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‘Aangezien de joden niet meer  
ter plaatse zijn’ 
Voorwoord

‘Aangezien de joden niet meer ter plaatse zijn, kan ik helaas 
niet meer nagaan waar dat ene aandeel is.’ Aan het woord is 
Erich Ischebeck. De van oorsprong Duitse middenstander uit 
Apeldoorn mag in 1942 voor een zacht prijsje de door de be-
zetter onteigende joodse Deventer textielgroothandel Adelaar 
kopen. Onder één voorwaarde: administratief moet alles netjes 
worden afgehandeld. De openstaande rekeningen voor water 
en licht van de joodse eigenaren moeten nog worden betaald, 
de belastingformulieren ingevuld, schulden en vorderingen 
voldaan. Alles tot achter de komma. Ordnung muss sein.*

Er volgt een eindeloze correspondentie tussen bevoegde in-
stanties, taxateurs en belastingambtenaren over boekhoud-
kundige losse eindjes. In het geval van de eigendomsaandelen 
van het bedrijf leidt het tot een kafkaëske spraakverwarring. 
Wat is het geval? De negen aandelen van eigenaar Frans Ade-
laar zijn netjes ingeleverd bij roofbank Lippmann, Rosen-
thal & Co. (Liro). Maar hoe zit het met dat ene aandeelbewijs 
van Frans’ zoon Frits? Tot zijn spijt moet Ischebeck aan Max 
Rommel, de Sacharbeiter van de Omnia (de instelling die jood-
se bedrijven liquideert), meedelen dat hij dat ene aandeel niet 
heeft kunnen vinden. ‘Aangezien de joden niet meer ter plaat-
se zijn’ kan hij het ze zelf helaas niet meer vragen. Voor alle 
duidelijkheid: het spijt hem niet dat de familie Adelaar heeft 
moeten onderduiken om het vege lijf te redden, wél dat hun 

vertrek de administratieve afwikkeling van de zaak frustreert.
Het voorbeeld is exemplarisch. De bij het niod en in het 

Nationaal Archief bewaard gebleven mappen correspondentie 
over geliquideerde joodse ondernemingen puilen uit van dit 
soort administratieve scherpslijperij. Over het lot van de voor-
malige eigenaren zwijgen de met Heil Hitler! ondertekende en 
van hakenkruizen voorziene documenten in alle talen.

Wie de Dikke van Dale erop naslaat vindt voor het woord ‘li-
quidatie’ verschillende betekenissen: ‘al hetgeen gedaan wordt 
bij en tot de opheffing van een winkel of bedrijf’, maar ook: 
‘moord als afrekening, synoniem uitroeiing, vernietiging’. Beide 
betekenissen waren hier zonder meer van toepassing: de be-
drijven werden opgeheven én de eigenaren werden uitgeroeid.

Zeven verhalen

Voor de Tweede Wereldoorlog bestond er een grote en levendi-
ge joodse gemeenschap in Deventer. Er was een synagoge, een 
joodse school en een rijk cultureel leven met een eigen toneel-
vereniging en een jeugdvereniging. Het joodse smaldeel van 
de bevolking was ondernemend: rond de zeventig bedrijven 
in de Hanzestad waren in handen van joodse eigenaren, varië-
rend van kleine eenmanszaken tot groothandels en fabrieken.

* Volgens de Spellingwijzer verwijst Jood met een hoofdletter naar het 
volk of de cultuur, jood zonder hoofdletter verwijst naar het geloof. Van-
wege het veelvuldig gebruik van dit woord in het boek en omdat het on-

derscheid in de twee betekenissen niet altijd duidelijk te maken is, is er-
voor gekozen om consequent de spelling met kleine letter te hanteren, 
met uitzondering van letterlijke citaten.
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10

‘ a a n g e z i e n  d e  j o d e n  n i e t  m e e r   t e r  p l a a t s e  z i j n ’ 

___  Joods Deventer trof elkaar onder meer bij de Deventer Joodse To-
neelvereniging (djt). Op deze foto verschillende personen die in dit boek 
een rol spelen. Benno Pinto (zittend in het midden) en zijn echtgenote Ro-
set Pinto-Gosschalk (uiterst links) komen we tegen in het hoofdstuk over 
slagerij Gosschalk. Naast Benno Pinto zit Bep de Lange-Boutelje, ze was ge-
trouwd met een van de veehandelaren De Lange aan wie een hoofdstuk is 
gewijd. Lou Fortuin (rechts naast Roset Pinto-Gosschalk) staat gearmd met 
zijn schoonzus Assia Spanier-Stolberg. Beiden treffen we in het hoofdstuk 
over elastiekfabriek Fortuin. 
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z e v e n  v e r h a l e n

11Aan het einde van de bezetting was er van deze bedrijvig-
heid maar weinig over. De bezetter had de ondernemingen 
 geliquideerd of ‘geariseerd’: overgedaan aan niet-joodse eige-
naren. Veel eigenaren waren vermoord in concentratiekam-
pen. Van de in totaal 590 Deventer joden kwamen er ruim 400 
om het leven. Van de circa 70 bedrijven die er aan het begin 
van de oorlog waren, verdween het merendeel definitief. Ruim 
en kwart werd na de oorlog voortgezet door de teruggekeerde 
eige naren, hun nabestaanden of door anderen. 

