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ONGEREGELDHEDEN IN DE SYNAGOGE

Het jaar 1813. In het kleine, maar uitwendig fraaie en nette synagoge-gebouwtje achter 
de Oosterhaven volgen de mannen en vrouwen de eredienst die wordt voorgegaan door de 
chazzan, de voorlezer die gekleed is in een zwart pak, zwarte serge mantel met witte bef 
en geestelijke hoed. Over zijn schouder gedrapeerd de witte gebedsmantel, talliet met 
zwarte strepen; dit conform het kleding-voorschrift voor voorlezers, chazzaniem, uitge
vaardigd door het Centrale Consistorie der Israëlieten te 's-Gravenhage in 1810. In 1809 
woonden er in onze stad 58 Joden, de meesten van hen hielden zich bezig met de meest 
uiteenlopende soorten handel om daarmede in hun onderhoud te voorzien.

In 1811 nog werden in het gehele land de synagogen heringedeeld in hoofd-, ring- en bij- 
synagogen. Voor deze tijd werd de synagoge, lees Joodse Gemeente Medemblik, als bij- 
synagoge binnen de kring Hoorn ingedeeld. Hoorn op zijn beurt viel, evenals Medemblik, 
onder de Nederlands-lsraëlitische hoofdsynagoge te Amsterdam; dit laatste is tot op de 
huidige dag een feit. In 1811, per 31 december, stelde de Staatsraad de verdeling en 
omschrijving kerkelijke ringen en bijkerken vast in Den Haag. Tot de ring van Medemblik 
behoorden per 31 december 1811 de plaatsen Medemblik, Andijk, Wervershoof, Hauwert, 
Zuidwoude, Oostwoude, Benningbroek, Zijbekarspel, Hoogwoud, Aartswoud, Abbekerk, 
Twisk en Opperdoes.

Verschillende bronnen maken melding van het bezoek van grootrabbijn S. Berenstein aan 
de kleine Joodse Gemeente in onze stad. Voorzover bekend was dit het enige geregi
streerde bezoek van een rabbijn aan Medemblik. De reden voor dit bezoek wordt echter in 
geen van de bronnen genoemd. Reden voor het bezoek waren de zware ongeregeldheden 
die in de maanden voorafgaande aan het bezoek plaatsvonden in de synagoge van 
Medemblik.

Samuel Berenstein was de opperrabbijn van het ressort Amsterdam, waaronder ook 
andere Israëlitische Gemeenten ressorteerden met problemen van beduidende omvang. Dit 
noopte de opperrabbijn tot het herstellen van de orde in het ressort en het doen bijleggen 
van vetes in de gemeenten door middel van een tournee langs deze plaatsen. Zijn reis 
ving aan te Amsterdam en ging via Hoorn naar Monnickendam, Edam, vervolgens weer 
terug naar Hoorn. De opperrabbijn, die reeds op de hoogte was van de problemen in 
Medemblik, liet zich in Hoorn inlichten omtrent het functioneren van de Hoornse Ge
meente en met name het onderwijs aan de jeugdige Israëlieten.

Hartog Nathan van Essen en nog zes andere leden van de Medemblikker Gemeente schre
ven een rekweste aan het Opperconsistorie te Amsterdam om de penningmeester van de 
Gemeente te dwingen tot het afleggen van verantwoording jegens de Gemeente omtrent 
de financiële huishouding. Penningmeester Jacob Isaac Oostra weigerde verantwoording af 
te leggen over de voorgaande vijf jaren. De hevig beroerde gemeenteleden schreven deze 
rekweste op 30 maart 1813. Inmiddels schreef ook de penningmeester een verweerschrift 
aan het Opperconsistorie.

