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De nagelaten papieren van wijlen ds. J. Boezer in het gemeentearchief
te Breda bevatten een aantal aantekeningen en enkele schetsen over de
joden in deze stad. Aan de hand van deze gegevens, aangevuld door de
ambtenaren van het archief en enig onderzoek, is het volgende artikel
samengesteld. Het archief van de joodse gemeente is in de laatste oorlog
helaas geheel verloren gegaan. 1

Oudste gegevens

In de middeleeuwen hebben reeds joden in Brabant gewoond, het
geen we kunnen afleiden uit enkele anti-joodse symptomen. In het op
26 februari 1261 gedateerde testament van hertog Hendrik III worden
joden en Cawarsinen met verdrijving en uitroeiing bedreigd als zij woe
keren, d.i. rente vragen en zich niet aan de regels van de koophandel
houden. Dit testament is merkwaardig, aangezien in de middeleeuwen
enkele groepen buiten het renteverbod van de kerk vielen. De Lombar
den die zich in hun woongebied in Noord-Italië, een kruispunt van han
delswegen, al vroeg op het geldwisselen toelegden, vestigden zich later
als geprivilegieerde bankiers en als houders van de bank van lening elders
in Europa. Aan hen danken wij uitdrukkingen als: Lombardsteeg, lom
merdbriefje, naar de lommerd brengen en "daar geeft de lommerd geen
geld op". De Cawarsinen of Caorsini, afkomstig uit het Franse Cahors,
hielden zich voornamelijk bezig met de tussenhandel. De joden vielen als
niet-christenen buiten de kerkelijke voorschriften en zij hielden zich
volgens Stengers hoofdzakelijk op met het lenen van kleine bedragen op
korte termijn en tegen onderpand.

Enige tijd na de dood van de hertog vraagt zijn weduwe Aleide die
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door twisten over de voogdij in geldnood zit, aan Thomas van Aquino
advies over het belasting vorderen van joden. Het antwoord is een ver
handeling "De regimine Judaeorum" .2

In 1309 wordt Breda genoemd onder de plaatsen waar Lombarden
voorkomen. In dat jaar beheert een Lombard de bank van lening.3

Wegens de schaarste aan gegevens veronderstelt Stengers dat de joden
een kleine minderheid onder de geldleners hebben gevormd.4 Het zal
voor de kroniekschrijvers wel even moeilijk zijn geweest als het nu nog
voor ons is om joden en andere mediterrane volken van elkaar te onder
scheiden.

Het zou nog eeuwen duren voor de joden als wettelijk gelijkwaardige
burgers werden geaccepteerd. Men greep in tijden van vervolging of dis
criminatie soms naar een voorgeschreven onderscheid in kleding. Naar
analogie van vroegere bepalingen in islamitische gebieden kwam in de
middeleeuwen de jodenhoed in zwang en tijdens het vierde Lateraans
concilie onder Innocentius III in 1215 werd de gele lap op borst en rug
voorgeschreven. De gele ster tijdens de laatste oorlog was een triest
vervolg.

Tijdens de vervolgingen in Spanje hebben tal van joodse families het
vege lijf weten te redden door in schijn tot het christendom over te gaan.
Zij werden maranen genoemd. Tot een van deze maraanse families be
hoorde gravin Mencia de Mendoza, echtgenote van graaf Hendrik van
Nassau. Zij woonde van 1535 tot 1539 op het kasteel van Breda.5

Het is zeer wel mogelijk dat er in de middeleeuwen joden in Breda
hebben gewoond, doch gegevens over een gemeente, een vervolging, een
begraafplaats zoals die in een legendarisch verhaal over Den Bosch ver
meld worden, een synagoge en Jodenstraat als in Maastricht, of een
synagoge en een begraafplaats als in Nijmegen, komen in de kronieken
niet voor. 6

Een enkele poorter in de 17e eeuw

In 1619 mocht dan aI een royaal gebaar gemaakt zijn door de Staten
Generaal toen men de Remonstrantie van Hugo de Groot aanvaardde
over het tolereren van joden in de Republiek in het algemeen, elke stad
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op zich kon over de toelating op eigen grondgebied zelfstandig beslissen.
Als eerste poorter in de Generaliteitslanden noemt Azijnman Jacob
Worms, die op 7 maart 1685 een inschrijving in het poorterboek van
's-Hertogenbosch wist te verwerven.7

Jacob Eliasar "geboortich in Wilno tot Poolen", thans Wllnioes in
de Sovjetrepubliek Litouwen, blijkt echter 6 jaar eerder een kortstondig
poorterrecht genoten te hebben in Breda. Het poorterboek van de stad
vermeldt dit op 21 juni 1674 en Jacob "heeft te dien eijnde de eedt van
getrouwicheijt gedaen ende de gerechticheijt daertoe staende betaelt".
Er is de volgende noot bijgevoegd: "De post den 27 Juny 1674 is door
den Borgemeester sijne acte weder ingetrocken en sijn gelt gerestitueert".
De notulen van de Magistraat van 27 juni 1674 brengen wat meer licht
in dit poorterschap van een week: "Verstaen ... (naam niet ingevuld)
Jode aen te seggen dat hier soude moeten comen woonen met vrouw
ende kinderen eer van sijn burgerrecht soude mogen gouderen (genie
ten), dien volgens dat sijn poorterbrieff sal worden ingetrokken ende
sijn gelt gerestitueert". Uit deze tekst valt op te maken dat Jacob met
zijn gezin niet metterwoon in Breda gevestigd was, hij zal reizend koop
man of marskramer zijn geweest die de weekmarkten afliep en als zo
danig viel hij buiten de termen. Een poorter behoort binnen de poorten
of wallen te wonen, wil hij van zijn gekochte recht kunnen genieten.8

Het is opmerkelijk dat het jood-zijn van Jacob niet in het geding wordt
gebracht. Het slot van de geciteerde tekst luidt: "Mede aengeseght, dat
de dekens van het Cramersgilde van de 41:: 16 st. die bij de incomste in
het gilde werden gegeven Ree(ckeninge) sullen hebben te doen". De
kramersgilden in ons land waren ten aanzien van de toelating van joden
soms toleranter dan de ambachtsgilden. De inschrijving in het gilde was
afhankelijk van het poorterschap en bij de joden viel de inschrijving vaak
samen met de aflegging van de poortereed. Heeft men de omstandighe
den van Jacob Eliasar niet geweten bij de inschrijving? De teksten geven
hierover geen uitsluitsel.

