
DE RESTAURATIE VAN DE SYNAGOGE TE KAMPEN

door R.G. Busser*

Bijna honderdjaar fungeerde de synagoge aan de Llsselkade als bedehuis
voor de Joodse gemeenschap, de N ederlandsch Israelitische gemeente, in
Kampen, namelijk van 1847 tot 1942. In 1942 en 1943 werden onze
Joodse stadgenoten door de bezetter uit hun huizen gehaald om te sterven
In de vemietigingskampen in Duitsland en Polen, of op onbekende
plaatsen in Midden-Europa. Hun synagoge bleef achter en werd aan
verloedering en oneigenlijk gebruik prijs gegeven.
Totdat vele jaren na de oorlog Kamper burgers het initiatief namen tot een
rehabiliterende restauratie, die in 1984 gereed kwam. Het hier volgende
artikel geeft een beeld van de vroegere toe stand van het gebouw, het
initiatief tot de recente restauratie, een overzicht van de achtergronden
van de restauratie en de toekomst van het gebouw.
Natuurlijk kan een gebouw niet los gezien worden van de mens en die het
gebruikten, maar omwille van de beknoptheid van het verhaal, is afgezien
van een beschrijving van het wei en wee van de Joodse gemeenschap in
Kampen. Temeer omdat dit reeds op voortretTelijke wijze werd gedaan
door drs. J aap van Gelderen in zijn publikatie "Veilige stad, ... schets van
de geschiedenis van de Joodse gemeente in Kampen", gepubliceerd in
"100 + 10", een uitgave van de Theologische Hogeschool van de
Gereformeerde Kerken in Nederland (1975). Van dezelfde schrijver
verscheen in de Kamper Almanak, j aargang 1982-1983, de "Kroniek van
de Jodenvervolging, Kampen 1940-1945".

De functie van een Synagoge.
De Synagoge werd in Kampen wei aangeduid als "Jodenkarke"; te
midden van zoveel gebedshuizen zou dit ook wei een kerk zijn, dacht men
kennelijk. Een Synagoge is meer dan dat, want in het Jodendom staat de
overdracht van leer en cultuur centraal en het middel om beide over te
dragen was de Synagoge, die al voor de christelijke jaartelling in Palestina
een bekend verschijnsel was. Maar ook daarbuiten, in de " verstrooiing" ,
Want veel Joden woonden voor Christus' geboorte al buiten het Heilige
Land, zoals in Egypte, Babylonie- Klein-Azie, Italie, enzovoort.
In het jaar 70 na Christus werd de tempel in Jeruzalem verwoest en
daarrnee verviel de centrale functie van de tempe!. De verspreide
synagoges werden steeds belangrijker plaatsen van samenkomst, waar
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godsdienstige en andere tradities levend gehouden werden; overal waar
Joden woonden kon het Joodse leven doorgang vinden. Het woord
synagoge is Grieks; het betekent: plaats van samenkomst.
De synagoge kent een drietal belangrijke functies.
Ten eerste is zij een plaats om te leren; het leren gaat voor het bidden (Beth
Hamidrasj betekent leerhuis; in het Jiddisch wordt gesproken over
"sjoel", samenhangend met het Duitse "Schule").
Ten tweede is de synagoge een plaats van samenkomst, een vergader
lokaal (Beth haknesseth). Vooral in de diaspora betekende zij een
belangrijk bindend element tussen de kleine aantallen Joden temiddenvan
zo grote "meerderheden". En omdat men toch aanwezigwas om te leren
en te overleggen,was zij tenslotte tevens plaats van gebed.
De Kamper Synagogedroegen draagt weer het Hebreeuwse opschriftop
de voorgevel: "Mijn huis zal een huis des gebeds heten voor aile
volkeren".