Het Opperconsistorie nu diende tot een afgewogen oordeel te komen. Zij was dan ook van 
mening dat de rekwestanten in het gelijk gesteld dienden te worden en dat de penning
meester niet zijn beleid diende te verantwoorden aan ieder afzonderlijk lid, maar aan de 
Gemeenten als collectief. Ook sprak zij het voornemen uit de commissie ter opzicht over 
de synagogen aan te stellen. Het Opperconsistorie was van mening dat in het onderhavige 
geval de aanstelling van de penningmeester als de beste gelegenheid kon dienen om Oos
tra er toe te doen bewegen rekening en verantwoording af te leggen aan de Israëlitische 
Gemeente te Medemblik. De commissarissen, ofwel het bestuur van Medemblik, werd op
gedragen het Consistorie te rapporteren over het afleggen van rekening en ver
antwoording en de daarbij behorende zaken.
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Aan de opdracht, vanwege het Consistorie, werd op 22 juni 1813 voldaan en deze organi
satie benoemde Jacob Levy de Leeuw en Jacob Izaac Oostra tot commissaris sur
veillance, ordebewaarder in de synagoge van Medemblik. Een poging van hoger hand om 
de orde bij de godsdienstoefeningen te Medemblik te herstellen. Dit echter bleek niet te 
lukken.

Sanmel Berenstein, Hannover 1767-Amsterdam 1838, in ambts
kostuum. (Gravure van de joodse tekenaar H. R. Gans, ‘meester 
letterschrijver en vergulder’)

In de vergadering van 13 juli 1813 behandelde het Consistorie twee brieven. De eerste 
brief kwam van de commissaris surveillant van de synagoge in onze stad, waarin hij om 
voorziening vraagt wegens ongeregeldheden in de synagoge. De tweede brief kwam 
wederom van Nathan Hartog van Essen en companen, waarin zij hun redenen uiteen
zetten, waarom zij niet berusten in de benoeming van de twee vorengenoemde heren De 
Leeuw en Oostra als ordebewaarders. Mede naar aanleiding van de ongeregeldheden te 
Medemblik, en eveneens in andere plaatsen in de conscriptie van Medemblik, besluit het 
Consistorie een brief te zenden aan de Gemeenten Edam, Monnickendam, Haarlem, 
Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Beverwijk, Zaandam èn Medemblik.
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Eerwaarde Heeren!
Daar den We! Eerwaarden Heer Groot-Rabbijn voorneemens is eerdaags eene tournée in 
Uwe arrondissement te doen zoo geven wij Uw Eerwaarde ais hoofd van onzen geheiligden 
Godsdienst in deze conscriptie, zal zich door Uw Eerwaarde omtrent de inrichting Uwer 
synagogen opening te doen geven en zo er onverhoopteiijk oneenigheden tussen Uw Eer
waarde en deszelfs geadministreerde onderling mogen bestaan voorzoverre dezelve kerke
lijke zaken mogten betreffen, en niet tot het burgerleven behoorde dezelve mogelijk 
trag ten te assopneeren eendracht onder derzelve daarstellingen voorts alles doen wat zijn 
We! Eerwaarde te nutte Uwer synagoge zat vernemen te behoren. Wij wensen Uw Edele 
allen mogelijke voorspoed.

Op 22 juli 1813 ontvangt het Consistorie een concept-reglement van orde voor de syna
goge van Medemblik van de plaatselijk bestuurderen. Wat hier vervolgens mee gebeurd is, 
melden de stukken ons niet.

Terug naar de tournee van de grootrabbijn Berenstein. Inmiddels verbleef hij sedert de 
aanvang van zijn reis op 12 augustus 1813 te Hoorn, waar hij reeds spoedig bezocht werd 
door een der Israëlitische leden van Medemblik, om bij hem zijn klachten en grieven om
trent de commissaris van Medemblik en diens plaatsvervanger te spuien en herhalen. Hij 
werd op zijn verzoek door de commissarissen van Hoorn tot de grootrabbijn toegelaten. 
Berenstein antwoordde hem slechts op eenvoudige wijze, dat hij nader alles zou onder
zoeken en de commissaris van Medemblik eerst wilde hebben gesproken, dit om beter te 
kunnen oordelen. De klagende Medemblikker begaf zich op de terugreis naar Medemblik.