De 18e eeuw

Op 9 januari 1702 vaardigen de edelachtbare heren van het stads-
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bestuur een resolutie uit tegen het onderdak verlenen en het verhuren
van woonruimte aan vreemde personen zonder toestemming van het be
voegd gezag. De vestigingsvergunning is ouder dan men denkt. De moei
lijkheid in 1702 was hierin gelegen dat onder de vreemdelingen veel
armen waren, die de aalmoezeniers van de armenhuizen en de beheerders
van de publieke godshuizen last bezorgden. In de eerste helft van de
18e eeuw wordt deze resolutie nog vier maal herhaald en dit weerspiegelt
de economische achteruitgang. Nu worden de joden niet, zoals elders
soms in de resoluties gebeurde, met name genoemd, maar elke bepaling
die over vreemdelingen spreekt, kan tot in de Franse tijd tegen de joden
worden gehanteerd. Na de verwoesting van de tempel en de val van
Jeruzalem in het jaar 70 waren de joden zowel hun religieus als hun
staatkundig centrum kwijt. Van een eigen vaderland, Palestina, was voor
het merendeel van hen geen sprake meer, zij vormden een nationale
minderheid en derhalve voor de burgers van koninkrijken en republieken
moeilijk te plaatsen. Als men over joden in het algemeen sprak. rekende
men hen tot de Joodse of Hebreeuwse Natie; wilde men onderscheid
maken dan sprak men van Hoogduitse of Portugese Natie. Maar het
bleven vreemdelingen zonder vaderland.9

Dat men bij het uitvaardigen van resoluties tegen vreemdelingen
ook wel de joden op het oog heeft, doch dat men tevens de jood als een
apart soort vreemdeling ziet, blijkt uit een curieuze formulering in een
resolutie van 30 mei 1724. Er is hier sprake van een plaats op de Markt
voor een "joodt of imant anders met france crameryen in een Mars".10
Voor het handelen gelden duidelijk andere regels dan voor het wonen.

Op 18 maart 1745 wordt de resolutie uit 1702 voor de vierde maal
herhaald. Dan volgt op 8 juni 1747 een resolutie van de drossaard (een
rechterlijk ambtenaar), de burgemeesteren en schepenen waarin zij or
donneren: "alle jooden, geene uitgesonderd, sig thans binnen dese stad
bevindende, hun alhier (uytgenoomen op kermissen en vrije jaarmark
ten) niet op te houden, maar uyt de stad te delogeeren, ten sy deselve
voorsien sijn van een behoorlijke certificatie, inhoudende dat sij sijn van
goed comportement, een eerlijk gedrag en staan ter goeder naam en
faam". De betreffende papieren diende men te tonen aan de stadhouder
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Damisse en wie zich aan de bepalingen onttrok, stond "beslootene heg
tenis" te wachten.ll De Franse Tijd werpt in de terminologie zijn scha
duwen al vooruit. Van de uitdrukking "alle jooden" dient men zich geen
overdreven voorstelling te vormen, want in een resolutie over de huis
vesting op 16 januari 1749 is sprake van het verhuren zonder toestem
ming "aan Eenige vreemdelingen en wel voornamentlijk aan Eenige
Jooden".1 2 Opmerkelijk is de uitzondering voor kermissen en jaarmark
ten, want daar zijn de joden het zout in de pap. In de jaren veertig en
vijftig van de 18e eeuw werden ook in de noordelijke en oostelijke
provincies resoluties uitgevaardigd, die het vrij vestigen van joden ver
boden of over uitwijzing spraken.13 In 1766 wordt van Breda vermeld
dat daar de 'smouse craamen' normaal in de Veemarktstraat stonden.14

Eerst tegen het einde van de eeuw komen we namen van enkele joden
tegen in de notulen en resoluties van de burgemeesteren. Het betreft dan
gevallen, wanneer zij over de schreef gaan naar de normen van de eeuw.
Zo loopt David Abrahams op 6 juni 1791 stilletjes het huis van de dros
saard binnen en als men hem ontdekt, vraagt hij of dit huis niet het
groot postcomptoir is en of er geen brief voor hem is aangekomen. David
wordt voor deze practical joke wel "op de Groote Toren" gevangen
gezet. Op 13 juni van hetzelfde jaar wordt melding gemaakt van een
ruzie tussen enige burgers en joden in de Sint-Annastraat, waaruit af te
leiden valt dat Breda toen geen joodse burgers kende. Op 12 december
wordt Nathan Moses, die gebrekkig is aan het linkerbeen en wegens
bedelen al meermalen buiten de poorten is gezet, opgesloten tot nadere
informatie van zijn gedrag. Armenhuizen en dergelijke instellingen waren
hier en elders niet voor joden, doch uitsluitend voor eigen burgers. De
overheid zag ook wel toe op het zedelijk gedrag van de vreemdelingen:
op 24 september 1792 worden een zekere jood en jodin tot nadere in
formatie opgesloten, omdat zij zich geruime tijd in de stad hadden opge
houden en in concubinaat hadden geleefd, wat wel wil zeggen dat het
hier ging om een joods echtpaar dat niet op het stadhuis ingeschreven
was.

De Nationale Vergadering verleende op 2 september 1796 aan de
joden het volledige burgerrecht. Nederland was het tweede land in
Europa dat hiertoe overging. Frankrijk was ons in 1791 voorgegaan, de
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Sowjet Unie verleende als laatste Europees land de burgerrechten in
1917. De marge tussen het wettelijke recht en de toepassing in de wer
kelijkheid wordt vanaf de Franse Tijd in Nederland steeds smaller, totdat
er anderhalve eeuw later in de Duitse Tijd een gapende kloof valt. Het
effekt van de Duitse vervolging is geweest, dat de joden in Brabant na
1945 even spaarzaam voorkomen als in het begin van de 1ge eeuw: in
1809 werden 696 joden geteld, in 19411666 en in 1947 686.