De oorspronkelijke toestand van het gebouw
De oude Synagoge aan de Voorstraat no. 6 voldeed niet meer. In 1846
kreegde Kamper Joodse gemeenschapde gelegenheidaan de Usselkade
een synagoge te bouwen.Nog geen kwart eeuw eerder had de gemeente
raad besloten, de rommelige kade, de "Stadswelle", met de nog aan
wezige, maar uit militair oogpunt nutteloze stadsmuur, drastisch te
iransformeren tot "eene aangename stadswandeling". Het boekje "De
tuin van een stad" verhaalt ons hoe een en ander zijn beslag kreeg.
Voorschriften,"eischen van welstandigheid", bepaalden hoe er gebouwd
mochtworden.Uiteraard diendeookde Synagogete passen inhet nieuwe
stadsfront.
Stadsarchitect Nicolaas Plomp, de hoeder van het Usselfront, wordt als
lid van de bouwcommissie vermeld op de nu weer in het gebouw
aanwezigegedenksteen.Achter zijnnaam prijktde titelAedific(afkorting
van" aedificator", ofwelbouwmeester).Van zijnhand is het ontwerpvan
de Synagoge. De 1ge eeuw was de tijd van de "neo-stijlen" in de
architectuur; men greep terug op een vormentaal uit het verleden.
Dit omzien naar architectuur uit het verleden was al in de 18e eeuw
begonnen.De opgravingenin oudeRomeinse steden als Herculaneum en
Pompei: hadden veel indruk gemaakt en sinds die tijd lieten veel
bouwkundigenzich inspirerendoorde klassiekeRomeinse, en later ookde
Griekse bouwkunst.
De Kamper Synagoge zou men neo-classicistisch kunnen noemen, een
stijldie zich vooral kenmerktdoor strenge symmetrie, rechte lijnenen een
gladde afwerking(meestal verkregendoor pleisterwerk).
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Aan de voorgevel met name vinden we veel elementen die herinneringen
oproepen aan de Grieks-Romeinse oudheid, zoals het driehoekige
tympaan, de halfzuilen, de pilasters en de profilering van basementen en
kapitelen. Ook andere gebouwen langs het IJ sselfront ademden deze neo
classicistische geest; zeker de panden, die noordwaarts naast de Synagoge
stonden. Greep de burgerij van Kampen bewust terug naar de Griekse
oudheid, waarin de democratie ontstond, om aan te tonen dat kort tevoren
de Franse Revolutie de feodale bestuursvormen had verjaagd?
Vaak werd de uitmonstering van een gebouw in de neo-periode als een
soort decoratie beschouwd zonder relatie met vorm, indeling en functie
van het gebouw. Zo verbergt de fabelachtige ijzerconstructie van het
Centraal Station te Amsterdam zich achter een soort paleisdecor,
gevormd door het stationsgebouw. Ook bestond er geen architectonische
samenhang tussen de Kamper IJsselbrug en de poortachtige gebouwen,
die daar vroeger aan prijkten.
Bij de Synagoge zien we iets dergelijks. In het gevelfront mocht een deur
niet ontbreken, maar binnen moest, naar Joodse traditie, achter de
Voorgevel, de meest oostelijke wand, gericht naar J eruzalem, de Heilige
Arke worden opgesteld. Architect Plomp koos voor een functieloze
schijndeur, die nimmer geopend is geweest; de ingang was aan de
zijkant.
Een ander voorbeeld. Ademde het exterieur de klassieke oudheid, het
interieur daarentegen werd ten dele uitgevoerd in de neo-gotische stijl,
terugvoerend naar de gotiek der middeleeuwen. Een tijd, waarin de
godsdienst zeer centraal stond, zij het dan de katholieke godsdienst, die
niet altijd even vrienndelijk ten aanzien van de Joden was. De negen
tiende-eeuwse Joden hadden daar blijkbaar geen problemen mee. Een
eigen Joodse bouwstijl ontbrak nu eenmaal: men paste zich aan bij de
architectuur, die plaatselijk gebruikelijk was.
Keren we nog even terug naar het uitwendige van het gebouw, dan valt ons
het grote pannendak op met zijn geknikte dakvlakken, die het gebouw wei
iets van een grote schuur geven. Ik heb mij afgevraagd, of deze dakvorm
wei de oorspronkelijke is. Op een prent van het IJ sselfront, gemaakt tussen
1843 en 1866, vertoont de Synagoge hogere zijgevels en zijn geen knikken
in het dakvlak te zien. Het is mogelijk dat de hoge zijgevels te wankel
bleken en daarom verlaagd zijn. Helaas vinden we in de archieven
hieromtrent niets vermeld, en ook vertoont de huidige kap geen sporen van
veranderingen, zodat het bij gissen blijft.
De zijgevels waren oorspronkelijk voorzien van gietijzeren boogvensters
en een waarschijnlijk neo-classicistisch poortje gaf toegang tot het
gebouw. Van de complete zijgevel zijn geen goede atbeeldingen bekend.
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Overzicht van het voormalige interieur, gezien vanaf de vrouwengalerij.
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Wei is deze enigszins primitief afgebeeld op een oorkonde, die verscheen
ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum als chazan en leraar van
S.M. Salomons, in 1899. Voorts was een tweetal woninkjes aan de
Voorstraat, tegen de achtergevel van de Synagoge, eigendom van de
Joodse gemeente, op de plaats waar zich nu het gebouwtje van de
Nutsbedrijven en de garage van het pand Usselkade nr. 34 bevinden.
Het interieur van de Synagoge bestond in feite uit een grote hoge zaal (10
meter) onder een vlak plafond met forse afrondingen. Achter in het
gebouw, aan de zijde van de Voorstraat, beyond zich een vrouwengalerij.
De synagogediensten eisten vanouds een strenge scheiding tussen de
sexen, die leidde tot aparte ruimten, met speciale toegangen voor de
vrouwen en meisjes. Er is maar een enkele foto van deze vrouwengalerij
bekend,waarop slechts de balustrade zichtbaar is. Er wordt beweerd,dat
zichop debalustrade eenhekwerkvangekruistelattenheeftbevonden.De
vrouwengalerijmoet eenvloervanoplopende,brede tredenhebbengehad,
blijkens sporen in het oude stucwerk. Onder de vrouwengalerijbeyond
zich de ingangspartij met toilet, de trap naar de vrouwengalerij en de
bestuurskamer, die mogelijkeen venster had.
De synagogezaalwerdgedomineerdoor deArke tegendemeestoostelijke
wand, de miezrachkant, de richtingwaar Jeruzalem ligt.Dit was de gevel
aan de Usselkade. De Heilige Arke of Aron Hakodesj was in feite een
fraai bewerktekast op eenpodiumvoorhet bewaren vandeTora (de Leer
of Wet, ofwel de VijfBoeken van Mozes). Deze boeken bestonden uit
perkamenten boekrollen, die gehuldwaren in fraai bewekte toramantels,
bekroond met zilveren siertorens.
Ter weerszijden van de Arke bevonden zich rijkelijkuitgedoste banken
voorde parnassim(=bestuurders),de chazan (voorzanger)ende rabbijn.
Meer centraal in de ruimte beyond zich de bima, een podium voor het
voorlezenvan de Tora. De bima staat in het middenvan het bankenplan,
dat behalve door de reeds genoemde banken, gevormdwordt door drie
blokkenvan drie rijenbanken, ruggelingslangs de langegevelsgeplaatst.
De paadjes tussen de banken kondenmet deurtjesworden afgeslotenvan
de beide middenpaden.
Aardig te vermelden is het zogenaamde "soldatenbankje" voor de
toegangsdeuren;hieropzatendeJoodsesoldaten,vaakuit andereplaatsen
afkomstig, die hun krijgsplicht in de Kamper kazernes vervulden. De
heren landsverdedigers zaten daar goed, zo vlak bij de kachel en waar
schijnlijknam een zwaar gordijnbij de ingangde ergste tocht weg.
De opstellingvandebankenhangtsamenmetde functiesvande Synagoge
en de Joodse opvatting, dat aile leden belangrijkzijn en kunnen worden
opgeroepen om actief in een deel van de dienst op te treden.
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De zaal werd aanvankelijk verlicht met kaarsen, later met gas en uiteraard
daarna geelektrificeerd, Een koperen kroonluchter gaf een rijk accent,
terwijl boven de Arke, in de gewelfronding, de Davidsster de blikken tot
zich trok. De ramen konden worden verduisterd met groene sitsen
gordijnen, opgehangen in gordijnkoven. De wanden en het gewelf waren
wit gekalkt.
Zoals gezegd ademde het interieur de sfeer van de neo-gotiek en schijnt
veel houtwerk "gehout" te zijn geweest, dat wil zeggen, dat een goedkope
houtsoort beschilderd was, met de k1eur en nervatuur van duur hout. Ook
het marmerwerk van de vrouwengalerij was trouwens niet echt, maar het
produkt van een bekwame marmerschilder. Tegenwoordig zouden wij dit
"kitsch" noemen, maar dit was in vroeger dagen heel gebruikelijk; zelfs
onze rijke Bovenkerk kent imitatiemarmer. Toch zijn er enkele onderdelen
uit ongeschilderd hout gemaakt, blijkens enige cederhouten panelen, die
bewaard zijn gebleven. Naar Joods gebruik werden deze niet door verf
afgedekt.

