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De geschiedenis van het jodendom kent vele donkere tijden, met weinig lichtpunten en weinig 
tolerantie ten opzichte van hun afwijkend geloof en gewoonten. Het is daarom opvallend dat zij 
er desondanks in slaagden hun religieuze en culturele identiteit te bewaren. Waar ze ook 
woonden bleven zij een element dat afweek van de (over) heersende cultuur van de hen 
omringende samenleving. Religieuze vervolging ging gepaard met economische motieven. 
Vanaf de 17e eeuw trokken steeds meer joden wegens het antisemitisme uit het oosten weg. 
Velen vestigden zich in ons land omdat ze hoopten er een veiliger leven te kunnen leiden 
temidden van een redelijk tolerante bevolking. Al voor het begin van de 18e eeuw kwamen de 
eerste Asjkenazische joden in Drenthe terecht.1  
 
Over de Olde Landschap heeft nooit een 
Hebreeuwse tint gelegen zoals dat met 
name in Amsterdam het geval was. Toch 
hebben de joden hun bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van Drenthe. Een 
minderheidsgroep met een sterke eigen 
aard, waardoor men in enkele plaatsen kon 
spreken van een joodse sfeer. In Rolde 
vielen ze echter nauwelijks op en is over hun 
doen en laten weinig bekend. Verscholen in 
een bosje bij het Ruige Veld ligt het joodse 
begraafplaatsje. Zo onopvallend dat een 
achteloze wandelaar er zo maar aan voorbij 
kan lopen. Bij nadere beschouwing valt met 
enige moeite nog één zerk te ontdekken. Het 
is het enige tastbare bewijs dat er in Rolde 
ooit een kleine joodse gemeenschap heeft 
bestaan. En zo langzamerhand is er bijna 
niemand meer die een joods gezin heeft 
gekend.  
 
Eerste joodse inwoners  
Nadat Drost en Gedeputeerden in 1782 
besloten dat in ieder kerspel voortaan drie 
joodse gezinnen mochten wonen, vestigde 
zich rond 1785 vanuit Duitsland de eerste 
familie in Rolde: het gezin van Mozes Lezer2 
Enige familieleden trokken naar Assen, 
waardoor er als het ware een natuurlijke 
band met de daar bestaande joodse kille tot 
stand kwam. Zo kon het gebeuren dat 
Mannes Calmer en Salomon Mozes uit 
Rolde getuige waren van het feit dat twee 
joodse Assenaren elkaar in 1806, nota bene 
 

 op Grote Verzoendag, in een tot synagoge 
ingerichte schuur in de haren vlogen.3 
Intussen hadden ook Jacob de jode, Mosis 
de jode, Jacob Lezer, Godschalk Salomon 
en Izak Salomon zich in Rolde gevestigd. Dit 
aantal was mogelijk geworden door een 
besluit van de Nationale Vergadering van de 
Bataafse Republiek die de gelijkstelling van 
joodse inwoners verzekerde. Tot dan toe 
waren de joden vreemdelingen in ander-
mans land en verkeerden als zodanig in een 
uitzonderingspositie. Voortaan zouden de 
joden net als iedere Nederlander de lusten 
en lasten van het burgerschap moeten 
dragen.4 Voor de joden leidde deze veran--
dering van hun status als burger niet meteen 
tot verandering van hun levensomstandig-
heden. Vanwege het landschapsbestuur 
werd nog maar eens benadrukt dat niemand 
kon worden verboden huizen of kamers aan 
Israëlieten te verhuren en dat ze niet 
mochten worden belet als ze zich ergens 
wilden vestigen.5 Feitelijk duurde het nog de 
gehele 19e eeuw voordat werkelijke gelijk-
stelling was bereikt.  
 