Op de valreep van de 18e eeuw doet zich op het gebied van het
burgerrecht al een moeilijkheid voor tussen theorie en praktijk. Elias
Jacob is koopman in lompen en oude metalen, een beroep met weinig
status en een van de marginale broodwinningen, waartoe de joden zich
door hun positie in de samenleving vaak moesten beperken. Op 24 maart
1800 dient Elias als stemgerechtigd burger een verzoek bij het stads
bestuur in om de ontzegging van zijn inwoning in te trekken. Uit de
deliberatie over dit verzoek volgt de konklusie, dat Elias een allergevaar
lijkst inwoner is in wiens bezit gestolen oud metaal, paardenhaar en wol
is aangetroffen, ofschoon hij zegt een en ander te hebben gekocht. Er
zijn echter nog rechters in Den Haag, want op 12 mei komt een bericht
binnen van de Agent van Justitie van de Republiek, waarin gelast wordt
Elias te laten wonen en hem zijn eerlijke beroep en kostwinning te laten
uitoefenen en er wordt aan toegevoegd dat hij "behoort te jouïsseren
alle rechten den Bataafschen burger toekomende". De geneugten van die
rechten zijn vooralsnog niet groot, daar Elias op 13 september met stok
slagen buiten de stad gedreven wordt. Op 22 december wordt tenslotte
toch inwoning toegestaan, "ongeacht zoodanige crimineele procedures als
tegen hem ondernomen zouden kunnen worden". Hiermee wordt dus
het woonrecht van de joden erkend, ongeacht het begaan van overtre
dingen of misdrijven.

De eerste helft van de 1ge eeuw
1800 - 1810

Er mag dan in de Bataafse Republiek om de vrijheidsboom zijn ge
danst, de gelijkheidsidealen hebben maar zeer geleidelijk ingang gevonden.
Zo bevindt zich in het archief van Breda de tekst van de jodeneed, die
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waarschijnlijk gebruikt is bij de Hoge Vierschaar vanaf 1803. De joden
eed wijkt sterk af van de normale formule, er wordt in gesteld dat bij
meineed "gij Uw alle tijdelijke en Eeuwige Vermaledijdingen, Plaagen
en Straffen onderwerpt, welke de Godt Israels over die van Sodoma en
Gomorra, ook Corah, Dathan en Abirum heeft gesonden". Deze formule
wordt pas op 29 september 1808 bij decreet verboden.15

Zowel hier als elders blijft men tot omstreeks 1810 doorgaan met
burgers tegen betaling in het poorterboek op te nemen, hoewel er geen
enkel legaal recht meer aan de inschrijving ontleend kon worden. Zo
komen we - afgaande op de namen - de volgende joden tegen in 1802:
op 21 augustus Abraham Levy Polak afkomstig uit Rotterdam, op 23
oktober Samuel Benjamin uit Posen, die later de naam Polak, d.i. uit
Polen afkomstig, aan zijn naam zal toevoegen, en Salomon Moses Levy
uit Bingen. In 1803 vermeldt het poorterboek dat Isaac Simson, ook wel
Simons gespeld, afkomstig uit Middelsheim op 26 april de poortereed
aflegt. Isaac wordt op 18 september 1804 bij burgemeesteren ontboden.
Men heeft achterhaald dat hij in Rotterdam met geseling crimineel ge
vonnist is en derhalve wordt hij uit het register geroyeerd en hij krijgt
zijn poortergeld terugbetaald.16

Het register van de patenten uit 1806 geeft ons enig inzicht omtrent
de beroepen. De inschrijving is noodzakelijk, want het bezit van een
patentbrief bewijst dat men over een middel van bestaan beschikt
waardoor het document vrijwaart tegen uitwijzing. Om werklozen en
armen heeft men nooit verlegen gezeten. De patentbrieven worden
tegen verschillend tarief uitgegeven en zijn bij de winkeliers afhankelijk
van de omzet. De vermelde bedragen zijn over het algemeen gering, zo
betaalt Abraham Benjamins op de Haagdijk "winkelier in Fransche en
Neurenbergsche waren en de kermissen frequenteerende" f 1,10, omdat
zijn omzet beneden de f 1500 ligt. Op de Haagdijk wonen ook Abraham
Ph. Levie die kramer in ellegoed is en Jacob Marcus, winkelier in kra
merijen. In de Brugstraat woont de winkelier Levy Polak die f 5 betaalt
omdat zijn begroting beneden f 3000 blijft. Op de Veemarkt woont de
splitter Abraham Levy Polak, zijn patent verleent hem het recht om
loterijbriefjes te splitsen. Geen woonadres wordt genoemd bij de mars
kramers Salomo Jacob en Abraham S. Levie en de slijters van loterij-
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briefjes Machiel Moses en Salomon Simon. Het slagersvak heeft relatief
veel joodse beoefenaars, want wie volgens de joodse wet wil leven, dient
het kosjere of ritueel-reine vlees te betrekken van een tot slachten ge
autoriseerde geloofsgenoot. In vroeger tijden met weinig of geen dwin
gende hygiënische voorschriften bleken joodse slagers vaak een debiet te
hebben, dat de eigen joodse klantenkring verre overtrof. Breda heeft in
1806 3 joodse vleeshouwers: Salomon M. Levy in de Ginnekenstraat,
Samuel Benjamin in de Veemarktstraat en Samuel Benjamin Polak op de
Grote Markt. Omdat deze laatste tevens splitter is, wordt hem f 10

patentrecht in rekening gebracht. Uit bovenstaande opsomming blijkt
niet alleen dat de ambachten ontbreken, maar ook dat de marskramer
en de lotenverkoper in de kleine groep sterk vertegenwoordigd zijn.
Hiermee weerspiegelt de kleine joodse bevolking een traditioneel be
roepenpatroon, opgedrongen door gildeverboden en vervolgingen. Loten
zijn een voorbeeld van gemakkelijk transportabele en overal te slijten
waar.

Pas in de loop van het eerste decennium van de 1ge eeuw is er
sprake van een synagogelokaal. Dit houdt in dat het aantal in de stad
woonachtige joden dusdanig toeneemt, dat er religieuze diensten gehou
den kunnen worden. Volgens de joodse ritus moeten bij een dienst
minstens 10 mannelijke personen van 13 jaar of ouder aanwezig zijn. Op
4 juli 1808 meldt burgemeester Buysen aan de kwartierdrost: "Dat de
hoogduitsche joodsche Gemeente geene bezitting hoegenaamd heeft,
noch geene revenuen van welken aard ook trekt", en "dat het Locaal
tot hunne kerk ten kosten van twee hunner Leedematen word gehuurd".
Deze huurders waren Samuel Beniames of Benjamin, vleeshouwer, en
Levi Polak, winkelier van beroep. De gemeente telt 6 huisgezinnen ten
bedrage van 36 zielen.l 7 Het ontbreken van inkomsten wijst er op dat
de groep niet alleen klein van omvang is, maar ook geen kapitaalkrachtige
leden kent. Tal van jonge joodse gemeenten zijn ontstaan in het huis van
een gelovige jood die een kamer voor de joodse eredienst inruimde. In
Breda is echter sprake van een gehuurd lokaal, helaas zonder vermelding
van wijk of nummer.