Toestand voor de restauratie.
Nadat praktisch de gehele Joodse gemeenschap door de Duitse bezetter
was weggevoerd om te worden vermoord in verschillende concentratie
kampen, werd het gebouw aan de verloedering prijs gegeven en, naar men
beweert, gebruikt voor Germaanse schietoefeningen. De Hebreeuwse
tekst werd van de voorgevel gestoten. Ret interieur verdween praktisch
geheel, op een paar restanten na. Die verdwenen overigens ook, na de
oorlog. Talloze oproepen in de plaatselijke pers en zelfs in een landelijk
radioprogramma (helaas op sabbat uitgezonden), waarin gevraagd werd
naar restanten of andere zaken betreffende de Synagoge, bleven zonder
resultaat.
Na de oorlog verkocht de Joodse gemeente van Zwolle het pand aan de
gemeente Kampen, die het weer doorverkocht aan een plaatselijk bedrijf;
met enkele wisselingen van eigenaar bleef het in particuliere handen.
In de jaren na de oorlog - de tijd van de wederopbouw - was er weinig
belangstelling voor monumenten, en ook voor dit gebouw, dat op zo'n
trieste en wrede wijze zijn functie had verloren, was geen interesse. Ja
tach, men overwoog het gebouw te slopen voor het aanleggen van een
tuin ...
Ret volledig ontmantelde gebouw kreeg de functie van opslagplaats en
garage voor vrachtwagens. Wat er nog restte van de oorspronkelijke in
deling werd gesloopt en er kwam een verdiepingsvloer over de hele
oppervlakte; een trap werd voor een van de ramen gespijkerd. Ret
stucwerk van het gewelfde plafond werd vervangen door hardboardplaten.
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De boogvensters en het neo-klassieke toegangspoortje aan de Larnpet
steeg maakten plaats voor grote garagedeuren en lelijke vierkante
raampjes. Twee boogvensters in de andere langsgevel werden dichtge
metseld. Gelukkig werd in een van de overgebleven vensters een halfrond
gietijzeren bovengedeelte gevonden, hetgeen een reconstructie van de
ramen mogelijk maakte.
Een andere gelukkige vondst werd op zolder gedaan. Tussen stof en
spinrag werden daar fraai bewerkte onderdelen van het ronde venster van
de voorgevel gevonden. Mede door de aanwezigheid van een oude foto van
de situatie, konden toen be ide voorgevelvensters worden gereconstru
eerd.
Ret stucwerk van het interieur was in slechte staat, maar gelukkig waren
nog de kooflijst en de rozetten aan de onderzijde van het gewelf in
voldoende aantal aanwezig, zij het sterk verminkt hier en daar. Andere
bouwsporen in en aan het gebouw maakten een verdere reconstructie
mogelijk, maar daarop kom ik terug bij het bespreken van het restauratie
plan.
Ofhet gebouw een ritueel bad, een mikwe, heeft gehad is niet bekend. Ret
schoorsteenkanaal in de achtergevel zou hierop kunnen duiden. Graaf
werkzaamheden in de Synagoge daar ter plaatse leverden niets op. Er zijn
mondelinge aanwijzingen, dat de mikwe zich aan de andere zijde van de
achtergevel beyond, waar vroeger een woninkje was in Joods bezit. Roe
dit te rijmen valt met het feit, dat in de voormalige Synagoge , in het pand
Voorstraat 6, tot in de oorlog een mikwe aanwezig en in gebruik was, is niet
duidelijk. Wellicht kan nader onderzoek ons helpen.
In het kader van het monumentenjaar 1975 werd de voorgevel opnieuw
gepleisterden geschilderd.Ret kleuronderzoekweesuit, dat de geveleens
gedeeltelijkakers engrijzenvertoonde.Een voorstelomdezekleurenweer
toe te passen, viel niet in goedeaarde, hetgeen ikbetreur. Er is nuwei een
wat al te steriele gevelontstaan.

