
maken'). Zo'n welput werd zelf gegraven. 
Hij was 4 à 5 meter diep. Onder in de put, 
waar het water omhoog welde, werd een 
houten kuip gemaakt. Daarom heen en 
dan omhoog werd een wand van bolster-
turf opgebouwd. Zo kreeg je een stevige en 
redelijk schone putwand. Later ging men 
betonnen ringen gebruiken. In droge 
zomers kwam de put droog te staan. Als de 
kuip te zien was, was het water bijna op. 
Er moest dan iemand de put in om wat 
zand weg te graven, zodat de wel beter 
ging werken. 
Later werd er een `nortonput' geslagen. 
Die ging heel diep en leverde ons goed 
drinkwater. 
Toch gingen wij vaak water halen uit het 
Hijkermeer. Dat water werd 's maandags 
gebruikt voor de was. Wij haalden dan 
enkele melkbussen vol. Het komt mij voor, 
dat het water van het Hijkermeer toen 
schoner was, al werd het ook gebruikt om 

de schapen te wassen, voordat ze gescho-
ren werden. 's Zomers hoorde je er altijd 
veel kikkers kwaken. 

"Het is jammer dat deze boerderij verloren 
is gegaan," aldus mevrouw Stadman. "Wij 
hebben toen eerst een tijdje 'gewoond' in 
het stookhok van de familie De Weme. 
Later konden wij in een barak terecht, 
zoals veel mensen die door oorlogshande-
lingen hun boerderij waren kwijtgeraakt. 
Een paar jaar later is op het Oosteinde, 
waar oom ook land had, een nieuwe 
boerderij gezet. Toch zal ik de oude boer-
derij nooit vergeten en ik ben blij dat deze 
foto boven water is gekomen; nu heb ik 
een meer tastbare herinnering aan mijn 
jeugd in Hijken." 

T. L. Kroes 

1) Wie kan ons helpen aan een afbeelding van zo'n filterpot? 

DE VROEGERE JOODSE SYNAGOGE 
Rond 1700 vestigden de eerste joden zich 
in het landschap Drenthe. 
Zij kwamen uit andere delen van de 
Republiek') of uit het midden en oosten 
van Europa. 
Hun aantal bleef gering. Het dun bevolkte 
platteland was geen aantrekkelijk woon-
gebied voor hen. Liever trokken zij naar 
steden, waar beter handel kon worden 
gedreven. Bovendien probeerden de 
plaatselijke besturen, door middel van 
vestigingswillekeuren2), hun komst tegen 
te werken. Dat gebeurde niet zozeer, 
omdat zij iets tegen joden hadden, maar 
om de bevolking gerust te stellen; men 
vreesde concurrentie van de handeldrij-
vende joden. 
Evenals in geheel Nederland bereikte het 
aantal joden in Drenthe tussen 1850 en 
1870 zijn hoogtepunt. Toen woonden er 
meer dan 2.000 verspreid over de gehele 
provincie. 
Door hun geringe aantal was het voor de 

joden in Drenthe moeilijk de eigen identi-
teit te bewaren. Daarom gingen zij het 
liefst wonen in plaatsen, waar niet alleen 
een boterham te verdienen viel, maar 
waar zij ook in een gemeente de regels en 
tradities van hun geloof in stand konden 
houden. 
Aanvankelijk kwamen zij daarvoor bijeen 
op zolders, in schuren of huiskamers; later 
in een dikwijls moeizaam verworven eigen 
gebouwtje, de sjoel of synagoge. In Dren-
the hebben er in totaal twaalf gestaan. 
Te Beilen werd in 1885 aan de School-
straat (nu nr. 14) een synagoge gebouwd. 
Stichters van de Beiler synagoge waren de 
heren A. en J. Denneboom, N. Frank, 
Rozeveld en H. Trompetter. 

Tijdens de viering van het vijftigjarig 
jubileum van de synagoge op 25 januari 
1935 sprak de heer A. EMrte over de 
vervolging van joden die in Duitsland was 
losgebroken. Zijn conclusie was, dat de 
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De synagoge aan de Schoolstraat 
omstreeks 1952. (Foto: Archief Hist. Ver.) 

joodse natie in Nederland altijd een veilig 
toevluchtsoord zou vinden. De geschiede-
nis heeft helaas anders bewezen, met 
onuitwisbare gevolgen voor de Nederland-
se joden en de Duitse joden die hier vóór 
1940 (o.a. in kamp Westerbork) onderdak 
hadden gevonden. 

Tijdens de Duitse bezetting werd de Beiler 
synagoge, op de muren en het dak na, 
gesloopt. De foto toont de desolate staat 
waarin het gebouwtje in 1947 verkeerde, 
toen de gemeente het met toestemming 
van de Israëlitische gemeente te Assen 
verbouwde tot schoollokaal voor het open-
baar uitgebreid lager onderwijs. 
Het Nederlandsch-Israëlitisch Kerk-
genootschap te Amsterdam stelde de 
gemeente Beilen bij brief van 16 septem-
ber 1949 in de gelegenheid de voormalige 
synagoge te kopen. De onderhandelingen 
verliepen stroef. Een vraag daarbij was, 
wie de restauratiekosten van circa 
f 1.664,03 die de gemeente in 1947 aan 
het gebouwtje had besteed, moest dragen. 
Op 3 augustus 1951 droeg het eerder 
genoemde kerkgenootschap de verdere 
afhandeling van de verkoop over aan het 
kerkbestuur der Nederlandsch-Israëliti-
sche gemeente te Assen. Deze had een 