Waarschijnlijk waren de joden al vóór juli 1808 tot de vorming van
een gemeente gekomen, want op 3 maart vraagt de stedelijke overheid
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namens de koning de kerkgenootschappen op zondag en de joden "op
hunne gewone Sabbath" te bidden voor de gezondheid van de koningin.

De Bredase distrikts- of ringsynagoge ressorteert onder de opper
rabbijn van Brabant te 's-Hertogenbosch. Deze benoemt in 1809 Samuel
Benjamin Polak tot provisoir penningmeester en parnassijn (synagoge
bestuurder ). De gemeenteleden hebben weinig vertrouwen in de finan
ciële bekwaamheid van de benoemde en weigeren de wekelijkse bijdrage
van 2 stuivers, hetgeen blijkt uit een brief van de opperrabbijn aan de
burgemeester.

In hetzelfde jaar houdt de landelijke overheid zich ook nog bezig
met het door de joden gebezigde Jiddisch, een mengvorm van in hoofd
zaak Hebreeuws en Duits en geschreven in Hebreeuwse karakters. Vol
gens de stedelijke notulen van 1 augustus 1809 wordt de landelijk voor
geschreven bijbelvertaling uit het Hebreeuws in het Hollands aangevoerd
als "dienende tot afschaffing van de zoogenaamde Joodsche taal en ten
dienste van het onderwijs der Israelitische jeugd". Onderwijzers die op
school of in privélessen toch het Jiddisch onderwijzen worden van hun
funktie ontheven. Gaan zij verder op de verboden weg, dan wordt hun
patent als onderwijzer ingetrokken. De schoolopzieners zullen de onder
wijzers in de Hollandse taal examineren.18 Dit taalverbod zal later een
belangrijke faktor in de assimilatie blijken. Bij de joden is het onderwijs,
met name het godsdienstonderwijs, een bron van voortdurende zorg. Uit
de vermelde bepalingen wordt duidelijk, dat de overheid de gang van
zaken nauwlettend volgt en zonodig met krasse maatregelen dreigt. De
Bredase gemeente heeft in deze tijd nog geen eigen begraafplaats. Men
is aangewezen op de begraafplaats in Oisterwijk, die al in 1761 in ge
bruik was.19 In het eerste decennium zijn in de stad vijf joodse personen
overleden en elf geboren.

Op 10 februari 1807 bepaalt de Bredase overheid, dat het armengeld
evenredig en naar behoefte dient te worden verdeeld zonder acht te slaan
op de beleden godsdienst. Op 29 maart 1809 wordt een koninklijk be
sluit uitgevaardigd, waarbij aan de Israëlieten wordt toegestaan jaarlijks
een collecte voor de eigen armen te houden en in de komende jaren
ontmoet men regelmatig een aanvrage om de collecte te houden en een
dankschrijven na afloop. Op 17 november is er in een schrijven aan de
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regenten van de armeninstellingen al sprake van een joods armbestuur.
Een duidelijk beeld van de financiële omstandigheden van de joden is
moeilijk te vormen. In het jaar dat de kerkelijke gemeente als zonder
inkomsten beschreven wordt, vallen tien van de twaalf joodse gezinnen
onder de aanslag van koning Lodewijk Napoleon, waarvoor Breda
f 7400 moest opbrengen. Abraham Levy Polak heeft van hen het hoog
ste inkomen n.l. f 1200. In verband met de afdracht aan het Opper
consistorie hielden de kerkelijke gemeenten zich wel eens armer dan zij
waren.20

Eerst in de Franse tijd komt een enigszins geordende bevolkings
boekhouding op gang. De statistieken beginnen over het algemeen met
de landelijke telling van 1829, doch plaatselijk heeft men al eerder tel
lingen gehouden. Zoals hierboven reeds bleek, hanteert men geen vaste
begrippen. In 1808 is er sprake van zes en twaalf gezinnen, waarschijn
lijk bedoelt men de eerste maal families en de tweede keer huishoudens.

In 1810 is in Breda een stedelijke telling gehouden met een indeling
naar gezindten en naar woonwijken. Er wonen dan 9.289 inwoners in de
stad, hiervan melden zich 52 als behorend tot de joodse gezindte en van
deze 52 vindt men er 23 in wijk B en 17 in C. Breda heeft in deze tijd
vier wijken die stad en vesting in ongeveer gelijke delen splitsen. Wijk C
heeft als zuidgrens de Haagdijk, Tolbrug- en Lange Brugstraat en als
oostgrens de Kerk- en Torenstraat, wijk B heeft als noordgrens wijk C
en als oostgrens de Ginneken-, Eind- en Karrestraat. Hoewel de plaats
van het eerste synagogelokaal onbekend is, kan men geredelijk veronder
stellen, dat men dit in de twee wijken waar driekwart van de joden
woonachtig is, zal moeten zoeken. De synagoge is de plaats, waar een
vrome jood dagelijks en soms meermalen komt bidden, maar tevens heeft
de synagoge een sociale funktie, waar men elkaar ontmoet en waar men
komt om te lezen en te leren uit de gewijde boeken. In het Hebreeuws
heet de synagoge Beth-hakkenéseth d.i. huis van samenkomst en bij de
synagoge treft men ook nog vaak een Beth-hammidrasj, een leerzaal of
leervertrek, aan.
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1811 - 1820

De moeilijkheden in de gemeente blijken in deze periode nog niet
opgelost. Op 8 februari 1811 schrijft de opperrabbijn Frenkel aan de
maire: "Het is de wil van de Koning (lees: Keizer), dat de Eeredienst
met orde geschiedt en een ieder aan zijn verplichtingen voldoet. Daarom
roep ik Uw hulp in, om desnoods de leden te dwingen om te betalen,
want van het Kerke- en offergeld moeten de armen worden onderhou
den, anders komen zij ten laste van de Stadsarmenkas".21 In 1812 is er
sprake van dat de ringsynagoge van Breda onder Rotterdam zal gaan
ressorteren, doch alles blijft bij het oude. Op 2 september 1813 wordt
het faillissement uitgesproken van parnassijn Samuel Benjamin Polak,
die aanleiding had gegeven tot de moeilijkheden.22 Dit faillissement zal
in zijn nadeel worden aangevoerd, als hij het volgende jaar solliciteert
naar de post van commissaris van politie en kapitein-geweldiger. Samuel
suggereert echter in zijn beklag over de afwijzing bij het Hoge Gerechts
hof, dat hij om zijn religieuze denkwijze zou zijn afgewezen.23