De Stichting Synagoge.
De onwaardige toestand van de Synagoge- notabene in het veel bezon
gen II sselfront- was velen een doom in het oog. Daarbij kwam nog een
andere emotionele geladenheid:het was uiteindelijkhet gebouwgeweest
van Joodse medeburgers, die als zovele lotgenoten op wrede wijze het
leven hadden verloren. Tijdens een herdenkingsplechtigheid,kort na de
bevrijdingwas, vanwegeonzekerheid over hun lot, verzuimd de narnen
van deze Joodse stadgenotente vermeldenbij de trieste lijstvan oorlogs
slachtoffers. Later werd dat verzuim nooit gecompenseerd.
Een groep burgers van verschillende gezindten richtte de Stichting
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Synagoge Kampen op, met de bedoeling om het gebouw in ere te herstellen
en het een passende bestemming te geven.
Er waren twee hoofdproblemen op te lossen: het gebouw in handen te
krijgen en het geld voor de restauratie bijeen te garen.
In 1980 kon de gemeente Kampen de Synagoge verwerven met Rijks
steun, die op grond van de inmiddels op gang gekomen stadsvernieuwings
activiteiten werd verleend. Tesamen met sigarenfabriek Vander Sluis aan
de Voorstraat, die tot dan de eigenaar van de Synagoge was, werd dit
gebouw aangekocht. De fabriek veranderde in een woongebouw en de
Stichting Synagoge ging samen met de gemeente aan het werk, om het
tweede probleem op te lossen: het geld voor de restauratie.
Het voert te ver om aIle acties en initiatieven terzake te vermelden, maar
een hoogtepunt bleek te zijn de manifestatie "Bet Zikkaroon" (Huis van
Gedachtenis) in 1981. Meer dan 10.000 bezoekers konden zien hoe
slecht het gebouw ook inwendig geworden was; zij genoten er voorts van
een prachtig dia-klankbeeld (6 projectoren, 3 schermen) met als onder
werp: het scheppingsverhaal in relatie met onze tijd, belangeloos be
schikbaar gesteld door de Friese "Stifting Aldfaers Erf'.
Bepaald ontroerend was het om op zekere avond, na meer dan veertigjaar,
weer de zang van een Joodse chazan te horen in dit gehavende ge
bouw.
De manifestatie werd een demonstratie van belangeloze medewerking van
veel particulieren en bedrijven, die bereid waren te offeren voor dit doel.
Stichting en gemeente wisten voorts de Rijks- en Provinciale overheden te
bewegen tot het verstrekken van de nodige subsidies (subsidietechnisch
gezien vervangt de Synagoge twee woningen!), terwijl ook de gemeente
Kampen zelfhet nodige bijdroeg. Talloze particulieren droegen financieel
bij, vaak grote offers uit smalle beurzen.
In totaal was het volgende bedrag beschikbaar:
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Gemeente Kampen
Stichting Synagoge
Provincie Overijssel
Extra bijdrage provincie Overijssel ter stimulering
van de werkgelegenheid

f 60.000,
- 105.000,-
- 136.500,-
- 136.500,-

12.000,-

50.000,-

Dit bedrag is besteed aan de bouwkundigewerkzaamheden. Bijkomende

f 500.000,-
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kosten, zoals architectuur, toezicht, aansluitkosten etc. kwamen voor
rekening van de gemeente Kampen.