De zondag na dit bezoek, de grootrabbijn bracht de Sjabbath door in de synagoge van 
Hoorn, ontving de grootrabbijn in de vergaderkamer van de Joodse Gemeente Hoorn de 
commissaris van Medemblik, De Leeuw en zijn plaatsvervanger Oostra, evenals het hoofd 
van de tegenpartij, Hartog van Essen, die uit naam van alle leden sprak. De opperrabbijn 
meldde in zijn verslag dat hij: spaarde geen moeite, verzoekte alle het mogelijke de 
gemoederen te kunnen verenigen de commissarissen van Hoorn die alle aanliggende 
plaatsjes geschreefen hadden dezelve van mijne aankomst kennis te geven die de 
goedheid hadden hunne vergaderkamer mijn voor alle andere plaatsen te verleenen 
werkten kragtdadig met mijn om de tegen elkander verbitterde partijen te verzoenen!
Dit alles scheen tevergeefs te zijn en de commissarissen verklaarden dat het een onmo
gelijkheid was hierin te kunnen slagen. Berenstein had van Hartog van Essen zo veel 
verkregen dat hij de grootrabbijn beloofde met zijn partij, zodra hij naar huis zou komen, 
te spreken.

In hetzelfde onderhoud ging de rabbijn in op de overige geschillen die zich in Medemblik 
voordeden wegens geld. De zitplaatsen in de synagoge werden verhuurd, dit als inkom
stenbron voor de Joodse Gemeente. Het werd des nachts twaalf uur, voordat alle ge
schillen naar tevredenheid van alllen waren geregeld. De volgende morgen, na de gods
dienstoefening te hebben beëindigd, werden eveneens verscheidene zaken afgehandeld en 
opgelost. Allen verklaarden dat de zolang verstoorde eredienst nu hersteld kon worden en 
een ieder kon vanaf nu de godsdienst weer in rust bijwonen. Maar om zulks duurzaam te 
maken en de gemoederen wederom te verenigen, was veel meer nodig. Dit echter was 
nog een zwaar karwei.

Om dit te stimuleren, verzocht de rabbijn de commissaris De Leeuw en zijn plaatsver
vanger Oostra de vete bij te leggen om zo eervol melding te kunnen maken van een 
vredessituatie in Medemblik. Zij begeleidden de grootrabbijn op het bezoek dat hij bracht 
aan Hartog van Essen te Medemblik, ais oudste lid van de Gemeente. Deze stap van de 
beide bestuurderen van de de Gemeente naar Van Essen en daarmede de andere leden 
van de Gemeente, werd als hartelijk ervaren en leidde dan ook tot een verzoening. 
Berenstein herhaalde algemeen de plicht der eensgezindheid die voor het geheel der
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mensheid zo nodig is in te prenten. Hij leerde hen dat het voor de Israëliet een bijzondere 
godsdienstige plicht is, mitswah, dat de verlichting van hun geest alleen de achting bij de 
andere en de eensgezindheid toebrengen kan. Daarvoor gevoelig geworden bracht het de 
leden van de Gemeente zover dat ook de twee in twist geraakte broeders zich verzoenden 
met tranen in de ogen en elkander omhelsden. Het was een aangenaam schouwtoneel 
voor Berenstein.

De commissaris De Leeuw en plaatsvervanger Oostra waren van plan de eenheid te be
houden. Door de zegenwensen van de leden van de Israëlitische Gemeente Medemblik be
geleid, reisde grootrabbijn Samuel Berenstein in gezelschap van de commissaaris van 
Medemblik en diens plaatsvervanger af naar Hoorn op 18 augustus 1813. Hier wachtte 
hem de volgende ontmoeting, nu met Israëlieten uit Alkmaar.

Later gedurende de tournee kwam Berenstein nogmaals naar Medemblik. Het bleek dat 
ondanks de eerdere verzoening er toch weer problemen zich hadden aangediend. De be- 
stuurderen van Medemblik haalden de opperrabbijn wederom naar onze stad en ontvingen 
hem in een speciaal daartoe bestemd huis. Van Essen uitte de klacht dat zijn zoon en 
hemzelf nieuwe beledigingen waren aangedaan in de Medemblikker synagoge. Zelfs de 
commissaris kon niet uit onder de gegrondheid van de klacht, ondanks dat hij zich onder 
allerlei voorwendsels van de zaak wilde afdoen. Hij poogde de klachten met zijn voor
wendsels te verzwakken in de ogen van de opperrabbijn. De opperrabbijn verzocht hem 
slechts de twisten wederom bij te leggen en werd hierbij ondersteund door de commissaris 
van Enkhuizen. De Medemblikker bestuurder en zijn plaatsvervanger bleken van goede wil 
en Van Essen bleef volharden in zijn klagen. Nadat Berenstein beloofde het Consistorie 
verslag uit te brengen omtrent de situatie, stemde hij eveneens toe in het bijleggen van 
een en ander.