Godsdienstoefeningen  
De Rolder joden kwamen hun godsdienstige 
plichten na in de al genoemde oude schuur 
in Assen. Een collecte in 1808 had niet vol-
doende middelen bijeengebracht om in 
Assen tot de bouw van een synagoge over 
te kunnen gaan. Als joodse gemeente 
werden ze door het stadsbestuur echter wel 
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erkend.6 In een brief aan het opperconsis-
torie werd de ongunstige situatie van de kille 
uiteengezet. Men had te weinig geld en 
mensen ’deels omdat ieder voor zich en de 
zijnen genoeg te doen heeft, door een 
geringe handel de kost te doen gewinnen 
waartoe de grote duurte, bijzonder die der 
huizen niet weinig bijdraagt’. Sinds enige tijd 
hield men diensten in een schuur die in 1809 
verkocht was. Daarom viel men weer terug 
op huissamenkomsten. In een in dat jaar 
opgemaakt reglement van de Asser en 
Rolder joden stond de bepaling dat degene 
die geen gebedsdienst in zijn huis toestond 
een gulden boete moest betalen. Tot in 
1813, toen er een huis in Assen was gekocht 
om dat als synagoge in te richten, werden de 
diensten bij toerbeurt bij de leden gehouden.   
 

 De Rolder joden hadden echter toch de 
drang om in een woning van één hunner 
eigen diensten te houden. Volgens een 
opgave van joden in Drenthe in 1811 waren 
er toen 19 leden in Rolde en werd er onof-
ficieel synagoge gehouden. In 1816 waren er 
inmiddels zes joodse gezinnen in Rolde7. 
Een probleem was het voorschrift dat er een 
minjan (de aanwezigheid van tien manne-
lijke leden boven de dertien jaar) moest zijn 
om een dienst te kunnen houden. Daarom 
werd er een beroep gedaan op elders 
wonende joden, hetgeen de nodige proble-
men opleverde. Deze problematiek deed 
zich tezelfder tijd ook in Assen voor en dat 
leidde in 1825 tot een vermaning van de 
kerkmeester in Assen. Gerard Davids Cohen 
was in Assen juist bezig enige structuur in de 
 

 
Tekening van het joodse kerkhof in Rolde van de archeoloog Reuvens uit plm. 1883 waar- op 
deze vijf kruisjes aangaf. (Kaartbijlage bij: J.A. Brongers, ‘Reuvens in Drenthe’, Bussum 1973) 
  
16 | 



gemeente aan te brengen en kon daarbij de 
Rolder joden niet missen. Op de aansporing 
weer in Assen ter synagoge te komen werd 
brutaal geantwoord en de Rolder joden 
gaven te kennen dat niemand hen hierom-
trent iets had te gebieden8. De spanning 
tus- sen beide groepen, waaronder die 
familie van elkaar waren, bleef voortduren. 
Toen in 1841 het aantal joden in Rolde was 
ge- stegen tot 31, deed men weer een 
poging tot een zelfstandige gemeente te 
komen.9 Onderlinge verdeeldheid was nu 
oorzaak dat ook nog gebruik werd gemaakt 
van de synagoge en het rituele bad in 
Assen. Wel beschikte men sinds lange tijd 
over een kamertje waar soms diensten 
werden ge- houden, maar ze waren niet 
eens in staat om hun enige behoeftige te 
onderhouden. Omdat de hervormde 
diaconie dit volgens de kerkorde van 1730 
verplicht was kreeg een oude weduwe steun 
uit deze kas. Mede daardoor werd het 
verzoek een eigen kille te mogen stichten 
afgewezen.  
 
Een eigen plaats  
Hoewel de Rolder joden geen eigen kille 
mochten vormen, hadden ze aan de Nijlan-
derstraat no 6 toch hun eigen sjoel. In 1826 
woonden op dit adres Mozes Lezer en zijn 
zoon Lezer Mozes. Nadat eigenaar Lukas 
Emmens in 1937 overleed werd het huis 
opgeknapt en kwam bij een behang- beurt 
in de kamer boven de schouw een 
muurschildering vrij. Het betrof een voor- 
stelling van Abrahams offer. De Rolder 
kunstschilder Arie van der Boon 
restaureerde er iets aan, maar op den duur 
was het de familie iets te veel van het goede 
en kwam er weer behang over. Bij de 
afbraak van het huis in 1950 verdween ook 
deze herinnering aan joods leven in Rolde 
voorgoed.10 Een eigen plaats hadden de 
joden ook in de vorm van een eigen 
begraafplaats. De grond daarvoor hadden 
ze zelfs gratis gekregen van de marke-
genoten.11 Er is dan ook geen enkele reden 
om aan te nemen dat de joden in  
 

