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HET RIJKSKRANKZINNIGENGESTICHT EN ZIJN JOODSE PATIËNTEN

Oprichting
Het Rijkskrankzinnigengesticht werd in 1884-1885 opgericht en had 
zijn onderkomen gevonden in de voormalige gebouwen van de Konink
lijke Marine aan de Westerhaven. Al snel kreeg het gesticht een 
zeer negatieve reputatie tot in de meest afgelegen provinciën van 
het Rijk. Men stuurde er in plaats van echte krankzinnigen zeer 
regelmatig zware criminelen naar toe. De negentiende-eeuwse 
rechters zagen geleidelijk in dat criminelen in gevangenissen 
thuis hoorden en niet in krankzinnigengestichten. Dit kon echter 
in de loop van de tijd niet voorkomen dat Medemblik berucht was 
in den lande onder de naam "Medemblik, gekkenstad".

In het regionaal streekarchief West-Friesland te Hoorn is niet al 
te veel informatie te vinden omtrent de bevolkingssamenstelling 
van het gesticht van voor de periode 1903-1923. In de periode 
tussen 1903 en 1923 werd er een speciaal bevolkingsregister aan
gelegd, waarin de huwelijkse staat, namen, leeftijd, geboorte
datum, geboorteplaats, laatste woonplaats en datum van opname en 
ontslag werden opgenomen. Zo krijgt men een sloot informatie om
trent de bewoners. Ook de religie der bewoners werd genoteerd.
Men vindt er ook enkele meldingen van N.I., P.I. en Isreal. terug.

Bevolkingsregister van het Rijkskrankzinnigengesticht 
Volgens het bevolkingsregister van het Rijkskrankzinnigengesticht 
te Medemblik (1903-1923) resideerden er over een periode van 20 
jaren exact 18 Israëlieten in het gesticht. Alle 18 waren het 
patiënten. De personeelsregisters laten zien dat geen enkele Jood 
er werkte. Het leeuwendeel van het personeel hing een protestantse 
levensbeschouwing aan.
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De patiënten die als Jood te boek staan, geef ik hieronder weer.

1. Levie Peper NI
2. Joseph Dobrzijnen NI
3. Mendel Gutman NI
4. Aron de Groot NI
5. Herman Michel NI
6. Abraham Bleekrode NI
7. Maurits Rafaël de Groot NI
8. Samuel Baggers NI
9. Julius Schreiber NI

10. Sally Binnenwiel NI
11. Jacob Cohen NI
12. Meyer van Grommel NI
13. Andries van Dam NI
14. Abraham Halverstad NI
15. Jacob Belinfante PI
16. Rafaël Emanuël Hofstede NI
17. Herman van der Zijl NI
18. Samuel Wolff

N.I. staat voor Nederlands Israëlitisch, 
P.I. staat voor Portugees Israëlitisch.

De vrouwelijke patiënten van het Rijkskrankzinnigengesticht te Medetnblik, gestoken in 
uniforme, grauwe kleding die van gestichtswege aan hen was verstrekt.

Van de 18 Joodse patiënten waren er 14 ongehuwd, 2 gehuwd en van 
2 is de huwelijkse staat onbekend. Het gaat hier om Mendel Gutman. 
Hij is geboren in Wilna, hoofdstad van Letland, een in die tijd 
belangrijk Joods centrum in Oost-Europa. In 1913 is hij in Medem- 
blik opgenomen.
In deze tijd was in het oude tsarenrijk net een begin gemaakt met 
de onlusten die zouden voeren naar de communistische staatsgreep 
in 1917. Door deze chaos kan het zijn, dat communicatie met Wilna 
niet eenvoudig was en dus verschillende persoonsgegevens over 
Mendel Gutman ontbraken.
De tweede patiënt, waar gegevens over ontbreken in het bevolkings
register van het gesticht, is Samuel Wolff.
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Het enige dat het register ons melden kan, is dat hij ongehuwd 
was, Jood en per 16 februari 1922 verhuist naar het Joodse psy
chiatrische ziekenhuis het "Apeldoornsche Bosch" te Apeldoorn, 
waarover direkt meer.
Wat ook een aardig feit is, is dat er naast 17 Nederlands Isra
ëlieten er ook 1 Portugees Israëliet in het gesticht onderdak had 
gevonden van 1921 tot en met zijn verhuizing naar Apeldoorn in 
1922 aan toe. Zijn naam was Jacob Belinfante.

