
 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. 



N.H.”Plaskerk” al vanaf 1123 in het 
centrum van Raalte. 



R.K. kerk “H. Kruisverheffing” vanaf 1892 een 
baken in Salland 



Raalter ziekenhuis “Angeli Gustodes” biedt 
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. 

 

• 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 



De eerst bekende Joden woonden in 1745 in de toen 
geheten Langestraat, op die plek staat nu bloemenhuis 
Korbeld. In 1780 was er een school gevestigd, in 1881 
was daar het gemeentehuis gevestigd en in 1926 het 

belastingkantoor tot 1957. 



Stationsstraat 15 hier woonde de familie Lutraan-Kesing. 
2 van hun 6 kinderen hebben de oorlog overleefd doordat zij 

gemengd gehuwd waren. 



David Lutraan overleden 20-5-1940 te Raalte (79 jaar)  
 Rachel Kesing 16 april 1943 vermoord te Sobibor (91 jaar) 

Links Hun dochter Henriette vermoord 
Auschwitz 11-6-1943 (44 jaar) 

 

 Rechts hun dochter Vrouwtje 
 vermoord Auschwitz 12-10-1942 
 (52 jaar) 

 



Stationsstraat 17. Hier woonden de familie Lutraan-Pagrach. 

 



Dit gezin woonde op Stationsstraat 15. Izak Lutraan vermoord 
12 februari 1943 Auschwitz, Lena Pagrach vermoord 12 

februari 1943. 

Hun kinderen Elisabeth, 
Rachel, David en Regina. 
Enkel David keerde terug 
na de oorlog 



Rachel (Sjellie) Lutraan ging op school in Amsterdam. Zij 
bezocht de J.C. Ammanschool voor doven en slechthorenden. 

Geboren Raalte 30-1-1922 vermoord 
Auschwitz 31 januari 1944, 1 dag na haar 
verjaardag. 

Klas J.C. Ammanschool te 
Amsterdam 



De Openbare school aan de schoolstraat werd bezocht door alle 
Raalter Joodse kinderen. 



In de Marktstraat 34 woonden Jaap de Lange vermoord 31-1-1943 
Auschwitz en Elisabeth Saartje de Lange en hun twee zonen David 

Mozes en Mozes David. Moeder en zonen zijn vermoord 12-10-1942 
Auschwitz. 

2e huis links was hun huis. 

Gezin in gelukkiger tijden, vader maar 
44, moeder maar 34, Mozes David maar 
11 en David Mozes maar 9 jaar oud 
geworden, enkel omdat zij Joods waren. 



Het plaatsen van Stolpersteine Marktstraat 34 op 6 april 2015. 



Het gezin woonde Brugstraat 38. David de Lange evenals zijn vrouw 
Cato Coster vermoord 21-5-1943 Sobibor. 

Hun twee zonen Jacob en Saul Jacob vermoord 30-4-1943 Auschwitz.  



Brugstraat met links de ingang van het toen zo geheten 
“Hospesgannegie” wat verbinding had met de familie in de 

Marktstraat. 



Brugstraat 38. Het plaatsen van Stolpersteine.  



Almelosestraat 30. Hier woonden Salomon Jacob Zwarts 
vermoord 28-2-1943 Auschwitz, en Betje de Lange vermoord 29-

10-1942 Auschwitz en hun twee kinderen Dina (14 jaar) en 
Moosje (12 jaar) samen vermoord met hun moeder.  



Almelosestraat 30. Het plaatsen van 4 Stolpersteine. 

Dankzij de belangeloze hulp van 
Parick Otte en Channy Piris van 
de Fa. KlinK-Nijland, zijn alle 38 
Stolpersteine in Raalte 
geplaatst. 

Dina Zwarts, Betje Zwarts-de 
Lange en Mozes. 



Almelosestraat 37. Hier woonden Roosje de Lange-de Lange vermoord 
14-5-1943 Sobibor, met haar 3 kinderen Rebecca vermoord 9-7-1943 

Sobibor, Ruben vermoord 7-7-Mauthausen en Willem vermoord 28-2-
1943 Auschwitz, haar man was in Raalte in 1933 overleden. 