 Rolde niet welkom waren. Evenals elders 
probeerden ze hun eigen identiteit te bewaren. 
Het was echter niet eenvoudig onaangepast te 
functioneren. Een feit is dat de joden het 
dialect spraken en de plaatselijke klederdracht 
droegen. Hun ’anders zijn’ speelde zich af in de 
beslotenheid van de huissjoel. Soms drongen 
buitenstaanders in deze andere wereld door, 
zoals Justine Rutgers in haar dagboek schreef. 
Zij bracht tijdens het Loofhuttenfeest een 
bezoek aan vrouw Nathans en schreef: ’we 
zaten een ogenblik in haar loofhut en we zagen 
haar heilige Sabbatslamp’. Zo leek het pais en 
vree in Rolde, maar soms ging het ook mis. 
Samuel Mozes rooide op zondag aardappelen 
en Nannes Calmer was op zondag tijdens de 
kerkdienst aan het dorsen. Dit werd door de 
goede christenen hoog opgenomen, die er 
echter ook niet voor terugschrokken de joden 
met een eigen huis mee te laten betalen aan 
het tractement van hun dominee!12 Dat een en 
ander in de samenleving niet altijd vlekkeloos 
verliep is duidelijk.  
 
Begraven in een afgelegen kuil  
Voor hun doden kregen de Rolder joden een 
afgelegen stukje onland. Een verklaring hier-
voor is de joodse geloofsopvatting dat de 
doden eens weer zullen herleven. Daarom was 
het streven er op gericht een graf als erfelijke 
bezitting te verwerven tot de dag der 
Opstanding. Vanuit deze gedachte werd 
gezocht naar een plaats waar de kans op ver-
storing of ruiming het kleinst is13. Eén van de 
joodse benamingen voor de begraafplaats is 
’Bet Chajiem’, ’Huis van Levenden’. De bena-
ming is ontleend aan een tekst uit het bijbel-
boek Job. Daar zegt Job tot God: ’Ja, ik weet: 
Gij voert mij ten dode, naar de verzamelplaats 
van al wat leeft’ (Job 30, 23). Daarom kan de 
naam ’Huis van de levenden’ gezien worden 
als een getuigenis van het geloof in het 
eeuwige leven. Het joodse begraafplaatsje van 
Rolde lag in een kuil, die in de discussie over 
de plaats van de echte Balloërkuil, oudste 
Drentse rechtspleging zou hebben plaatsge-
vonden, al in 1792 de aandacht trok.  
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Toegangshek van de joodse begraafplaats in Rolde en de enige grafsteen die nu nog aanwe-
zig is.(Foto: Johanna Paas) 
 