Om geen tijd te verliezen bij het stichten van vrede in Medemblik, reisde Berenstein 
wederom naar onze stad, dit ten tweede male. Begeleid werd hij door de commissaris en 
diens plaatsvervanger, allen thans komende van Enkhuizen. De verbitterde leden hadden 
grootse toebereidselen getroffen voor de ontvangst van Berenstein en een speciaal voor 
hem bestemd huis in orde gebracht. De rabbijn verkoos echter af te stappen van zijn 
paard bij het huis van de bestuurder van de Gemeente, dit omdat hij dit beter achtte de 
tegenstellingen niet aan te wakkeren door in te gaan op de verleidelijke voorbereidingen 
van de leden.

Reeds gedurende de reis heeft Berenstein de commissaris en de plaatsvervangend com
missaris onderricht, dat de plaatsvervanger slechts bij afwezigheid van de commissaris 
de zelfde plaats kon bekleden als de commissaris en dat hij in principe helemaal niet tot 
het bestuur van de Gemeente behoorde, 's Avonds werd een algemene vergadering ge
houden waarbij Berenstein de aanwezigen nogmaals wees op de godsdienstige plicht tot 
het vereend samenleven. Ook verweet de grootrabbijn de commissaris dat hij de oorzaak 
voor de onrust was en dat het juist zijn plicht was de rust en orde in de Gemeente te 
handhaven en bestendigen. Hij zou moeten pogen door mensenminnend gedrag het ver
trouwen van de Gemeente te herwinnen.

De rabbijn meldde de vergadering eveneens dat het Consistorie iedereen zou verplichten 
vreedzaam met elkander te leven. De leden zijn op hun beurt verplicht de contributie naar 
inkomen te betalen aan de Gemeenten en dat het achterstallige eveneens diende te 
worden voldaan. Als dit niet zou gebeuren, zou het Consistorie de commissaris schrijven 
dat iedere wanbetaler de toegang tot de eredienst werd ontzegd. Het overgrote deel van 
de aanwezigen stemde toe en zegde toe te zullen betalen. Indien leden voor verdere 
onrust zouden zorgen, kreeg de commissaris de opdracht de politie in te lichten en in te 
schakelen.
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Diezelfde middag onderzocht Berenstein het Israëlitische onderwijs in onze stad. Hier 
bleek dat de armere klassen binnen de Gemeente geen onderricht aan hun kinderen 
gaven, dit ondanks vier leden die onderricht geven in de Mozaïsche Leer. Geen van hen 
kon iets winnen bij het les geven aan de armere kinderen en aldus werd dit vernalatigd. 
Het onderricht zou beter zijn wanneer er de kunde aan alle kinderen onderwezen werd. Er 
was een leraar met voldoende kennis, David Verhoornaar die vanwege zijn onverdraag
zame karakter bij alle gezindten werd gehaat. Vanwege zijn kunde zou zijn aanstelling 
voor de Israëlitische jeugd zeer bevorderlijk zijn.

Hoe de verdere ontwikkelingen in de Medemblikker Joodse Gemeente exact zijn verlopen 
zullen wij niet te weten komen, daar een archief van de Joodse Gemeente niet bestaat - 
voor zover bekend. Ondergetekende sluit dan ook zijn relaas.

W.G.S. Bornstein

De voormalige Synagoge 
aan het Gedempt Achterom

bronnen:
- Reglement tot handhaving van de goede orde in de synagogen, 1814.
- Adres van Hartog Nathan, bezwaar tegen parnassijns te Medemblik, 1809.
- ARA inv. no. 2.07.01.04, no. 36.
- Pinkas, geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Nederland, 1992.
- Een nieuw Medemblikker Scharrezootje; de Joodse Gemeente van Medemblik, 1989.
- Reisverslag van de grootrabbijn Samuel Berenstein, 13 september 1813.
- Inventaris Joodse begraafplaatsen in Noord-Holland, 1985.

24