De verhuizing
In Apeldoorn werd in 1921-1922 het nieuwe Joodse Psychiatrische 
Ziekenhuis "Het Apeldoornsche Bosch" geopend. Het was onder 
anderen de bedoeling Joodse patiënten op te vangen die daarvoor 
in niet-Joodse gestichten verbleven. De Joodse gemeenschap wilde 
zo haar eigen mensen een omgeving bieden met meer mogelijkheden 
tot ontplooiing op Joods gebied. In 1922 was het dan zo ver.
De Joodse patiënten verlieten in 3 groepen hun vertrouwde be
huizing in Medemblik. Op 16 februari van dat jaar verlieten 10 
Joden onze stad om permanent tussen hun geloofsbroeders te gaan 
wonen. Op 9 maart vertrok Herman Michel, 1 op 14 april en de 
laatste 2 op 14 juli 1922. Waarschijnlijk zijn de 4 restenenden 
genezen verklaard en teruggekeerd naar hun (oude) haardsteden.
Dit was de genadeslag voor onze Joodse Gemeente.
Voedselvoorziening
Iedere patiënt binnen het gesticht werd in staat gesteld zijn 
eigen religie te praktiseren. Zo ook de Israëlieten onder hen.
Een uiterst gewichtig iets was en is het bereiden van het voedsel. 
Het voedsel, dat door handen van niet-Joden wordt bereid is onrein 
indien er geen Joodse supervisie is op de keuken en het prepareren 
van het voedsel. Daarom werden er vernuftige procedures ingesteld. 
Daar het ondoenlijk was een 
speciale Joodse kok aan te 
stellen of een koosjere huis
houding te voeren, zorgde men 
voor een geheel andere op
lossing voor dit probleem. De 
warme maaltijden waren het 
grootste obstakel. Men vond 
de families I. Blok en M. van 
der Velde bereid deze te koken 
in hun eigen koosjere keukens.
Dit zware werk werd vele jaren 
lang met grote zorg en ijver 
verzet door mevrouw Blok en 
haar 2 dochters en mevrouw 
Matje van der Velde en haar 
dochter Bets. De kookbeurten 
wisselden om de 14 dagen.
In het interview dat de heer 
Kramer had met mevrouw Bood 
(ex-dienster bij de familie 
Blok) vertelde mevrouw Bood, 
dat het warme voedsel iedere 
dag werd afgehaald door Simon 
Biersteker. De heer Biersteker 
liep dan met een juk op de Simon Biersteker
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schouders, waaraan 2 grote gamellen hingen met het voedsel. Hij 
liep met het voedsel van de Nieuwstraat, waar de families Blok en 
Van der Velde woonden, naar het gesticht alwaar de patiënten 
waarschijnlijk reeds klaar zaten om het warme eten niet te laten 
afkoelen.
Kaas en brood kwamen waar
schijnlijk uit Amsterdam 
via de grote Joodse Gemeen
te in Hoorn. Voor het vlees 
hoefde men niet ver te gaan.
Van der Velde was immers een 
koosjere slachter en op het 
einde van de vorige eeuw en 
begin deze eeuw woonden er 
wel 3 Joodse slagers in 
Medemblik.
Voor 1903 is er wel Joods 
personeel geweest binnen het 
gesticht. Ook zij aten 
koosjer en vierden de feest
dagen. Op Pesach heeft men 
matzes nodig die men in die 
tijd "Israëlitische Paasch- 
broden" noemde. Deze werden 
apart gedeklareerd bij de 
direktie, evenals de middag
malen van de Israëlitische 
bedienden. Zo werd de al 
zeer grote bureaucratie en 
administratieve knoop nog 
complexer. Dit blijkt o.a, 
uit de bonnen en het leve- 
ringskontrakt van 1888.
Gedurende de feestdagen 
gingen de patiënten onge- t
twijfeld naar de synagogale 
diensten in de synagoge aan 
het Achterom.