paar dagen eerder 
de gemeente Beilen 
laten weten, dat 
pastoor Kocks te 
Hoogeveen belang-
stelling voor het 
gebouwtje had 
getoond en dat het 
R.K.-bestuur te 
Assen het wel wilde 
kopen. 
Als een reactie op 
die mededeling 
bood de gemeente 
op 22 augustus 
1951 f 560,— voor 
het gebouwtje met 
erf. De Neder-

landsch-Israëlitische gemeente te Assen 
ging niet op dat bod in. Zij verzocht het 
gemeentebestuur het gebouwtje weer te 
harer beschikking te stellen. 
Verdere onderhandelingen resulteerden 
uiteindelijk in een raadsbesluit van 29 
november 1951, waarbij de gemeente de 
vroegere synagoge om niet aankocht en 
zich verplichtte op afdoende wijze te voor-
zien in de gebreken die aan de omheining 
van de joodse begraafplaats kleefden en 
die begraafplaats eeuwigdurend te onder-
houden. De raad besloot tevens f 3.600,—
beschikbaar te stellen om het gekochte 
gebouw tot kleuterschool te verbouwen. 
Het raadsbesluit van 29 november 1951 
kon geen genade vinden in de ogen van de 
Gedeputeerde Staten van Drenthe. Zij 
weigerden hun goedkeuring er aan te 
verlenen, omdat zij het gebouwtje niet 

Het 'interieur' van het gebouwtje omstreeks 
1952. (Foto: Archief Hist. Ver.) 
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GEVELSTEEN VAN DE 
VOORMALIGE SYNAGOGE 
VAN DE JOODSE GEMEENTE 
IN BELLEN 

'HOE LIEFLIJK ZIJN UW 
WOONPLAATSEN" PS. E4:2 

LAAT ONS ALLEN IN VREDE EN VRIJHEID LEVEN. 

geschikt vonden voor een kleuterschool. 
Mocht - zo schreven zij het gemeente-
bestuur - de gemeente niettemin prijs 
stellen op de aankoop, dan diende de raad 
daarvoor - uiteraard op andere overwegin-
gen - opnieuw een besluit te nemen. 
Dat gebeurde op 30 juni 1952. Burgemees-
ter en wethouders hadden de raad voor-
gesteld de voormalige synagoge aan te 
kopen en f 3.275,— beschikbaar te stellen 
en het gebouwtje geschikt te maken voor 
kleine cursussen, bijeenkomsten in kleine 
kring, jeugdwerk enz. Het laatste wilde de 
raad niet. Er werd besloten het gebouw 
met erf wel aan te kopen, doch het ter-
stond na aankoop af te breken. 
Dat is gebeurd. Niets meer aan de School-
straat in Beilen herinnert aan een synago-
ge die er eertijds heeft gestaan. De herin-
nering moet bewaard blijven door de 
gevelsteen van de synagoge, gespaard bij 
de sloop en aangebracht in de hal van het 
gemeentehuis, met het opschrift: 
"Laat ons allen in vrede en vrijheid leven". 

H. Nauta 

N.B. Er is bij de Historische Vereniging 
geen foto van de synagoge van vóór 1940 
bekend. Indien zo'n foto bestaat, zou de 
redactie daar graag een kopie van maken. 

1) Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
2) (Voorbeeld van) Bepalingen tegen vestiging van Joden. 

Op heeden den 5 Mey 1791 na voorgaande omsegginge in 
het boerhuis vergadert over 't inwoonen van Joden, alwaar 
ons geheel kaspel van Anloo op heeden nog bevrijdt is, is 
geresolveert met eenparigheidt dat geen eigenaar van 

huilen of gronden an een Joode of Joodenhuisgesin een 
huis of woning of eenig grondt sal mogen verhuiren of 
verkoopen of vergrondpagten of op wat manier 't mogte 
gepractieert worden om die alhyr needer te setten; nog sal 
niemant eenige Jooden of Joodengenooten 'tzij eigenaar of 
meyer bij hem in huis mogen neemen om daar eenig 
gebruik van zijn negotie te maken, bij boete van een dicton 
(lees: ducaton) voor de eerste reis (keer), en doen vertrek-
ken, en voor de tweede reis bij verdubbeling en zoo van reis 
tot reis, zoo menigmaal als sulks gebeuren mogte, welke 
boete bij panthaalinge zal worden geint gelijk als 't ze-
vende artikel van ons gemene (algemene) boerwilkeur zegt 
en aldaar van inhoudt is. 
Aldus onse reesoluittie, geresolveert en beslooten, en zullen 
houden voor ons eigen boerregt; en door eenigen in pree-
sentie van alle geteekent in 't boerhuis op Annerveen op 5 
Mey 1791. (uit: Drentse Rechtsbronnen, dr. J. Heringa 
e.a., Zutphen 1981, blz.55) 

Wie weet. • • 

waar deze foto van omstreeks 1910 is 
genomen? 
Het moet in de gemeente Beilen zijn, maar 
tot nu toe heeft niemand die wij hebben 
gevraagd, kunnen vertellen waar dit is. 
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