Zo schreef de oudheidkundige Engelberts 
dat een zekere Herman hem ver- telde: ’Bij 
Rolde zag ik ene plaats rondom door heu-
vels ingesloten en in den eenen hoek met 
een hoogte voorzien, nu zijn er jonge bomen 
geplant’. In 1894 gaf E. Pelinck daarop een 
commentaar: ’hij heeft kennelijk het oog op 
de nabij die kuil gelegen, thans nog met 
den-nenbosch bezette streek van de 
jodenbegraafplaats’. Een beschrijving van 
Jansen in 1848 geeft aan: ’830 ellen ten 
zuidwesten van de kerktoren ligt een dal 
van ongeveer 150 ellen middellijn en 
omringd met zandwallen. In dit dal is thans 
de begraafplaats der joden van Rolde’14.  
Uit het citaat van Engelberts blijkt dat de kuil 
in 1792 nog ongerept was, terwijl het citaat 
van Pelinck bevestigd dat het de juiste kuil 
betreft. In 1833 besteedde de Leidse hoog-
leraar archeologie C.J.C. Reuvens aandacht 
aan de kuil. Hij maakte twee kaartjes met 
aantekeningen waarvan op één de ligging 
van het joodse begraafplaatsje is aangege- 
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 ven waarin vijf kruisjes zijn getekend15. Of 
dit aantal de toen aanwezige zerken weer-
geeft is echter een raadsel.  
Voor de bepaling van het tijdstip van ont- 
staan van de begraafplaats moeten we 
zoeken tussen 1792 en 1833. Aangezien er 
in Rolde in 1811 onofficieel synagoge 
gehouden werd en men naar 
zelfstandigheid streefde was aan de 
voorwaarde dat een nieuwe kille over een 
begraafplaats moest beschikken toen 
waarschijnlijk al voldaan. In Assen had zelfs 
de eerste joodse inwoner in 1778 al een 
begraafplaats op het Twijfelveld 
toegewezen ge- kregen. Ook in andere 
plaatsen was de begraafplaats er eerder 
dan een joodse gemeente. Vermoedelijk 
was het begraafplaatsje al aanwezig voor 
de vorming van gemeentebesturen op basis 
van de Franse bestuurlijke organisatie in 
1811. De tijd dus dat de boerschap nog het 
heft in handen had en ook de grond 
beschikbaar stelde. Het was echter dezelfde 
boerschap die aan Remmelt Hofsteenge 



gerechtelijk verbood om zijn huis aan een 
jood te verhuren. Het landschapsbestuur, 
wie dit in 1806 ter ore kwam, gelastte 
schulte Homan ’de dwaasheid van zulk een 
verbod, met de tegenswoordige orde van 
zaken geheel onbestaanbaar, onder het oog 
te brengen’ van betrokkenen16. Was het 
dan toch geen pais en vree met de joden in 
Rolde? Mogelijk dachten de eerst boeren in 
de marke die ook de eersten waren in de 
kerk aan hun diaco-niekas. In zijn alge-
meenheid heerste er een angst voor een te 
grote toevloed van arme kleine joodse 
handelaren. Voor de rijkere joden kende 
men andere normen. Op de eerste 
kadastrale kaart van 1832 ligt het joodse 
begraafplaatsje in een 72 hectare groot 
heideveld dat gemeenschappelijk eigendom 
is van de markgenoten van Rolde. Bij de 
scheiding van de marke in 1849 kreeg de 
begraafplaats, ter grootte van 440m2 het 
nummer H 803. Het hele gebied, inclusief de 
begraafplaats, kwam op naam te staan van 
de genees-, heel- en vroedmeester Allerd 
van der Scheer. Na zijn overlijden in 1859 
werd deze fout (?) hersteld en kwam het op 
naam van de Israëlitische Gemeente Rolde, 
die for- meel niet eens bestond! Als gevolg 
van een hermeting is het perceel vanaf 
1878 bekend als no R 138, begraaf-plaats 
ter grootte van 523 ca. en deze situ-atie is 
nadien niet meer gewijzigd17. Zo is dit 
eigendom met raadsels omgeven. Duidelijk 
is in ieder geval wel dat de marke-genoten 
om niet een stukje grond afstonden aan de 
joodse inwoners van Rolde. Mogelijk is dit 
slechts bij mondelinge overeenkomst 
gebeurd. Wanneer precies is niet bekend.  
 
Alleen de grond bleef over  
Door vertrek van jongeren naar Assen 
vergrijsde de joodse gemeenschap. In 1921 
was er niemand meer over, maar kort 
daarna vestigde zich de uit Polen afkomsti-
ge Israel Majer Fiesler in Rolde. In 1939 
kwamen daar de uit Duitsland gevluchte 
gezinnen van Aron en Bendix Schaap nog 
bij. Onder geleide van chef veldwachter A. 
 

