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JODEN in BEILEN (1774-1807) 

In het gewest Drenthe vestigden de eerste joden zich rond 1700 In de grotere plaatsen als 
Coevorden, Hoogeveen en Meppel. Vanaf het midden van de 18de eeuw werden in diverse 
Drentse plaatsen in vestigingswillekeuren artikelen opgenomen om het vrij vestigen van 
joden tegen te gaan. In publikaties wordt er op gewezen, dat deze bepalingen werden 
uitgevaardigd vanwege economische motieven. Bij niet-joden heerste angst voor de 
concurrentie van de joodse handelaren.'] 

In november 1782 stelde het Landschaps-
bestuur een regeling op, waarin Drost en 
Gedeputeerden bepaalden dat in ieder kerspel 
voortaan drie joodse gezinnen mochten wo-
nen.2) Toch bestaat niet de indruk, dat de 
plaatselijke autoriteiten zich veel van deze 
regeling hebben aangetrokken. In de grotere 
plaatsen bleven meer joden zich vestigen, 
terwijl men in het kerspel Anloo in 1791 in 
een willekeur vastlegde, dat geen enkele 
ingezetene een huis of grond aan een jood 
mocht verhuren, verpachten of verkopen.3) 

Kerspel Beilen 
In 1774 wordt in het haardstedenregister van 
Beilen de eerste joodse ingezetene van Beilen 
vermeld. Iza.Mc Abrahams had zich als nering-
doende en keuter in Beilen in de Kerkstraat 
gevestigd .4) Opmerkelijk is, dat het beroep 
'keuter' bij zijn naam vermeld staat. Kennelijk 
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was hij er in geslaagd land te pachten of te 
kopen, en kwamen zijn inkomsten niet alleen 
voort uit de handel. 
Afgevraagd kan worden, waarom in een 
plaats met een verzorgend karakter voor Mid-
den-Drenthe pas in de zeventiger jaren van de 
18de eeuw de eerste jood zich vestigde. Had-
den de Beiler kerspellieden voor 1770 ook 
een vestigingswillekeur uitgevaardigd, die 
joden verbood zich in het Beiler kerspel te 
vestigen? Aangezien hierover geen willekeu-
ren van Beilen uit de 18de eeuw bewaard zijn 
gebleven, zal deze vraag onbeantwoord blij- 
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Schema 1: 
naam: beroep: haardstedengeld-huisplaats 

1784 1794 1804 
Israël Jozef* koopman 2 - 9 2 - 2 2 - 9 
Joël Israël neringdoende 2-73  2-89 2-19  
Jood Salomon neringdoende 2-86  2 - 100 0-64  

* Israël Jozef geboren in 1732, overleden in 1809; gehuwd met: 
Rebekka Heimans, geboren 20-4-1744, overleden 7-12-1818. 
De ouders van Israël Jozef (ook bekend als Elias Israël Denneboom) 
waren Jozef Jozef en Deborah Jacobs, kooplieden in Neuenhaus 
(graafschap Bentheim). De ouders van Rebbekka Heimans 
waren Joël N. en Hendrina N., kooplieden te Veldhausen 
(graafschap Bentheim).5) 

ven. Opmerkelijk blijft het, dat pas na de re-
geling van het landschapsbestuur in 1782 in 
het haardstedenregister van 1784 Beilen drie 
joodse ingezetenen werden vermeld. 

Drie joodse gezinnen 
Na de overheidsregeling van 1782 vestigden 
drie joden, al dan niet met hun gezinnen, zich 
in Beilen. In de belastingregisters van 1784, 
1794 en 1804 worden zij telkenmale vermeld, 
zij het, dat zij steeds op een andere plaats 
woonden (schema 1). 