Almelosestraat 27. Hier woonden Jacob Zwarts vermoord 12-10-
1942 Auschwitz en Berendina Groenheijm vermoord 12-10-1942 
Auschwitz en hun twee kinderen Mozes Meijer vermoord 12-10-

1942 Auschwitz en Regina vermoord 16-7-1943 Sobibor. 



Nieuwstraat 19. Hier woonden Jacob de Lange vermoord 28-2-1943 
Auschwitz en Frieda Vogel vermoord 29-10-1942 Auschwitz. 

Bij hun woonde Rosa Vogel-Simon, haar moeder, die gevlucht was uit 
Duitsland naar haar dochter vermoord 29-10-1942 Auschwitz. 



Het leggen van 3 Stolpersteine onder grote belangstelling in de 
Nieuwstraat 6 april 2014. 



Enkstraat 20. Hier woonden Mozes Zwarts overleden 24-10-1924 
te Raalte en Dina Zwarts-de Lange vermoord 4-5-1943 Vught (81 

jaar) en haar drie kinderen, Benjamin vermoord tijdens een 
dodenmars midden Europa 31-3-1944, Leentje vermoord 9-7-

1943 Sobibor en Willem Zwarts vermoord 31-1-1943 Auschwitz.  



Willem Zwarts vermoord 31-1-1943 Auschwitz. Hij trouwde in 
Westerbork op 6-10-1942 met Rebekka Lindeman. Zij is vermoord op 

12-10-1942 Auschwitz.  

Willem Zwarts (Joods Digitaal Monument) 

Een vriendenclub v.l.n.r. Willy Veldhuis 
fotograaf in Raalte, uit wiens nalatenschap 
wij vele foto’s mochten gebruiken, Dirkje 
van Eerten, Leentje Zwarts, Femmy Jansen, 
Janny Bannink, in de auto Bertus van de 
Waa en Wim Bannink 



Hier woonden in het zogenaamde Zwartesgangegie de familie Hurwitz, 
gevlucht uit Duitsland naar familie in Raalte. 

Arthus Hurwitz vermoord 28-2-1942 Auschwitz, Grete Vogel vermoord 
17-9-1942 Auschwitz, Hans Hurwitz vermoord 17-9-1942 Auschwitz en 

Hans Vogel broer en zwager vermoord 28-2-1943 Auschwitz 

Stolpersteine zijn gelegd in de 
Herenstraat waar de steeg zijn 
uitweg had. 



Zwartesgangegie officieel Kerkstraat A236 met de nu afgebroken 
woonhuizen. 

Arthur Hurwitz vermoord 
28-2-1943 Auschwitz  

Hans Hurwitz op de 
knie bij zijn opa 
vermoord 17-9-1942 
Auschwitz (6 jaar) 



Zandsteeg, de plek waar minvermogenden waren ondergebracht in door 
de gemeente geplaatste kleine woninkjes. Nathan de Lange verdiende de 
kost met het verkopen van sigaren. Hij is vermoord op 14-5-1943 (73 jaar) 
Voor hem is de allerlaatste steen geplaatst tijdens een fakkeltocht in 2015 
op de herdenking van de Kristalnacht in de nacht van 9-10 november 1938 

in Duitsland.  

De Zandsteeg werd tevens gebruikt 
als toegang naar de Joodse 
begraafplaats, en had als bijnaam 
dodenweggetje. 



Eindstation Hooghalen en dan 5 km te voet naar Westerbork. 
Vanaf oktober 1942 is het enkelspoor gereed van Hooghalen-

Westerbork. 

Kamp Westerbork 1939-1945 een 
Juden-Durchgangslager. 



Westerbork van waar meer dan 107.000 Joden zijn doorgestuurd naar 
Concentratiekampen in het oosten, slechts enkelen kwamen terug. 