Uit de ingekomen stukken van 30 november 1816 blijkt dat tot man
higim of bestuurders van de synagoge zijn benoemd: Abraham 1. Polak
als voorzitter, Samuel J. Cohen als penningmeester en Isac 1. van den
Broek als lid; in de gebruikelijke niet-joodse kerktaal wordt hij "ouder
ling" genoemd. In deze jaren gebruikt men de titel parnassijn voor be
stuurders van grote en manhig voor bestuurders van kleine synagogen.
Abraham 1. Polak is een belangrijke man geweest in de joodse gemeente,
waarvan hij vele jaren bestuurder zou blijven. Zo wordt hij in 1820 weer
als voorzitter genoemd. Maar ook voor de niet-joden is hij een belangrijke
figuur: als splitter van de loterij blijft hij tot 1841 in funktie en ook als
geldlener wordt hij herhaaldelijk benaderd. Tijdens zijn splitterschap
wordt het aantal debitanten van vier op vijf gebracht en in de loop van
de tijd worden o.a. als debitanten genoemd: Abraham Walg, Salomon J.
Doseman, Eliazar 1. de Vrede, Godfried J. Fles en Mozes Moerel. Onder
zijn lenende cliënten komt men tegen: de gemeente Breda, een pastoor,
een advocaat, een notaris, een dokter, officieren, er is zelfs een lener in
Indonesië. De rente die in de notarisakten wordt genoemd ligt tussen
de 4 en 6%, het hoogste bedrag beloopt f 5000. Omtrent het synagoge-

48

Jaarboek De Oranjeboom 30 (1977)



35. Het Israëlitisch kerkgebouw naar een ansichtkaart, ca. 1905.
Stedeliik !\luscum, Breda.
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Schaal 1 300 36. Plattegrond en opstand van de Synagoge te Breda, 1947.
Archief Openbare Werken, Breda.
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lokaal wordt in de uitgegane stukken op 8 september 1818 alleen ver
meld, dat het te klein is om voor opmeting in aanmerking te komen.
Van een aangestelde rabbijn is in deze jaren geen sprake, de gemeente
is daarvoor te klein en niet kapitaalkrachtig genoeg en de diensten kun
nen ook geleid worden door een voorlezer of door een chazzan of voor
zanger. Zo wordt op 9 mei 1817 Salomon Levy van Munden als voor
zanger en schoolhouder genoemd. Het onderwijs is door de joodse ge
meente al spoedig ter hand genomen, maar bleek, gezien de wisseling
van namen, geen eenvoudige zaak. In 1811 wordt Salomon Marcus
Mozes opgevolgd door Leman Benjamin Boeles, voordien onderwijzer te
Bergen-op-Zoom, die tot 1816 in funktie blijft. Salomon L. van Munden
heeft zijn woonplaats Haarlem, waar hij voorzanger en sjammes (koster)
was, verlaten omdat deze gemeente zich naar zijn idee niet aan de joodse
leer hield. Vanuit Bergen-op-Zoom, waar hij zich als onderwijzer geves
tigd heeft, vraagt hij op 29 januari 1816 om als vast ingezetene in Breda
toegelaten te worden. Dit verzoek wordt op 15 februari afgewezen, om
dat het aantal joodse kinderen te gering is en hij niet over een bewijs
van goed gedrag beschikt. De commissaris van politie geeft hem de raad
een bewijs van goed gedrag van zijn woonplaats te presenteren. Op 23
september wordt hij toegelaten dank zij dit bewijs en tevens, omdat de
joodse gemeente hem als onderwijzer en voorzanger gevraagd heeft.
Bovendien heschikt zijn dochter van 25 jaar ook over middelen van
bestaan.

In 1812 worden de inwoners van het Franse keizerrijk in de ge
legenheid gesteld een naam aan te nemen. Vijf Bredase joden die slechts
over voornamen beschikken, grijpen de gelegenheid aan n.1. Abraham
Israel, koopman, 55 jaar, neemt de naam Hess aan; Salomon Marcus
Mozes, lecteur, 56 jaar, ongehuwd, neemt de naam Voorzanger aan;
Marcus Jacob, koopman, 69 jaar, neemt de naam Goedkind aan; Leman
Benjamin, maître a école, 49 jaar, neemt de naam Boeles aan en Isaac
Samson, koopman, 63 jaar, neemt de naam Haas aan.24

Na het einde van de Franse tijd lijkt het gunstige getij ten opzichte
van de joden wat te keren, want op 22 apri11816 vraagt de commissaris
van politie om maatregelen tegen personen die tegen het besluit van
Zijne Majesteit van 15 februari aan vreemdelingen kamers verhuren. Dit
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geschiedt ook bij de joden, die voorwenden familie te huisvesten, maar
daardoor nieuwe joden gelegenheid geven zich langzamerhand te neste
len.25 Israel A. Hess, zoon van bovengenoemde Abraham Hess vraagt
op 1 mei 1817 een paspoort voor zich en zijn vrouw aan. Dit wordt ge
weigerd, omdat hij geen ingezetene zou zijn. Israel wendt zich tot de
gouverneur, want hij woont al zes jaar in de stad en was drie jaar lid
van de schutterij. Het stadsbestuur voert dan aan, dat men bedriegerijen
wil voorkomen, want Israel heeft met zijn vader gevangen gezeten voor
een gefingeerde diefstal, die echter niet bewezen kon worden.26

Op 21 oktober 1816 wordt per resolutie bepaald, dat ingezetenen
en vreemdelingen met hun kramen op de Grote Markt mogen staan,
doch de joden alleen in de Veemarktstraat. Voor kermissen en jaar
markten zou echter ook door de joden meegeloot mogen worden ten
overstaan van de commissaris van politie.27 Het meest merkwaardig in
deze resolutie is, dat de joden tot de ingezetenen noch tot de vreemde
lingen schijnen te behoren. Men wist maar moeilijk weg met hen.

In 1816 en 1817/8 zijn volkstellingen gehouden, waarvan de lijsten
tevens adres, herkomst en beroep aangeven. De totalen zijn resp. 51 en
62 joden. Aan de Nieuwe Huizen wonen er resp. 22 en 23, in de Agter
om 8 en 8, op de Haagdijk 11 en 15.

De grondpercelen langs de Haagdijk zijn lang en smal en door de
dichte bebouwing vaak weer gesmaldeeld, zodat de behuizingen over het
algemeen klein zijn geweest. Aan het einde van de Haagdijk loopt de
straat Nieuwe Huizen naar de Antwerpse poort. Evenwijdig aan de
Haagdijk loopt de Gampelvaart en de bebouwing daarlangs heet de
Agterom. Deze buurt die ook al bij de vorige telling gezocht bleek, telt
nu resp. 80 en 75% van de joodse inwoners.