Het restauratieplan.
De dienst gemeentewerken (afdeling Monumentenzorg en de afdeling
Bouwzaken) kreeg het verzoek op te treden als architectenbureau voor
deze interessante restauratie. De gemeentelijke Nutsbedrijven advi
seerden ten aanzien van de technische installaties.
Het gebouw zou geen synagoge meer kunnen worden, omdat het aantal
Joden in Kampen daarvoor thans te gering is. Gekozen werd voor een
multifunctioneel karakter, dat wil zeggen, dat er tal van uiteenlopende
activiteiten plaats moesten kunnen vinden, zoals tentoonstellingen, dia-en
filmvertoningen, lezingen, muziekuitvoeringen etc.
Van Joodse zijde is slechts bepaald, dat de synagogeruimte niet mag
worden gebruikt als wasserij, leerlooierij of toilet. Welnu, er waren geen
intenties in die richting ...
Uitgangspunt bij de restauratie was het zoveel mogelijk reconstrueren van
de oorspronkelijke toestand van het in- en uitwendige van het gebouw; een
niet geringe opgave. Bij de beschrijving van de toe stand, waarin het
gebouw voor de restauratie werd aangetroffen, werd al duidelijk, hoe
weinig er van het interieur over was. Enige herkenbare bouwsporen, wat
foto's en wat summiere beschrijvingen. Ziedaar de gegevens, waarmee ik
het moest doen. Het opstellen van het restauratieplan deed dan ook soms
denken aan het schrijven van een detective-verhaal.
De hoofdindeling was niet zo moeilijk: de plaats van muur en vloer van de
vrouwengalerij was aan de hand van bouwsporen (o.a. dichtgezette
balkgaten) makkelijk terug te vinden. Ook was de trap te lokaliseren.
Moeilijker was de detaillering van een belangrijk sfeerbepalend element
als de wand van de vrouwengalerij. Een oud glasnegatief uit het Walkate
archief gaf een beeld van een ronde boogdeur, platte pilasters met
bewerkte kapitelen en hoognissen, met daarboven een forse sierlijst, die
gemarmerd leek. Maar een foto op zich is niet genoeg; deze is perspec
tivisch en niet op schaal.
Gelukkig sprak het gebouw zelf ook een woordje mee; in het stucwerk aan
de zijgevel was nog een "afdruk" van de sierlijst in het oude stucwerk
aanwezig, zij het sterk beschadigd. Met uiterste zorg zijn van deze afdruk
mallen uit papier geknipt, net zolang tot we de waarschijnlijkjuiste vorm
hadden. Dit gaf al enig houvast.
Een ander gegeven was het ornament hoven de deur, dat gelijk bleek te zijn
aan een van de ornamenten die nog hoven in het gebouw aanwezig waren.
Met behulp van deze beide schaalgegevens was het mogelijk de per-
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De enige ajbeelding van de achterzijde van de synagoge-ruimte; een sleutel tot de
reconstructie ervan.