Uit de bijschriften in het haardstedenregister 
zou op te maken zijn, dat de joodse ingezetenen 
op het einde van de 18de eeuw een armoedig 
bestaan leidden. Bij Jood Salomon werd in 
1794 'armoedig' vermeld, desondanks werd 
hij in het belastingregister voor twee gulden 
aangeslagen. Tien jaar later was hij vrijgesteld 
van het betalen van belasting. Bij zijn naam 
werd ' arm' vermeld. Ook bij Israël Jozef 
werd in 1804 naast het beroep koopman de 
toevoeging 'armoedig' geschreven. Hij moest 
evenwel twee gulden haardstedengeld beta- 

len. o 
In 1797/1798 (de Franse tijd) werden registers 
van ingezetenen opgemaakt. Het waren lijsten, 
die de plaatselijke nieuwe autoriteiten ge-
bruikten bij de organisatie van de gewapende 
burgerwacht, een plaatselijk vrijwilligersle-
ger(tje). In dit register werd alleen de naam 
van Israël Jozef vermeld. De namen van Joël 
Israël en Jood Salomon kwamen er niet in 
voor. Kennelijk waren zij toen verhuisd om 
later, voor 1804, weer in Beilen te gaan 
wonen.') 

Israël Jozef 
Financiële problemen had 
Israël Jozef, ook wel Jood 
Jozef genoemd, al eerder. In 
1787 was zijn schuldenlast 
dermate hoog, dat de schuld-
eisers via een gerechtelijke 
procedure overgingen tot een 
openbare verkoping van zijn 
handelswaren en eventueel 
zijn interieur. Uit zijn han-
delsmand werden verkocht: 
vier grote tinnen schotels, 
twee kinderdoekjes met 
stukje bontgoed, een pakje 
met dertien stukjes kant, 
zeven stukjes neteldoek en 

kamerdoek, twee stukjes gaas tezamen in een 
pakje, verschillende gewichten, twee paar 
kleine schalen, één tinnen oort (1/2 liter 
maatbeker) en één kandelaar. 
Ook zijn huisraad werd verkocht. Tot zijn 
inboedel behoorden onder andere een kabinet, 
een kastje, een spiegel, een koperen kom, een 
tinnen kom, een schotel van aardewerk, een 
grote kist, zes stoelen, een grote tafel, een 
koperen theeketel, een theetafel, twee koperen 
schenkketeltjes, een koperen keteltje, een 
koffiemolen, een sabbatslamp en twee bedden 
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Een joodse handelaar in de 19de eeuw. 
(Gans, Memorboek, p. 432) 
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met toebehoren. Verder bezat hij nog een 
toonbank en een Hebreeuwse 'bijbel' .8) 
De huisraad van arbeiders, wevers en keuters 
bestond in het begin van de 19de eeuw alleen 
uit het hoognodige zoals stoelen, een tafel, 
een kast en wat keukengerei.9) De bezittingen 
van Israël Jozef hadden meer waarde. 

In het begin van de 19de eeuw hadden Israël 
Jozef en zijn kinderen geen financiële proble- 
men meer. Twee zonen kochten in Beilen 
woningen. Hartog Israël (hij noemde zich 
later Denneboom) kwam in het bezit van een 
huis aan de Bisschopsstraat. Joël Israël kocht 
in dezelfde straat eveneens een woonhuis .1°) 