Het aantal gezinnen is bij de tellingen 10 en 12 met resp. 29 en 33
kinderen; als geboorteplaats wordt Breda 3 en 5 maal aangegeven, overig
Noord-Brabant 8 en 15, overig Nederland 8 en 7, buitenland 8 en 6 en
onbekend 24 en 29 maal. De laatste cijfers maken de herkomst weinig
doorzichtig. Schoolmeester en vleeshouwer komen in beide tellingen een
enkele maal voor, kooplieden resp. 5 en 6 en in 1816 melden zich 1
winkelier en 3 oudekleerkopers. Beroepen als splitter en debitant worden
niet opgenomen, wel 1 voorzanger en 1 rentenier in 1817/8.
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In de besproken periode worden 22 geboorten en 5 sterfgevallen
gemeld. In het subtropische ontstaansgebied van het joodse volk is het
om hygiënische redenen wenselijk een gestorvene binnen 24 uur te be
graven. In gebieden waar de riten anders zijn, kan dit tot problemen
leiden. Wolf B. Walg overlijdt op 1 juni 1820 om 2 uur en dan wendt
Abraham L. Polak zich als hoofd van de joodse gemeente tot de burge
meester om de begrafenis nog dezelfde avond of nacht te laten plaats
hebben. De stadsheelmeester verleent hiertoe schriftelijke toestemming,
omdat het huis van de 80-jarige Wolf vol oude kleren ligt en er voor
besmetting gevreesd wordt.28

1821 - 1830

Het enige dat wij over de synagoge in deze periode weten, is de
schenking van een steen met opschrift en jaartal in 1821 door Jacob
Mendel Valk. De tekst is echter niet bewaard gebleven.

Er zijn enkele tellingen van schoolkinderen gehouden. In 1821 vol
gen 8 kinderen, waaronder 1 meisje, joods onderwijs, in 1825 15,
waaronder 4 meisjes en in 1829 10. Ondanks het geringe aantal blijft
men aan eigen onderwijs hechten, omdat daar alleen het godsdienstonder
wijs en het Hebreeuws tot hun recht kunnen komen. Van een afzonder
lijk schoollokaal is niets bekend, zodat, evenals elders, het synagoge
lokaal waarschijnlijk ook als schoollokaal heeft gediend. Als op 15 de
cember 1828 een verslag van het stadsbestuur aan de gouverneur van de
provincie wordt gezonden, lezen we dat sedert 1822 Emanuel S. Knoek
onderwijs geeft. Hij is door de Israëlitische schoolcommissie en de rab
bijn-inspekteur toegelaten tot de eerste rang en is tevens godsdienst
onderwijzer.29

Voor begrafenissen waren de joden aangewezen op de begraafplaats
in Oisterwijk op zeker 30 km afstand. De joden in Oosterhout, die onder
Breda ressorteerden, waren ook op deze begraafplaats aangewezen. Op
11 oktober 1822 wordt voor de Oosterhoutse notaris A. Brouwers Azn
een akte verleden, waarbij Jonas Hartog de Jong te Oosterhout een stuk
grond op de Vrachelse Heide ten westen van het dorp afstaat voor een
begraafplaats, tevens bestemd voor de gemeenten van Breda en Geer-
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truidenberg. Op 14 februari 1827 dienen de manhigim van Breda daartoe
een rekest in en op 5 juni volgt de toestemming in een K.B., waarbij be
paald wordt, dat het geheel "het aanzien eener rustplaats voor overlede
nen" moest hebben. Er dient dan een omheining van ten minste twee
meter aangebracht te worden. De begraafplaats heeft aanvankelijk een
oppervlakte van twintig Nederlandse roeden van 100 m2.30

De jaarlijkse collecte voor de eigen armen blijkt niet meer voldoende
te zijn als men in 1826 "gestadige" armen en zieken constateert. Volgens
de staat der bevolking zijn er in dat jaar drie behoeftige gezinnen en een
weduwe, die door haar familie onderhouden wordt. Verwijzend naar het
besluit d.d. 27 mei 1818 van Gedeputeerde Staten, waarbij aan de ge
meenten bericht wordt een begrotingsbedrag aan de Israëlitische armen
zorg toe te kennen, vragen de manhigim aan het stadsbestuur hiertoe
over te gaan. Zij moeten immers ook zorg dragen voor de joden die
buiten de stad wonen en hebben ook de ziekenzorg op het oog.31

In hetzelfde jaar ontvangt de overheid ook nog een brief van Mozes
Jacob Goedkind. Hij is in de jaren 1813 en 1814 opgetreden als tolk
voor de Russen, die de Fransen uit de vesting wilden verdrijven en heeft
negen militairen gehuisvest. Hij is al enige jaren bezig een onderschei
ding te krijgen, maar liever zou hem op zijn oude dag een gratificatie of
pensioen zijn.32

Bij vergelijking van de volkstellingen van 1821 en 1829 ziet men een
toename van 83 tot 90 zielen. Beide malen woont ruim 80% op de
Haagdijk en omgeving, de Haagdijk zelf telt resp. 58 en 46 joodse in
woners. In 1821 zijn er nog 24 personen van onbekende herkomst, bij
de eerste landelijke telling in 1829 nog maar 1. In dit jaar worden 15
personen aangegeven die in Breda geboren zijn, 37 blijken in de pro
vincie, 24 in overig Nederland en 10 in het buitenland geboren. In dit
decennium zijn 29 geboorten en 11 sterfgevallen gemeld. Bij de twee
beroepentellingen loopt het aantal kooplieden op van 12 tot 19, in 1829
worden 2 brillenkooplieden gemeld en 3 soldaten; verder nog 1 school
meester en 1 voorzanger.

In 1821 telt men 15 gezinnen met 43 kinderen, in 1829 19 met 30
kinderen. In de staat van de bevolking die de manhigim op 23 oktober
1826 insturen wordt opgegeven dat de ringsynagoge 18 huisgezinnen
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en ongeveer 100 hoofden telt en hiervan zou dan de helft buiten de stad
wonen. Deze laatste schatting klopt niet met de totalen van de boven
genoemde volkstellingen. Het totaal aantal inwoners van de stad is in
1829 10.405, waarvan de joden 0,86% uitmaken.

In de Almanak voor de Provincie Noord-Braband komt men tot in
het jaar 1833 regelmatig Abraham L. Polak als ring-notabele tegen. Als
voorzanger in de synagoge wordt in 1821 Joseph Beerenborg benoemd
en hij zal tot 1839 in deze funktie blijven.

