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Aandacht genoeg voor het Romeinse verleden
en de Byzantijns-christelijke periode in de
Noord-Griekse stad Thessaloniki. Maar naar
sporen van de ooit omvangrijke Joodse en
islamitische bevolkingsgroepen moet je goed
zoeken.
tekst JOOST VERMEULEN, foto’s RÉNIE VAN DER PUTTE

Twee leden van de Turks sprekende minderheid.
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Voormalige synagoge.

p de door het Toeristenbureau verstrekte kaart
staat het niet aangegeven
en ook aan de buitenkant
is het nauwelijks herkenbaar: het Joods museum van Thessaloniki. Toch zou dit voor iedereen die
deze fraaie havenplaats in het noorden van Griekenland bezoekt, de
plek moeten zijn waar de ontdekkingstocht door de stad begint.
Dan word je namelijk direct geconfronteerd met het grote dilemma van
deze historische stad: het ontbreken
van verwijzingen naar het recente
verleden
Op veel plekken in het oude centrum is aandacht voor het rijke Romeinse verleden, en ook het Byzantijns christelijke erfgoed krijgt de nodige aandacht. Monumenten wor-

den gerestaureerd, opgegraven tempels en paleizen krijgen een plek in
het stadsbeeld. Maar voor het feit dat
binnen vijftig jaar de twee belangrijkste culturen die eeuwen fysiek en
mentaal het beeld van de stad hebben bepaald, de Joodse en de Ottomaanse, uit het stadsbeeld zijn weggerukt, is vrijwel nergens aandacht.
In het bescheiden Joods museum,
dat gevestigd is in een van de weinige
gebouwen van de stad die nog fysiek
herinneren aan de Joodse aanwezigheid in de stad, is op de bovenverdieping een onthutsend en tegelijkertijd
verhelderend document te zien. Het

is het officiële verslag van de eerste
volkstelling die in Thessaloniki werd
gehouden. Dit document dateert uit
1913. De nieuwe Griekse machthebbers, die in het jaar daarvoor een einde hadden gemaakt aan bijna ruim
vijf eeuwen Ottomaans bestuur, wilden door middel van deze volkstelling hun claim dat deze stad een ‘echte’ Griekse stad was met cijfers
onderbouwen.
Helaas was het resultaat voor hen
minder gunstig dan gehoopt. Er bleken op een totale bevolking van
157.889 mensen slechts 34.378 Griekse christenen in de stad te wonen, te-

Op vrijdag zat de ene helft in de
moskee, de andere in de synagoge
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