Toen Jacob Israël (ook wel Jacob Elias ge-
noemd) werd opgeroepen om in 1812 in 
Franse militaire dienst te gaan, wist hij 
hieraan te ontkomen door een vervanger te 
vinden in Neuenhaus, de geboorteplaats 
van zijn vader. Jan Jacquemar was bereid 
om voor een aanzienlijke financiële vergoe-
ding in het Franse leger te gaan. Zo moest 
Jacob Israël een bedrag van f.1500,-- direct 
uitbetalen.Verder werd een bedrag van 
f.1400,-- vastgezet tegen een rente van vier 
procent. De renteopbrengst was voor 
Jacquemar. Mocht Jan Jaquemar als soldaat 
komen te overlijden, dan verviel dit bedrag 
aan Teunis Lucas Mulder te Neuenhaus. 
Als hij 'schade mogte krijgen' (een oorlogs-
verminking) dan was dit bedrag voor hem. 
Mocht hij ongedeerd uit het oorlogsgeweld 
terugkeren, dan zou hij van de f.1400,--
alsnog f.300,-- krijgen en een horloge.'1) 
Hoe het met deze Jan Jacquemar is afgelopen 
vertellen de bronnen niet. De bedragen 
zeggen wel iets over de gunstige financiële 
postie van Jacob Israël (en zijn familie!?). 
Tevens wijst het vinden van een vervanger 
in Neuenhaus op kontakten tussen de Beiler 
joodse familie en inwoners (familieleden?) 
in Neuenhaus. 

Laatste getekend gedeelte van de overeenkomst van Jacob Israel en Jan Jacquemar. 
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Goorspraken 
Rechtspraak vond in het gewest op drie niveaus 
plaats: in het kerspel (' rocht'), in het dingspel 
('goorspraak') en in het gewest ( ' Etstoel ' ). 
Tijdens de plaatselijke rechtzitting, de rocht, 
moesten de kerspellieden de overtredingen 
melden. Deze werden dan op een blaadje ge-
schreven en vervolgens op de goorspraak aan 
de Drost overhandigd. Hier werd bepaald 
welke overtredingen voor kennisgeving wer-
den aangenomen (diefstallen), welke werden 
beboet (vechtpartijen) en welke werden door-
geschoven naar de Etstoel (erfeniskwesties 
e.d.). 
Uit de goorspraken blijkt, dat ook bij de jood-
se ingezetenen dezelfde ondeugden voorkwa-
men, waarvoor ook menig Beiler ingezetene 
beboet werd. Zo sloeg Israël Jozef in de 
zomer van 1781 de chirurgijn A.H. Koning. 
De schuld werd bij Israël Jozef gelegd. Hij 
werd beboet. 
In hetzelfde jaar meldde een Beilenaar gezien 
te hebben hoe de joodse kooplieden Salomon 
en Israël elkaar sloegen. Het bleef bij een 
melding. 
Tijdens een bruiloftsfeest bij Israël Jozef in 
1788 werd een onbekende jood uit het huis 
gezet. Aangezien dit vermoedelijk wat hard-
handig en met het nodige kabaal was gebeurd, 
was een en ander niet onopgemerkt gebleven 
voor de Beiler bevolking. Bij de aanbrenging 
werd nog vermeld, dat de jood tijdens het 
feest enige 'brutaliteiten' had gepleegd. Deze 
informatie zal Israël Jozef, al dan niet ge-
vraagd, achteraf hebben gegeven. 
De naam van Israël Jozef werd vaker in de 
goorspraken vermeld. Hij had het nogal eens 
aan de stok met zijn dorspgenoten. In de 
zomer van 1789 had hij onenigheid met Jan 
Alberts uit Zwiggelte. Evenals bij andere 
meldingen van vechtpartijen werd ook hier de 
reden van het conflict niet gegeven. In juni 

1791 werd zijn naam zelfs twee keer vermeld. 
Zo werd hij beboet voor vechtpartijen met 
Jannes Hilberts en met Willem Bakker. Laatst-
genoemde had zelfs rake klappen opgelopen. 
Zo werd vermeld, dat hij een gat boven zijn 
oog had. 
Maar ook Israël Jozef liep weleens lichamelijke 
schade op. Met name Willem Kremer had het 
op hem voorzien. In het voorjaar van 1793 
sloeg deze hem met een vuistslag neer en in 
de zomer sloeg hij hem andermaal, maar dit 
keer met een stok. Beide keren werd Willem 
Kremer beboet. 
In 1804 moest een zoon van Israël Jozef het 
ontgelden. In de herberg van Jan Hendriks 
Kraan gaf Jannes Hilberts hem een klap om de 
oren. 
In de zomer van 1808 werd een vechtpartij 
gemeld tussen Jan Tijmens (Beilen) en Jacob 
de Jood. 