spectivische foto om te zetten in heuse werktekeningen.
De basementen van de pilasters waren niet zichtbaar op de foto; daarom
zijndeze ontleend aan de voorgevel,evenals de kapitelen. Het snijwerkin
de vorm van een soort korintische kapitelen was te moeilijk te identi
ficeren.
Ook de details van de deuren van de zaal en de zij-ingangwaren niet te
achterhalen. Deze zijn daarom ontleend aan de schijndeur aan de
Ilsselkade. Hetzelfde geldt voor de omlijstingvan de toegangsdeur. De
balustrade van de galerijwas evenminte achterhalen; zij is in stijl zoveel
mogelijkaangepast aan de rest.
Door de hele restauratie heen is dit de leidraad gebleven: wat te
achterhalen was is gereconstrueerd en wat niet meer terug te vindenwas,
heeft zijn vorm ontleend aan het voorbeeld van onderdelen, die nogweI
aanwezigwaren.
De vloer, vermoedelijk van hout, is nu om praktische redenen met
natuurstenen platen (Portugese leisteen) belegd. Het toepassen van
vloerverwarmingvroeg een stenen vloer. De donkere natuursteen platen
zijn zo gelegd, dat het patroon de vroegere indeling van de synagoge
aangeeft: op de plaats van de Arke is, naar Joodse traditie de vloer
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verhoogd en vinden we witte marmeren platen, evenals op de plek waar de
Tora gelezen werd.
Het vroegere meubilair zal niet terugkomen. Dit meubilair gaf destijds aan
het weI tien meter hoge gebouw een schaalverkleinende, herbergzame
indruk; de menselijke maat kwam daarin tot uitdrukking. Om dit effect
weer enigszins op te roepen in het van meubilair verstoken blijvende
gebouw, is gekozen voor een houten lambrizering, uit panelen bestaand,
geschilderd in kleuren, die ons doen denken aan oud eiken. Hierdoor
ontstaat een herkenbare, menselijke maat in het hoge gebouw.
Bovendien is deze lambrizering een goed middel om de akoestiek te
beinvloeden. Er rezen namelijk akoestische problemen door het toepassen
van gestukadoorde wanden en gewelf, natuurstenen vloer en grote glazen
ramen. Hierdoor dreigde een akoestisch "harde" ruimte met storende
echo's te onstaan. Akoestische berekeningen van de afdeling Monumen
tenzorg toonden aan, dat er inderdaad onaanvaardbaar lange nagalm
tijden zouden optreden. Reden om een akoestisch adviesbureau in te
schakelen, om oplossingen te vinden, die de akoestiek zouden verbeteren
en die toch het historische karakter van het gebouw niet zouden
verstoren.
Vooral de lage tonen bleken veel nagalm te veroorzaken. Lage tonen
dempt men het beste door gebruik te maken van resonantiepanelen, die de
geluidsenergie ornzetten in mechanische trillingen, in feite in warmte. De
in multiplex uitgevoerde betimmering, met daarachter glaswol, van
lambrizering en vrouwengalerij, hielpen hierbij goed, maar bleken niet
voldoende resonantie-oppervlak te hebben. Daarom is besloten het nieuw
aan te brengen stucwerk niet rechtstreeks op de muren aan te brengen,
maar op een gaaswerk, dat op ongeveer 5 centimeter voor de muur, op
houten regels werd gespannen. Tussen de muur en de achterkant van het
stucwerk werd glaswol aangebracht om het geluid nog meer te dempen.
Deze constructie werkt als een immens trommelvel. Ook boven het gewelf
en onder de houden vloer van de vrouwengalerij is de nodige glaswol
aangebracht. Onnodig te zeggen, dat deze glaswol tevens de nodige
thermische isolatie oplevert.
Nu het gebouw in gebruik is, blijkt de akoestiek zeer redelijk te zijn. Er zijn
nog geen metingen verricht; de indruk bestaat, dat de hogere tonen nog wat
meer gedempt zouden kunnen worden. Dat kan betrekkelijk eenvoudig,
door het toepassen van poreuze materialen zoals gordijnen, vloerkleden
etc. Ook de aanwezigheid van veel mens en helpt de hoge tonen te
absorberen.
De keuze van het verwarmingssysteem heeft ook te maken met het multi-
functionele gebruik van het gebouw. Het bestaat eigenlijk uit twee
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systemen. Een vloerverwarmingssysteem (dunne buizen onder de stenen
vloer, waar warm water doorheen stroomt) houdt het hoge gebouw, met
name in de onderste regionen - waar de mensen verkeren --:-,voor langere
perioden warm. Dit kan men vergelijken met een sudderplaat. Om het
gebouw-snel te kunnen opwarmen, bijvoorbeeld als er 's avonds een
bijeenkomst is, wordt er door middel van een luchtverwarmingssysteem
warme lucht ingeblazen door roosters in het plafond. Door afvoerroosters
wordt de verbruikte lucht weer afgezogen. Ret systeem is zodanig
ingericht, dat het ook als ventilatiemogelijkheid benut wordt.
Om energiebesparing te bevorderen, wordt de verontreinigde lucht
gereinigd en weer opnieuw benut, zodat zo weinig mogelijk lucht van
buitenaf behoeft te worden aangezogen, die dan weer opgewarmd zou
moeten worden. De installatie is zoveel mogelijk op de zolder onder
gebracht.
Een aardig verhaal is nog te vertellen over de wijze waarop de kleurkeuze
plaatsvond. Gegevens hieromtrentontbraken: alle foto's waren zwart-wit
en navraag bij degenen, die de Synagoge gekend moeten hebben, leverde
niets op. De schilder wachtte al op de opgave van de afwerkkleuren, en in
arren moede besloot ik dan zelf de kleuren naar eer en geweten te gaan
bepalen, wat ik steeds uitgesteld had in de hoop, dat ik er op een of andere
wonderbaarIijke wijze toch nog achter zou komen. Die onberedeneerde
verwachting kwam uit! Op zeker moment stapte de heer Poolman van
Beusekom, getooid met een keppeltje, de bouwplaats op; zoals zovelen
kwam hij een kijkjenemen.Ret bleek,dat hijde Synagogein zijnjeugdhad
lerenkennenbij familiebezoekenaanKampen. Kennelijkhad hijtoen zijn
ogen al goed de kost gegeven;hij kon zich bovendien veel details bijna
fotografisch herinneren. Op grond van zijn aanwijzingen konden veel
stukjes aan de legpuzzelworden toegevoegd.
Zo bleken de pilasters van de vrouwengalerijgeschilderd te zijn aIs rood
marmer; een wat lichter afgedruktefoto bevestigdedit, Gelukkigkonden
extra geldmiddelengevondenworden om dit arbeidsintensieve vakwerk
aIsnoguit te voeren.
Een ander voorbeeld is de Davidsster, een kunstig knutselwerk van
gebogen,op elkaar gelijmdeengevlochtenstrokenmultiplex,dat tegenhet
ronde gewelf bevestigd is. Gevoelsmatig bepaalde ik, dat schakeringen
van blauw, afgezetmet een goudenbies, de kleuren zouden moeten zijn;
ook hier ontbraken gegevens op dat moment. Na de opening van de
Synagoge zei een Joodse dame het zo leuk te vinden, dat de ster weer
blauw en goud vertoonde, net als vroeger(!).
Zoals gezegd is het restauratieplan opgesteld door de dienst Gemeente
werken, waarbij de afdelingMonumentenzorg de esthetische en histo-
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rische aspecten in het ontwerp neerlegde, en de afdeling Bouwzaken het
bestek leverde en de begroting opstelde. Beide afdelingen waren betrokken
bij de directievoering.
In positieve zin valt nog te vermelden, dat in de loop der tijd een aantal
praktikanten van de Hogere Technische School te Zwolle aan dit werk
hebben bijgedragen. Zij liepen halfjaarlijkse stages bij de afdeling
Monumentenzorg. Voor een aantal van hen was dit aanleiding tot het
maken van studies. Zo zijn er lijvige rapporten geschreven over de
akoestiek, de kapconstructie, de vochtproblematiek, de thermische
eigenschappen van het gebouw etc. Dit werk droeg dus ook bij tot de
opleiding en praktijkervaring van aankomende technici.