Albert Konrad Gemmeker en 
Elisabeth Helena Hassel-
Mullender zijn maîtresse in 
Westerbork. 

De originele houten woning van de 
kampkommandant van Westerbork. 
Deze woning is nu overkapt met een 
glazen stolp, om het voor het 
nageslacht te bewaren. 



Westerbork, eigen kampgeld wat enkel in de kampwinkel 
gebruikt kon worden. 

Inez en Renate Spanier, aan 
boort van de St.Louis, waarmee 
het Joodse gezin Spanier naar 
Cuba trachtte te ontkomen, wat 
mislukte. 



Dr. Fritz Marcus Spanier de kamparts in Westerbork, die na zijn 
mislukte vlucht, in Westerbork hoofdarts werd, met zijn vrouw en de 

tweelingzusjes die 5 jaar lang niets in de weg werd gelegd en de oorlog 
hebben overleeft. 

Na de oorlog dook hij op in Bergen-Belsen 
als zijnde een Nederlandse arts die de 
Engelse bevrijders hielp bij verschillende 
epidemieën in Bergen-Belsen. 



Westerbork, de trein die als een slang vertrok naar het oosten. 
Week na week, 93 maal, hij kwam steeds leeg terug. 

Meestal op de Dinsdag, de 
eerste trein op 15-7-1942 en 
de laatste trein op 15-9-1944. 

De trein, tekening door 
Werner Lowenhardt. 



Kamp Westerbork informatiecentrum en monument op de 
appelplaats. 



Westerbork-Auschwitz I 

Bord op de trein met 
zijn bestemming. 

Arbeit macht frei, boven de ingang 
Auschwitz 1. 



Auschwitz II-Birkenau. 

Vanuit Auschwitz-Birkenau 
zicht op de vrijheid. 

Een wagon staande op de 
“Rampe” halverwege het 2 km. 
lange concentratiekamp waar de 
selectie plaatsvond, in de verte 
de hoofdingang. 



Auschwitz II-Birkenau het trieste eindstation, met de opgeblazen 
crematoriums. 



Auschwitz II-Birkenau, enkel de overgebleven stenen 
schoorstenen van de houten barakken steken als 

waarschuwingstekens omhoog 

De galg naast zijn voormalige woning in 
Auschwitz 1, waar Rudolf Höss, 
kampcommandant, op 16-4-1947 zijn 
einde vond. 



Auschwitz I   Auschwitz II Birkenau 

Fusilladeplaats  Monument ter herdenking van 
alle slachtoffers in Auschwitz. 



Auschwitz II-Birkenau met het hoofdonderdeel van het 
herdenkingsmonument. 

De Nederlandse plaquette bij het 
herdenkingsmonument. 



Sobibor, concentratiekamp ter vernietiging. 

Sobibor heeft bestaan van april 1942 
t/m november 1943. Schatting is dat ca. 
170.000 mensen hier zijn omgebracht, 
waaronder 34.195 Nederlanders die in 
19 transporten vanuit Westerbork hier 
aankwamen. Maar 18 van hen hebben 
het overleeft. De nazi's hebben 
geprobeerd het kamp af te breken en er 
boompjes te planten, om zo hun daden 
aan het zicht te onttrekken. 



Kamp Vught (Konzentrationslager Herzogenbusch), samen met Amersfoort 
en Westerbork concentratiekampen van de nazi’s in Nederland. 

Ca. 750 personen zijn hier omgekomen, en ruim 15.000 Joden rechtstreeks of via 
Westerbork naar het oosten gedeporteerd, waarvan vrijwel niemand is 
teruggekomen. 
Alle kinderen tussen 0 en 3 jaar werden met hun moeders op 6-6-1943, en alle 
andere kinderen van 4 tot 16 jaar werden op 7-6-1943 naar Westerbork 
vervoerd per trein, op 8-6-1943 werden vervolgens 613 mannen, 1.350 vrouwen 
en 1.051 kinderen van 0 t/m 16 jaar in 46 goederenwagons gedeporteerd naar 
Sobibor en bij aankomst onmiddellijk vergast. 