 Eleveld vertrokken in october 1942 in totaal 
13 personen van joodse afkomst naar Wes-
terbork. Allen kwamen in de vernietigings-
kampen in Duitsland om het leven.  
Momenteel is op het begraafplaatsje bij het 
Ruige Veld nog een grafzerk aanwezig die 
ook wordt genoemd in een inventarisatie uit 
1937. Daarin wordt vermeld dat er in Rolde 
geen Israëlieten meer wonen, maar dat er 
oude stenen lagen18. Nu nog een zerk, 
waarop: Hier rust / Aron Leezer / Weduw-
naar van / Frouke Levie / Overleden 13 
sjabat (11 februari) 5691 / 90 jaar oud / 
Z.H.Z.A.  
De laatste letters betekenen: zalig ruste zijn 
as en het jaar 5691 uit de joodse kalender is 
volgens de christelijke jaartelling 1911. Het 
is vermoedelijk de laatste begrafenis die er 
heeft plaats gevonden. Het bijzondere aan 
dit grafteken is dat ze afwijkt van de 
gewoonte bij asjkenazische joden een 
rechtopstaande steen te plaatsen. Mogelijk 
hebben we hier te maken met een vorm van 
assimilatie en het teloor gaan van de eigen 
identiteit. Er zijn echter wel rechtopstaande 
stenen geweest, waarvan nog drie in 
herinnering zijn. Het verdwijnen ervan wordt 
toegeschreven aan de Sicherheitsdienst, die 
bezit had genomen van het kinderhuis ’t 
Ruige Veld. Ze werden stukgeslagen om er 
de toegangsweg mee te verharden19.  
 
Onderhoud  
Na de oorlog was het lang stil rondom de 
begraafplaats. In 1958 richtte het Commis- 
sariaat voor Oorlogsschade zich in een brief 
tot het gemeentebestuur van Rolde. Daarin 
werd gewezen op de mogelijkheid van 
toekenning van een rijksbijdrage voor de in 
de oorlog geleden schade20. De gemeente 
zei niet te weten hoe de begraaf- plaats 
voor 1940 werd onderhouden. Wel was er 
na 1949 niets meer aan gedaan. Daar bleef 
het voorlopig bij, maar in 1962 nodigden 
Gedeputeerde Staten van Drenthe 
verschillende gemeenten, waaronder Rolde, 
uit voor een bespreking over de staat waarin 
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Zo ziet de joodse begraafplaats in Rolde er uit na de opknapbeurt. (Foto: Johanna Paas)  
 
de joodse begraafplaatsen verkeerden.  Er 
waren gemeenten die al langer het 
onderhoud op zich hadden genomen, zo 
niet Rolde. Herstel van de dodenakker zou   
f 575,– vergen. Sommige gemeenten had-
den, tegen tegenprestatie, op zich genomen 
de begraafplaatsen eeuwigdurend te 
onderhouden en het provinciaal bestuur 
pleitte er voor alsnog een afkoop van het 
onderhoud te regelen. Dit leidde in 1965 tot 
een raadsvoorstel, waarin werd gesteld dat 
de Israëlitische begraafplaats in een deplo-
rabele staat verkeerde en dat het uit 
piëteitsoverwegingen op de weg van de 
gemeente lag deze weer in een redelijke 
staat te brengen en op wens van de joodse 
kerkleiding summier te onderhouden. De 
provincie stelde geld beschikbaar en de 
kostenverdeling werd: joodse gemeenschap 
10%, gemeente 40% en provincie 50%. Aan 
de Permanente Commissie tot de Algemene 
Zaken van het Nederlands Israëlitisch 
Kerkgenootschap (N.I.K.) werd gevraagd 
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 met de gemeenten een definitieve regeling 
te treffen. De eigendom van de grond bleef 
bij de joodse kerkgemeenschap. Nog 
jaarlijks komt een vertegenwoordiger de 
begraafplaats in ogenschouw nemen.  
De werkgroep begraafplaatsen van het Rol-
der Historisch Gezelschap heeft onlangs, 
ondanks hun zwakke financiële positie, 
initiatieven genomen tot een algehele 
opknapbeurt. De Stichting Landschapsbe-
heer is in opdracht van de gemeente Aa en 
Hunze begonnen met snoeien en het 
planten van een beukenhaag. Ook het toe-
gangshek zal nog een grote beurt onder-
gaan. Als enige herinnering aan joods leven 
in Rolde verdient het aandacht het ’Beth 
Chajim’ of ’Huis der Levenden’, als een 
blijvend teken te bewaren.  
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