Naar de ontmanteling van joodse bedrijven tijdens de be-
zetting is rond de eeuwwisseling uitvoerig wetenschappelijk 
onderzoek gedaan door Gerard Aalders van het niod. In zijn 
studie Roof doet hij uit de doeken hoe de bezetter met aller-
lei ogenschijnlijk bonafide instellingen en procedures joodse 
ondernemingen liquideerde of ariseerde, kortom: leegroofde.

Zo’n verhandeling gaat echter pas echt leven als de hoofd-
rolspelers een gezicht krijgen: wie waren de slachtoffers, daders 
en medeplichtigen? Wat betekende de liquidatie voor concre-
te bedrijven en hoe ging het in zijn werk? Wat voor mensen 
waren de bewindvoerders en de nieuwe eigenaren? Welke rol 
speelden plaatselijke accountants, taxateurs en andere betrok-
kenen bij de liquidaties? Hoe verging het de opzij gezette jood-
se eigenaren en hun gezinnen tijdens de oorlog?

Dit boek vertelt zeven verhalen van zeven uiteenlopende be-
drijven: een boekhandel annex leesbibliotheek, een slagerij, een 
textielgroothandel, een veehandel, een rijwiel(groot)handel, 
een dansschool en een elastiekfabriek. Beroepsgroepen waar veel 
joden in werkzaam waren zien we terug (slagerij, textiel), maar 
ook ‘unieke’ zaken als de dansschool van Van Spiegel of de elas-
tiekfabriek van Fortuin. Ook geven deze zeven ondernemingen 
een indruk van de verscheidenheid in omvang van de joodse 
bedrijvigheid in Deventer. Eenmanszaak, detailhandel, groot-
handel, fabriek: alles kwam voor, zoals ook blijkt uit de lijst van 
joodse ondernemingen die achterin dit boek is opgenomen.

Sommige eigenaren waren welgesteld (Adelaar, Fortuin), an-
deren moesten de eindjes aan elkaar knopen. Sommigen over-
leefden de oorlog, anderen niet. Van hen die overleefden kozen 
sommigen ervoor hun zaak voort te zetten, waarbij het ze vaak 
grote moeite kostte hun rechtmatige bezit weer terug te krij-
gen. Anderen bouwden elders een nieuw bestaan op.

Dit boek vertelt hun verhaal.

___  De Omnia deelt Erich Ischebeck mee een speciale rekening voor 
hem te hebben geopend waarop hij het aankoopbedrag voor de firma Ade-
laar kan storten. De brief is als gebruikelijk ondertekend met de Hitlergroet. 
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‘ a a n g e z i e n  d e  j o d e n  n i e t  m e e r  t e r  p l a a t s e  z i j n ’  

___  De synagoge aan de 
Golstraat. In de nacht van 25 op 
26 juli 1941 richtte een bende 
 nsb’ers hier vernielingen aan.
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13‘Pak-, hak- en zak-joden’ 
Joods leven en ondernemerschap in Deventer

Deventer had voor de oorlog een relatief grote joodse gemeen-
schap, waarvan de geschiedenis eeuwen teruggaat. Die van de 
joden zelfs millennia. Dit volk leefde volgens de Bijbelse over-
levering zo’n drieduizend jaar in de regio Palestina in het Mid-
den-Oosten. Na een door de Romeinen neergeslagen joodse op-
stand werden ze vrijwel geheel uit Palestina verbannen. Daarna 
begon de diaspora: de verspreiding over de wereld. Tijdens de 
kruistochten in de elfde en twaalfde eeuw werden joden hevig ver-
volgd, onder meer in Duitsland. Vermoedelijk zijn ze rond het jaar 
1300 voor het eerst naar de Noordelijke Nederlanden gekomen.

In heel Europa zijn joden door de eeuwen heen gediscrimi-
neerd, onderdrukt en verdreven. Ook werden ze eeuwenlang ge-
weerd uit verschillende beroepen. Voor hen bleef vaak de handel 
in gebruikte goederen over. Bekend is dat vanaf de veertiende 
eeuw rondtrekkende joodse handelslieden vanuit Duitsland re-
gelmatig in Oost-Nederland kwamen. Ook in Deventer verkoch-
ten ze hun zuidvruchten, lompen en oud ijzer op de jaarmarkt. 
Geliefd waren deze rondtrekkende joodse kooplieden niet, men 
beschouwde hun handel als broodroof. Wonen binnen de stads-
muren was hen in veel steden, waaronder Deventer, verboden.