Mauthausen 

Mauthausen steengroeve 

Mauthausen hoofdingang 



Mauthausen Fallschirmwand 

Wanneer het in Mauthausen overvol 
raakte, drukten bewakers mensen over 
de rand, onder de kreet, had je 
Fallschirm maar meegenomen. 

Ook in Raalte geboren Joden 
zijn hier omgekomen. 



Mauthausen, de dodentrap 

Zelf ben ik ook die trap met 186 treden 
opgelopen in 2013, maar moest onderweg 
even uitrusten. Ineens naar boven lopen op 
deze trap met ongelijke treden was voor mij 
niet mogelijk. 

Ook op deze plek werden Joden vermoord 
wanneer het kamp overvol raakte. Men moest 
met ca. 30 kilo graniet op de rug deze 
ongelijke trap naar boven lopen. Boven 
aangekomen werd er een pootje gelicht, zodat 
iedereen naar beneden viel gevolgd door 
brokstukken graniet. 

 



Mauthausen, 
pad langs de Fallschirmwand en de dodentrap van 

boven gezien. 



Mauthausen, Nederlands herdenkingsmuur met 
namengalerij van 1.660 Nederlandse slachtoffers. 

Bevrijding Mauthausen door de 
Amerikanen 3-5-1945. 



Kleding concentratiekamp gevangenen 

Dodenmarsen, wie niet verder kon, werd 
door de bewakers doodgeschoten en aan 
de kant geschoven. Duizenden zijn zo aan 
hun eind gekomen. 



Monument Apeldoorns Bos 

“Nooit heb ik, wat ons werd ontnomen, zo bitter liefgehad” 

Ter herinnering aan de wegvoering en vermoorden van 1258 
patiënten en hun verzorgers, verzorgsters en artsen. 
 

 

 

 



Levie (Louis) de Lange en zijn vrouw Bertha de Witte woonden 
Almelosestraat. Zij doken onder tijdens WOII en overleefden de 

oorlog. 

Hun dochter Julia was gehuwd met de marechaussee Koenraad 
Jan Heimans. Hij heeft vele Joden geholpen, maar werd verraden 
en kwam via Neuengamme om als vluchteling op het schip Cap 
d’Ancona met ca. 4.250, welk door de Engelsen de grond in werd 
geboord in de Oostzee. 



David Lutraan kwam als enige terug uit de concentratiekampen, 
via Westerbork, Auschwitz III Buna, Mauthausen en in Dachau 

werd hij door de Amerikanen bevrijd. 

Van een Amerikaanse 
militair kreeg hij een 
blikje met chocolade 
snoepjes, blikje heeft 
hij bewaard, snoepjes 
at hij op. 



Onderduikers na de oorlog op de 1e rij v.l.n.r. hr. Silvain Sonépouse, hr. Johan 
van Noorel (Grotestraat), mevr. Regina Sonépouse-Gerritse, mevr. Johanna 
van Noorel-Wegstapel (Schapenpad), Ineke van Noorel (Schapenpad), Kiki 

Berends evacué uit Rotterdam (Schapenpad), Gerry van Noorel (Schapenpad), 
mevr. Jetje Gerritse-Aldewereld, mevr. Jansen (Broekland), Hr. Jansen en hun 

dochter (Broekland). (collectie Ineke van Noorel) 



Gunter Demnig (Berlijn, 27 oktober 1947) 
is een Duits beeldend kunstenaar, die 
bekend is geworden door zijn 
actie Stolpersteine. 

 

Um den Stein lesen zu können, muss man 
sich vor dem Opfer verbeugen (Gunter 
Demnig). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/27_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1947
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine


Wilt u uitgebreidere informatie bekijken en lezen? Het boek 
 “ Gebroken Joods leven in Raalte” is nog steeds te koop. 

 
Bij de uitgang of bij Bruna in de Herenstraat Raalte.  

De kosten bedragen € 15,- 