Diefstallen 
In het voorjaar van 1784 werd bij Salomon 
een beddelaken gestolen. In april 1799 meldde 
hij de diefstal van turf. 
In de nacht van 4 op 5 augustus 1805 werden 
uit de hof bij de jodin Rebekka negen stukken 
linnen garens gestolen. 
Bij een diefstal van een doek werd als mogelijke 
dader Levi Salomons uit Staphorst genoemd. 
In de nacht van 12 op 13 november 1806 werd 
bij Arend Frederiks een doek gestolen. Op 13 
november 1806 werd een soortgelijke doek 
door Levi Salomons aan de kerspelsoldaat 
Harm Timmer verkocht. Ook hier ging het 
weer om een aanbrenging. Of verder is 
uitgezocht of Levi Salomons iets met deze 
diefstal uit te staan had, werd niet vermeld. 
In 1809 werd van de jood Joël f.200,--
gestolen. Bijzonderheden over deze diefstal 
werden niet vermeld, alleen dat Joël geen 
enkel idee had wie dat gedaan zou kunnen 
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hebben. 12) 
Uit de goorspraken blijkt, dat pas na 1780 in 
de aanbrengingen joodse ingezetenen werden 
genoemd. De eerste melding dateerde van na-
jaar 1781. Ook hieruit valt op te maken, dat 
joden zich pas na de Landschapsregeling defi-
nitief in Beilen vestigden. 

Mobiliteit 
Ook al vestigden de joden zich in vele Drentse 
plaatsen, hun handel bleef niet beperkt tot de 
vestigingsplaats. Zij bleven rondtrekken en 
hadden op deze wijze hun vaste cliëntèle in de 
verschillende Drentse dorpen en steden. 
Grietje Jans (dienstmeid bij Remmelt Lefferts 
in Beilen) vertelde in maart 1797 tijdens een 
justitieel onderzoek, dat van haar twee zilveren 
gespen en schoenen waren ontvreemd. Zij 
vermoedde, dat de zoon des huizes, Roelof 
Remmelts, de dader was. Uit het onderzoek 
bleek, dat Roelof Remmelts de gespen had 
verkocht aan Jozef Izafflc (58 jaar, handelaar 
te Lhee). Hij had de gespen op zijn beurt 
doorverkocht aan Jozef Mron in Westerbork. 
Op verzoek van de moeder van Roelof Rem-
melts had Jozef Izaffic de gespen van zijn 
collega in Westerbork teruggekocht, zij het 
dat hij 10 stuivers meer had moeten betalen.13)  

Leningen 
Uit de periode 1720 - 1811 zijn in het schulte-
boek zeven leningen geregistreerd, waarbij 
joden werden genoemd. In twee gevallen 
leende men geld bij een andere jood, in vijf 
gevallen werd geld geleend van een niet-jood. 
Op 23 januari 1777 leende Israël Jozef uit 
Beilen 300 gulden van Levi Israël uit Coevor-
den tegen een rente van 3 % . 
Joël Israël leende twee keer geld. Op 29 mei 
1806 leende hij van Lucas Bults uit Elp 
f.500,-- tegen een rente van 3,5 %. Drie jaar 
later leende hij f.100,-- tegen een rente van 

drie procent van Hendrik Bening (Hijken). 
Salomon Jacobs leende op zes juni 1794 
f.140,-- bij Jozef Mron in Westerbork. Hij 
ondertekende de schuldbekentenis met He-
breeuwse letters. De joodse koopman uit 
Westerbork leende ook geld aan niet-joden. 
De Beilenaars Berend Jans en Harm Roelofs 
Mulder leenden respectievelijk f.150,-- en 
f.100,-- bij hem. 
Hartog Israël leende op 10 juni 1808 f.450,—
(rente: 4 %) bij Jan Roelofs Seubering uit 
Hijken. Evenals Salomon Jacobs onderte-
kende hij de schuldbekentenis met Hebreeuw-
se letters .'4) 

Handtekening van Hartog Israël in Hebreeuwse 
letters. 