Slagerij Van der Velde ±1910 
Nieuwstraat (nu Lady Style)

Ziekte-sterven-begraven
Wanneer een Joodse patiënt ziek werd, kreeg hij een intensieve 
geestelijke begeleiding vanuit de gelederen van de Medemblikker 
Joden. De oppassers van het gesticht werkten in zulk een geval 
onder de religieuze supervisie van de Joods Gemeente, om al het 
mogelijke in het werk te stellen aan alle religieuze voor
schriften te voldoen.
Wanneer iemand stervende was, werd er een oppasser naast het bed 
geïnstalleerd om bijstand te verlenen. Wanneer in geval van over
lijden de arts de dood reeds vastgesteld had, kwam er een lid van 
de Joodse Gemeente langs met een donsveer, welke onder de neus 
van de overledene werd gehouden om te kijken of deze ook werkelijk 
dood was en geen ademtochten meer uitstootte.
Indien de patiënt werkelijk overleden was, dan droeg de Joodse 
gemeenschap zorg voor het afleggen, de lijkwassing en de Joodse 
begrafenis.
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De Joodse teraardebestelling van overleden patiënten vond meestal 
plaats op de Joodse begraafplaats aan de Oude Haven. Een bewijs 
hiervan is de steen van Henriëtte Wesley, ex-patiënte, genezen, 
overleden te Medemblik en alhier ook begraven. Haar steen bevindt 
zich ook nog vandaag op de begraafplaats; gaat u maar eens kijken. 
Een enkele maal werd men begraven in de plaats van herkomst.

De gevolgen en uitwerkingen van de Shoa op het gesticht 
Na 1923 werd het Rijkskrankzinnigengesticht overgedragen aan de 
provincie Noord-Holland en kreeg het de nieuwe naam "Provinciaal 
Ziekenhuis", hetgeen nu ook meer van toepassing was op zijn pa
tiënten, want vanaf deze tijd verbleven er slechts echte psy
chiatrische patiënten en geen criminelen meer. In de volksmond 
behield het instituut de oude naam "Het gesticht van Medemblik".
Na de verhuizing van Joodse patiënten in 1922, kwamen er lang
zaam aan toch weer wat Joodse patiënten in het Provinciaal 
Ziekenhuis terecht. Deze patiënten maakten ook het begin van de 
Tweede Wereldoorlog mee in Medemblik. Het eerste oorlogsjaar en 
de meidagen van 1940 gingen bijna ongemerkt voorbij; het jaar
rapport meldt slechts in één zinsnede: "Het geheel verliep zonder 
bijzondere gebeurtenissen en het gemobiliseerde personeel keerde 
behouden terug".
In 1944 kwamen de Joden-jagers naar Medemblik, naar het gesticht. 
In maart 1944 werden 9 Joodse patiënten gevangen genomen en ge
deporteerd. Alle 9 zijn zij omgekomen in concentratiekamp 
Auschwitz in Polen.
Enkele Joodse onderduikers, die als gevaarlijke patiënten stonden 
ingeschreven, werden niet ontdekt, evenmin als een zeker aantal 
échte Joodse patiënten. De dood gleed zo even aan hen voorbij.
In april 1944 volgde er een tweede razzia in het ziekenhuis, 
waarbij ditmaal 7 Joden door de Duitse politie werden gevangen 
genomen en afgevoerd. Ook nu was Polen de eindbestemming.

Het is aan het verzet van het personeel van het Provinciaal 
Ziekenhuis te danken, dat de Duitsers eerst in 1944 razzia's 
hielden. Relatief veel leden van het personeel werden ook ge
arresteerd en weer vrijgelaten. De wrede bezetter fusilleerde 
op 12 maart 1945 willekeurig 3 personeelsleden.

Laat mij dit relaas sluiten met de wens en hoop, dat rassen
discriminatie en rassenhaat nooit meer de kans krijgen zich zo 
te uiten als door de trawanten van Hitler gepraktiseerd werd.

W.G.S. Kip
Medemblik, 17 april 1992 
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