Uitvoering van de restauratie.
Bij de bespreking van het restauratieplan is al terloops op enige uit
voeringsaspecten ingegaan. Voor de aanbesteding waren zes (!) bedrijven
uitgenodigd, waarvan bouwbedrijf Moes het laagste inschrijvingsbedrag
op tafellegde. Aan dit bedrijf werd het werk gegund.
Op 1 november 1983 werd met het werk begonnen. Het was gereed op 24
mei 1984 (Ie oplevering). Dat betekende, dat een groot deel van de
bouwperiode in het slechte jaargetijde viel, hetgeen de nodige problemen
met zich meebracht. Vorstgevoelig werk, zoals stukadoorswerk en
metselwerk, moest weI uitgevoerd worden in de winter. Er zijn dan ook de
nodige gasflessen verstookt, om het verse werk op temperatuur te
houden.
Het werk is met bijzonder veel inzet door aIle betrokkenen uitgevoerd en
moeilijkheden hebben zich dan ook niet voorgedaan. En dat, terwijl tijdens
de bouw nogal wat wijzigingen ten opzichte van het bestek zijn door
gevoerd. De enige tegenvaller bleek het dakhout te zijn; tegen de
verwachting in moest dit totaal vernieuwd worden.
De latten van het gewelf, waartegen gestukadoord moest worden, bleken
door het vocht erg krom en soms verrot te zijn. Timmerlieden en
stukadoors wisten daar toch weer een strak geheel van te maken, werkend
op een speciale werkvloer, hoog in het gebouw.
Zoals gezegd is op de wanden een nieuwe stuclaag gezet, op een isolerende
laag. Dat betekende, dat de lijsten en rozetten door nieuwe moesten
worden vervangen, ook al omwille van de slechte toestand van de
bestaande. Deze oude rozetten en guirlandes werden voorzichtig los
gestoken, gereinigd en gebruikt als vorm voor het maken van een rubber
mal, waarin de nieuwe rozetten etc. gegoten werden. Deze rubber mallen
konden verschillende malen dienst doen door ze na verharding van de
rozet als een palingvel af te stropen.
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Met een in metaal uitgezaagde mal trekt de stucadoor in de gipsmassa deprofielen; die
na verharding rond de vensters worden aangebracht.

De rijke profilering rond de vensters werd op ouderwetse manier
getrokkenmet eenmetalenmal op een vlakketafel, in stukkengezaagden
met gips op het stucwerk gelijmd.Voor de ronde bogen werd een soort
reusachtige passer gebruikt.
De ramen zelf zijn om uitvoeringstechnische redenen niet in gietijzer,
maar inhoutuitgevoerd,echterweIvolgensdeoorspronkelijkeprofilering,
zodat het verschil niet opvalt.
V66r het betimmeren van de lambrizering is, waar nodig, het muurwerk
geinjecteerd tegen optrekkend vocht.

Was het detailleren van de wand van de vrouwengalerij al een plezier -
uren stond ik achter het tekenbord - het was een feest deze door
vakbekwame timmerlieden te zien maken.
Oud-schilder Ruth van de Weerd was bereid zijn oude yak weer op te
nemen, om het marmerwerk te schilderen. Desgevraagd gaf hij hele
colleges over de techniek van zijn werk, waarbij hij al schilderend het
ontstaan van de steen indevulkanischeoertijd aan bod lietkomen.Met die
achtergrondkennisen een behoorlijkesthetisch inzicht benje pas in staat
natuurgetrouwmarmerwerk te schilderen.
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Het schilderen van het imitatie marmerwerk; een vak apart.
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Gelukkig dat dit vakmanschap nog bestaat. Ruth van de Weerd wist zelfs
zijnjongere collega's enthousiast te maken voor dit oude ambacht.
Het voert te ver, de hele uitvoering in detail te bespreken.
Nadat alle rekeningen betaald waren, bleek van het budget van
f 500.000,- nog een kleinef 3.000,- over te zijn;dus ook financieelhad
het werk een gelukkigeafloop.