1831 - 1840

Op 5 december 1833 wordt in een notarisprotocol vermeld, dat
Mozes Moerel, koopman en manhig van de joodse gemeente, m.i.v. 1
november 1832 een pand heeft gehuurd voor 12 jaar met een optie van
6 jaar tegen een huur van f 75 per jaar, welk pand moet dienen voor de
eredienst. De huurder verbindt zich om het metselwerk dat aangebracht
wordt, bij beëindiging van de huur mee te nemen.33 Bij dit metselwerk
kan men denken aan de Arke des Verbonds, een, meestal aan de oost
zijde van de synagoge, gemetselde nis om de thorarollen in te bergen en
misschien is de steen uit 1821 in een muur gemetseld. Het betrof het
pand B 329, thans Haagdijk 73, dat lag aan het steegje De Blauwe
Hand, het derde huis van de straat gerekend. Voor 1832 was het in
gebruik als brouwerij De Witte Sterre. De kelder onder het pand is nog
in de oorspronkelijke staat. In de huurbepaling is ook de voorwaarde
opgenomen dat de andere bewoners van het steegje tweemaal per week
water mogen halen uit de Gampelvaart.34 Ze moeten dan waarschijnlijk
door de gang langs het synagogelokaal naar de vaart die de verbinding
vormt tussen de Mark en de vestinggracht.

In de Bredasche Almanak wordt Abraham L. Polak in 1834 als voor
zitter genoemd, Mozes Moerel als penningmeester en Joseph Beerenborg
als lid; in 1835 als leden L. H. Heilbron en Abraham Ph. Levy uit
Princenhage. De Almanak voor de Provincie Noord-Braband noemt in
deze jaren ook nog voor de bijkerk te Oosterhout J. H. de Jong. In 1828
wordt als voorzitter L. H. Heilbron genoemd en als leden G. Jacobs en
H. IJzerenberg. Het laatstgenoemde Bredase bestuur richt zich op 13
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juni 1839 tot het stadsbestuur met het verzoek om een bijdrage, omdat
zij een beter schoollokaal hebben gehuurd en het meubilair hebben ver
nieuwd. Zij willen een onderwijzer aantrekken die aan de wettelijke
bepalingen voldoet. De behoeftige ouders in hun gemeente zijn onvol
doende in staat om de kosten te dragen. Burgemeester en wethouders
wijzen de aanvraag af, omdat geen enkele gezindte voor godsdienstonder
wijs een toelage krijgt. Intussen is Salomon Samuel Rose, opgeleid aan
het Israëlitisch seminarium te Amsterdam en geëxamineerd als onder
wijzer voor het onderwijs, in Breda aangetrokken. Het joodse school
bestuur richt zich dan tot de minister van binnenlandse zaken met het
verzoek een vaste leerkracht te mogen aantrekken. B. en W. schrijven
aan de schoolopziener Oomen dat deze onderwijzer hun onbekend is, dat
er maar 33 schoolplichtige kinderen zijn en dat dezen voor het maat
schappelijk onderwijs zowel op de stadsarmenschool als op de christelijke
scholen terecht kunnen. Deze ruimhartige opvatting zal niet zozeer vanuit
een tolerant als wel uit een financieel standpunt aan de joodse gemeente
zijn opgedrongen, omdat het subsidiëren van een zelfstandige joodse
school extra-kosten meebracht. Men heeft waarschijnlijk ook over het
hoofd gezien, dat de kinderen op zaterdagen en joodse feestdagen de
andere scholen niet konden bezoeken. Uit het verslag van de school
inspekteur blijkt later, dat hij tevreden is over de onderwijzer Rose, die
aan 26 kinderen, waaronder 12 meisjes, les geeft op de zelfstandige
joodse school.35 In de dertiger jaren neemt de joodse bevolking sterk
toe n.l. van 90 in 1829 tot 157 in 1839 d.i. 1,24% van de 12.692 in
woners.

Op de Haagdijk wonen dan 71 joden en in drie aangrenzende straten
nog 36 d.i. 2/3 van het totaal; tussen de zes en tien joodse inwoners
vindt men in de Akkerstraat, Boschstraat, Ginnekenstraat, Rozemarijn
straat en Torenstraat. Van de 157 personen zijn er 50 geboren in de
stad, 46 in de provincie, 47 in overig Nederland en 14 buiten de gren
zen. Bij de beroepenstatistiek telt men 3 dienstmeisjes, 5 vleeshouwers
en 24 kooplieden. Er is nog maar 1 oudekleerkoper. In deze periode
worden 43 geboorten en 9 sterfgevallen aangegeven. Gedeputeerde Sta
ten beslissen in 1833 dat geen Israëliet binnen 24 uur na het overlijden
begraven mag worden, maar in de gemeentelijke verordening van Breda
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wordt een periode van 36 uur vastgesteld. Op doktersadvies kan echter
van de bepaling worden afgeweken.36 Op 4 mei 1839 schenkt de wedu
we van Jonas H. de Jong te Oosterhout nog een stuk heidegrond ter
waarde van f 30 voor de begraafplaats. Als in 1899 de joodse gemeente
Oosterhout wordt opgeheven, wordt de begraafplaats aan Breda over
gedragen.3 7

Het bestuur van de joodse gemeente heeft op 14 februari 1838
opdracht gegeven om f 4000 in te schrijven op het Grootboek van de
nationale werkelijke schuld.3B Men ziet wel aankomen, dat men de
diensten van de groeiende gemeente niet meer zo lang in de kleine huur
synagoge zal kunnen voortzetten.

1841 - 1849

Op 16 december 1841 wordt de grootboekinschrijving weer los
gemaakt, omdat het bestuur, bestaande uit Salomon Moerel, voorzitter,
Aron L. Asbacher, penningmeester, en Hartog M. IJzerenberg, lid, op
28 januari 1842 voor f 6100 twee panden koopt. Het zijn het pand
,,'t Rood Tonneken" D 357, thans Schoolstraat 16, te bestemmen tot
synagoge, en het annexe pand D 354, thans uitkomend in de Cingel
straat, te bestemmen tot school. Beide panden staan achter de tuin van
het hoekhuis, eens bank van lening, om met elkaar in verbinding. De
twee huizen zijn echter tot juli 1844 in huur bij het stadsbestuur als
militair kledingmagazijn.39 De verkoper biedt voor dezelfde huur van
f 400 per jaar een pand op de Gasthuisvelden aan, doch de zaak blijft
slepen tot mei 1844. Inmiddels vraagt het synagogebestuur rijkssubsidie
aan, omdat er maar weinig gegoeden in de gemeente zijn en de voor
handen fondsen reeds aan de koop besteed zijn. Op 27 december 1844
wordt een subsidie van f 1000 toegestaan, als de gemeente de verbou
wingskosten niet uit eigen middelen zou kunnen betalen en de aan
besteding openbaar zou zijn.