Een ander beroep waartoe joden noodgedwongen hun toe-
vlucht namen, was de geldhandel. De kerk verbood christenen 
elkaar geld tegen rente te lenen. Voor joden gold deze beperking 
niet. Bovendien konden veel van hen lezen en schrijven, wat hen 
geschikt maakte om geldzaken te behartigen. Bij de kleine lie-
den aan wie zij leenden, was de haat tegen de geldschieters ech-
ter snel gewekt.

De middeleeuwers beschouwden joden als de moordenaars 
van Jezus, als een volk dat van alles zou doen om de kerk te 
schaden. De vreemdste verhalen deden de ronde: zo zouden ze 

de kinderen van christenen ritueel slachten. De pestepidemie 
in de veertiende eeuw wakkerde de jodenhaat verder aan. Ang-
stig zag men hoe de ziekte om zich heen greep. Men verdacht 
de joden ervan de waterbronnen te hebben vergiftigd. Onder 
hen vielen namelijk minder doden dan onder niet-joden als 
gevolg van de pest. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk 
dat ze, onder meer vanwege hun strenge spijswetten, relatief 
hygiënisch leefden. Ondanks de voorzorgsmaatregelen sloeg 
ook in Deventer de Zwarte Dood hard toe. Toen op zondag 28 
september 1349 een troep fanatieke Hollandse, Utrechtse en 
Gelderse geselbroeders de stad binnentrok, was het lot van de 
joodse gemeente bezegeld.

Uit documenten uit die tijd blijkt dat zich vanaf 1353 weer 
mondjesmaat joden vestigden in Deventer. Maar het kwam re-
gelmatig voor dat hen de toegang geweigerd werd. De hou-
ding van Deventer was net als die van veel andere bisschopsste-
den niet erg welwillend. Zelfs niet voor joden die op de vlucht 
waren omdat ze elders vervolgd werden. 

Er restte hen dus weinig anders dan een bestaan als handels-
reiziger. Maar ook bij het drijven van handel werden joden be-
perkingen opgelegd. Alleen een bescheiden handel in ‘appe-
len van orangien ende cytroenen’ en de geldhandel bleef hen 
over. Toen Deventer in 1771 al twaalf jaar lang geen pachter 
had kunnen vinden voor de bank van lening, zag het stadbe-
stuur geen andere uitweg dan 

aan die van de Joodse natie permissie te verlenen, om tot de pagt dier 
bank van leninge geadmitteert te worden en deselve vrijheid van in-
wooninge en genot der Privilegiën aan die bank verknogt, te doen ge-
nieten. 

9789087048303.pinn.Boerboom V1 13-12.indd   139789087048303.pinn.Boerboom V1 13-12.indd   13 27-01-20   17:0827-01-20   17:08



14

‘ p a k - ,  h a k -  e n  z a k - j o d e n ’ 

Zover kwam het niet, er meldde zich alsnog een christelijke ge-
gadigde.

Onder het motto ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ kre-
gen joden in de Franse tijd, vanaf 1795, gelijke rechten. Dit ver-
beterde ook in Deventer hun positie, ook al ging dat niet altijd 
van harte. In 1809 verordonneerde koning Lodewijk Napole-
on dat de weekmarkt niet langer op zaterdag mocht worden 
gehouden, om zo de joden de gelegenheid te geven sabbat te 
houden. Ook in Deventer werd de zaterdagmarkt naar een an-
dere dag verschoven. Tijdens een rondreis deed de koning dat 
jaar Deventer aan en sprak met afgevaardigden van de jood-
se gemeente. In de periode daarvoor was dat ondenkbaar ge-
weest.

Door die gelijke rechten nam het aantal joden in Deventer 
snel toe. In 1811 waren er in Deventer twintig joodse families, 
die samen uit 165 mensen bestonden. Twaalf gezinshoofden 
werkten in de handel, drie waren zowel handelaar als ‘indus-
trieel’ en vijf waren vleeshouwer. Niet minder dan acht ge-
zinshoofden hielden zich daarnaast bezig met de verkoop van 
loterijbriefjes. In 1860 was het aantal joodse inwoners haast 
verdubbeld tot 307: bijna twee procent van de bevolking van 
ruim 16.000 inwoners. Tegen het einde van de negentiende 
eeuw waren het er ruim 500 op een bevolking van ruim 25.000 
inwoners. 

Synagoge, begraafplaats en  
school
In 1797 werd in Deventer de eerste joodse gemeente gevestigd. 
Een jaar later deelde deze aan het stadsbestuur mee een huis op 
de hoek van de Brink en de Golstraat te hebben gekocht voor 
haar godsdienstige bijeenkomsten. Het pand bleek al snel te 
klein. Begon de joodse gemeente in 1797 met zeven families, in 
1811 waren het er al twintig. Daarom bouwde men even verder-
op een synagoge, op de plek in de Roggestraat waar nu het Etty 
Hillesum Centrum zit. Dit gebedshuis werd in 1809 ingewijd.

De Deventer joodse gemeente groeide en pleitte voor de 
vestiging van een consistoriale kerk in de stad. Die eer viel ech-
ter te beurt aan provinciehoofdstad Zwolle, aangezien daar het 
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