
 Raalte, het dorp in vroegere tijden 

                



Synagoge Raalte 1889-heden 
De synagoge gebouwd in 1889 door aannemer 

Zomers uit Wijhe voor f 1.650,-.  
Na WOII heeft die zijn functie als synagoge verloren.  



Feestrede bij de opening van de synagoge op 
27 juni 1889.  

Gevonden in het Rijksarchief te Maastricht. 



Van 1982-2015 werd de synagoge nog 
gebruikt door de vrije katholieke kerk. 



130 jaar beeldbepalend, maar toch 
bijna verloren. 



Na de oorlog in gebruik als pakhuis, en 
in gebruik door verschillende 
godsdiensten, was het einde bijna in 
zicht.  
Een spontane actie voor behoud van 
de synagoge, werd een groot succes. 



Tegenwoordig is de synagoge een 
stilte- en bezinningscentrum. De 
opening  was op 28 april 2018 



Bij de opening werd een Mezoeza,een 

tekstkokertje met teksten uit het 

Deuteronomium, volgens oud Joods gebruik 
op deurpost aangebracht. 



In april 2019 kwam de vredesvlam 
naar het stilte- en bezinningscentrum  



De Joodse gemeenschap Masorti Beth 
Shoshana heeft regelmatig diensten in 
de voormalige sjoel, nadat zij hun plek 

in Deventer verloren. 



bΦIΦέtƭŀǎƪŜǊƪέ ŀƭ ǾŀƴŀŦ ммно ƛƴ ƘŜǘ 
centrum van Raalte. 



wΦYΦ ƪŜǊƪ άIΦ YǊǳƛǎǾŜǊƘŜŦŦƛƴƎέ ǾŀƴŀŦ муфн ŜŜƴ 
baken in Salland 



Raalter ȊƛŜƪŜƴƘǳƛǎ άAngeli Gustodesέ ōƛŜŘǘ 
sinds 1932 onderdak aan zieken en 

bejaarden, welk ziekenhuis tijdens WOII 
ook een schuilplaats bood aan velen. 



Raalte synagoge met een herdenkingsplaquette 
geplaatst in mei 1985 voor de omgekomen 

Joodse families. 



De plek waar de Joden uit Raalte midden in de nacht werden 
verzameld met een vrachtwagen. Rechts, achter de kleine 
uitbouw aan het gemeentehuis, werden ze neergezet. Zij 

moesten buiten wachten. Nadat alle 39 Joden waren verzameld, 
werden ze in de vrachtwagen geladen en reed de auto weg. 38 
Joden zijn vermoord. Alleen David Lutraan keerde na de oorlog 

terug. 



Verplichte Jodenster die elke Joodse 
inwoner zichtbaar moest dragen. 

 

Å In hun persoonsbewijs 

kwam een J te staan, als 

een soort brandmerk. 



Joodse begraafplaats al in gebruik vanaf 1830. 
De Korenbloemschool heeft de begraafplaats 

geadopteerd. 



De oudste grafzerken en de laatst begravenen.  
 
Links. Mozes de Lange 5-11-1800,  
Midden. Israel Michiel Themans 28-3-1810  
Rechts. Louis de Lange 3-10-1959 en zijn vrouw Bertha 
de Lange-de Witte 16-4-1959 