Bij de schuldbekentenissen viel op, dat twee-
maal een niet-jood zich borg stelde voor de 
aangegane lening. Bij de lening van Hartog 
Israël stelde Roelof Jans Bastiaans zich borg 
en bij de lening van Joël Israël deed Jan Hen-
driks Kuiper als één van de naaste buurlui 
hetzelfde .'5) 

Samenvattend 
In de jaren '70 van de 18de eeuw vestigde de 
eerste jood zich in Beilen. Direkt voor of na 
de regeling van het Landschapsbestuur vestig-
de het maximaal toegestaan aantal joden zich 
in deze plaats. 
Hoewel ik er geen duidelijke aanwijzingen 
voor heb gevonden, vermoed ik dat ook in 
Beilen (voor 1782) in een willekeur een ver-
bod was opgenomen tegen de vrije vestiging 
van joden. 
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Archiefonderzoek in justitiële bronnen en het 
schultegerecht leren, dat de joodse ingezetenen 
ten aanzien van de wereldse zaken volledig 
geïntegreerd waren in de Beiler kerspelsamen-
leving. Niets wijst erop, dat zij minder werden 
behandeld dan andere burgers. Zij namen 
deel aan het leven van alledag, waren betrok- 

ken bij vechtpartijen, deelden zelf rake klappen 
uit en waren net als andere ingezetenen ook 
weleens het slachtoffer van diefstallen. Zij 
konden onder dezelfde voorwaarden geld 
lenen en er waren Beilers, die zich borg 
stelden voor hun leningen. 

Noten: 

1) H. Nauta, De vroegere joodse synagoge; in: 
Tijdschrift Historische Vereniging Gemeente 
Beilen, jaargang 3, nr. 3, september 1991, blz. 
21. 
F.J. Hulst en H.M. Luning, De joodse gemeente 
Assen, Assen, 1991, p. 9-10. 

2) Rijksarchief Drenthe (RAD), Assen, Oude Staten 
Archieven, inventarisnummer 40. 

3) O.J. de Jong, Kerkgeschiedenis 1750-1970, in: 
Geschiedenis van Drenthe, Assen, 1985, 
p. 444-445. 
J. Heringa, Drentse Rechtsbronnen, Zutphen 
1981, blz. 55. 

4) RAD, Assen, Oude Staten Archieven, inven-
tarisnummer 868/869. 

5) D. de Hes-Marbus, Joodse actes van bekendheid 
uit het archief van het vredegerecht kanton 
Hoogeveen (1812-1838), p. 29. 

6) RAD, Assen, Oude Staten Archieven, inven-
tarisnummer 868/869. 

7) RAD, Assen, Oude Staten Archieven, inven-
tarisnummer 1383. 

8) RAD, Assen, Schultegerecht Beilen, inven-
tarisnummer 117, 22 januari 1784. 

9) G.J. Dijkstra e.a., Schoon huizen tot asch 
verteerd... Branden, brandweer en brandweer-
korps in de gemeente Beilen, Beilen 1992, 
blz. 38-44. 

10) RAD, Assen, Oude Staten Archieven, inven-
tarisnummer 1513. 

11) RAD, Assen, Oude Staten Archieven, inven-
tarisnummer 1685. 

12) RAD, Assen, Archief Etstoel, inventaris-
nummer 134. 

13) RAD, Assen, Archief Etstoel, inventaris-
nummer 9, 1797. 

14) Hartog Israël was een zoon van Israël Jozef en 
Rebekka Heimans, geboren 16-9-1780. 

15) RAD, Assen, Schultearchief, inventaris-
nummer 117. 

6 