Het gedenkteken voor de Joodse slachtoffers.

Gedenkteken.
De StichtingSynagogeKampen steldezichook ten doel, de namenvande
Joodse slachtoffers blijvend aan de voorzijde van het gebouw te ver
melden. Ton Kuper, adviseur van de stichting, kwam op het idee om
hiervooraan devoorgeveleengedenktekenaan te brengen,dat alswezens
vreemdelementlos van de strengesymmetrischearchitectuur zoumoeten
werken.
Zoals eensdeJoden eenvreemdmerkteken,deJodenstermoestendragen,
zo zou ook dit gebouwvoor altijdeen tekenmoeten dragen, opdat wijniet
vergeten...
Gekozen werd voor een donkere natuurstenen cilinder, enigszins scheef,
die als het ware in de gevelgestempeldis dwars door de structuur van het
gebouwheen.
Op de cirkelvormige voorkant van de cilinder, de namen van de
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slachtoffers en de kampen, waar zij het leven lieten. De spreuk "Een steen
weent uit de muur" (Habakuk 2: 11) legt verband met het voortdurend
lijden van het Joodse yolk. Bovendien is het een Joods gebruik, in een
gebouw bewust een steen scheef ofverkeerd te leggen om de onvolmaakt
heid van de mens tot uitdrukking te brengen. Een onderbroken Davidsster
geeft aan, dat wat gebeurd is niet meer te herstellen valt.
Zo verenigt dit gedenkteken tal van symbolieken en gedachten.
De oorspronkelijke gevelspreuk, die de nazi's hadden verwijderd, werd in
vergulde reliefletters aangebracht: "Mijn huis zal een huis des gebeds
heten voor a)Je volkeren".

De voormalige synagoge na de restauratie in 1984.

De Synagoge in gebruik.
Op 18 december 1984 werd het gebouw op indrukwekkendewijze in
gebruik genomen, in aanwezigheid van de consul-generaal van de
Israelische ambassade in Nederland, de heer Mosje Ofer. Mevrouw
E. Manassen-van Gelderen, een van de familieleden van de oorlogs
slachtoffers, onthulde het gedenkteken.
Als eerste tentoonstelling was een overzicht van het Joodse leven in
Kampen, doormiddelvan foto's, brieven,boekenen voorwerpeninbeeld
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gebracht. Er viel te leren, dat de Joden door de eeuwen heen overgeleverd
waren aan de luimen van de niet-Joodse burgerij. Verstoten en weer
binnengehaald, naar gelang het de stad uitkwam. Was het elders
anders?
Gelukkig waren er ook tijden, dat de Joden tamelijk geintegreerd waren in
de Kamper gemeenschap.

De Synagoge in de toekomst.
De voormalige Synagogeblijft gemeente-eigendomen zal hoofdzakelijk
gebruikt worden voor het houden van gemeentelijkekunstexposities. In
overlegmet de afdelingOnderwijs,Cultuur enWelzijn is eenverlichtings
enexpositiesysteemgekozen,dat zo flexibelmogelijkisendat hetkarakter
van het gebouwzo weinigmogelijkgeweld aandoet.
Ret gebouw heeft als naam gekregen: "Bet Zikkaroon", "Huis van
Gedachtenis". De Stichting SynagogeKampen is namelijkvan mening,
dat haar taak niet kan zijn afgelopenmet de restauratie van het gebouw
zonder meer en de plaatsing van een gedenksteen.
De stichting wil van de voormalige Synagoge een voortdurende waar
schuwingdoen uitgaan, een oproep tot waakzaamheid, opdat een storm
vanwaanzin, zoals die indejaren 1933-1945 overdewereldtrok,zichniet
zal herhalen.
Zij tracht dit doeIonder andere te bereiken, door naast een permanente
kleine expositie in het gebouwover het verdwenen Joodse leven, ook een
evenement te verwezenlijken, dat nationale aandacht mag verwachten.
Een audio-visuele presentatie over het thema: "De Rechten van de
Mens".

Tenslotte ...
...een woord van dank aan de vele ongenoemden, die op vaak hart
verwarmendewijze hebben meegewerktbij de restauratie en aan de vele
activiteitener rondom.Een van de redenen, waarom ikzelfmet bijzonder
veel vreugde aan dit gebouwmet zijn emotionele achtergrond hebmogen
werken.
De voor de Joden belangrijkeplek,waar de Arke stond, is nog leeg.Er is
slechts een schamel fragmentvan deArke bewaard. Ik hoop, dat eens een
Joodse kunstenaar de kans krijgt,op deze plek een verantwoord symbool
te maken.
Opdat wij niet vergeten...
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