Hoewel de panden op 28 januari 1842 gekocht waren, wordt pas in
juli door de gouverneur aan de provinciale staten meegedeeld, dat het
bestuur tot aankoop en inbezitneming gemachtigd is, teneinde het ge
bouw met de aanwezige kleine woning in te richten tot kerkgebouw,
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school, vergaderzaal, enz.40 De oude synagoge is in slechte staat geraakt
en op de eerste sabbat in mei 1844 gebeurt er een ongeluk: om half
negen tijdens de ochtenddienst stort het grootste deel van het synagoge
plafond in, twee lichtkronen meesleurend. Er ontstaat grote paniek, een
aantal personen loopt lichte kwetsuren op en op deskundig advies wor
den kerkdiensten en bijeenkomsten verboden. Twee weken later, enige
uren voor het hervatten van de diensten, valt een arbeider door het
latwerk van het te repareren dak en breekt een been. In de eerstvolgende
Bredasche Courant staat dan een advertentie van de openbare aanbeste
ding op maandag 3 juni in het koffiehuis van de gezusters Pistorius aan
de Haven van de verbouwing "tot kerk" en "onder nadere goedkeuring".
Het een en ander in overleg met de stadsarchitekt A. J. F. Cuypers.41

Ondanks de dringende omstandigheden heeft men de voorzichtigheid
niet uit het oog verloren: de subsidieaanvraag liep al twee jaar en was op
dat tijdstip nog niet goedgekeurd.

Op 14 augustus 1844 wordt de eerste steenlegging verricht voor de
synagoge, vrijwel letterlijk in de schaduw van de Grote kerk. Of men
aan het idee heeft moeten wennen is niet bekend, maar B en W hebben
zich niet laten vertegenwoordigen bij de plechtigheid. Daarna trad nog
een moeilijkheid op: op 27 januari 1845 bericht de gouverneur aan het
stadsbestuur, dat voor de bouwsubsidie niet aan de voorwaarden voldaan
is. De manhigim voeren alle argumenten aan die zij uit de bovenvermel
de omstandigheden kunnen afleiden: eigen middelen, openbare aanbe
steding, ingestort dak, stadsarchitekt voor toezicht, enz. Op 15 april
wordt de subsidie uitbetaaald, doch om uit de kosten te komen sluit de
joodse gemeente een geldlening. Door B en W wordt op 11 juni 1845
nog een negotiatie van f 3600 à 4% met een jaarlijkse aflossing van
f 200 toegestaan.

De voorzijde van de synagoge telt vier Griekse pilasters; de twee
boogramen en de boog boven de toegangsdeuren zijn van Romaanse
oorsprong, een bouwvorm die men vaak bij oudere synagogen toegepast
ziet. De deuren doorgaand komt men in een voorruimte met een trap
naar de bovenverdieping, waar zich de vrouwengalerij bevindt. De syna
goge zelf heeft aan de linkerzijde vijf boogramen, aan de rechterzijde een
blinde muur en in de voorwand is de Heilige Arke uitgebouwd. Links

56

Jaarboek De Oranjeboom 30 (1977)



daarvan is de steen uit 1821 ingemetseld. Ook in het inwendige zijn
Griekse zuilen toegepast, er is een houtreliëf aan het plafond, er zijn
kronen en kandelaars en er is een eikenhouten betimmering aangebracht.
Achter de voorwand bevindt zich nog een vergaderzaal, toegankelijk door
een deur naast de synagoge.42 Van deze synagoge is na de buiten gebruik
stelling en verbouwing van het voorste gedeelte en het inwendige in
1948 alleen de linkerzijwand nog in oude staat.

Op vrijdagmiddag 27 juni 1845 om twee uur begint de vier uur
dutende plechtigheid van de inwijding. De gewijde tollen watden van de
oude synagoge naar de nieuwe overgebracht in een stoet van rijtuigen
met het synagogebestuur en bruidjes, muziek door het Bredase Har
moniegezelschap en politiebescherming. Opperrabbijn Lehman spreekt
een leerrede uit in de geheel gevulde synagoge, waarin, volgens het
krantenverslag "nagenoeg alle zoo civiele als militaire autoriteiten, leer
aren van andere gezindheden en talrijke genoodigden". De verslaggever
vindt dat de gebeurtenis "een goed getuigenis gaf van de verdraagzaam
heid ten aanzien onzer joodsche medeburgers en zich ook door een
goede orde onderscheidde".43

Met de groei van de gemeente neemt ook de sociale problematiek
toe. Op 15 maart 1841 bericht het joodse armbestuur dat het graag voor
een jaarlijks subsidie dool' de regenten van de stadsarmen in aanmetking
zou komen, daal' hun begrotingstekort f 450 beloopt. De regenten
houden geen rekening met de religieuze zijde van de armenzorg als:
matzes met pesach (pasen) en kosjet voedsel bij ziekte of spijsuitdeling.
De tegenten kunnen geen toezegging doen en het stadsbestuur is ook
afwijzend. Tenslotte delen Gedeputeerde Staten mee, dat aan geen enkele
godsdienstige gezindheid subsidie verleend wordt.44 Op 15 septembet
1845 krijgen de joodse geestelijken wel het recht in strenge winters
bonnen voor de armen uit te schrijven. Op 17 juni 1849 vtagen de man
higim om extra uitkering, omdat de schamele joodse huisgezinnen gebrek
lijden door de verwoestende ziekte van de cholera.

Over het bekleden van de funkties weten we alleen uit deze jaren
dat Abraham Blitz in 1848 voorzanger is en Andries van Stratum sjam
mes of koster. Op 11 juli 1843 ontvangt het stadsbestuur een schrijven
van de gouverneur, die aandringt op het toelaten van arme Israëlitische
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kinderen op de stadsarmenscholen. Over dit burgerlijk en maatschappe
lijk onderwijs staat in het jaarverslag van 12 juli 1844: "Deze behoudt
dezelfde gewone gang, alleen kinderen van arme ouders worden opge
nomen, en waarvan die der Israëlitiese Gemeente niet zijn uitgesloten".
Het probleem blijkt in 1850 opgelost, want dan wordt in een statistisch
overzicht de Israëlitische armenschool vermeld met 43 leerlingen die van
de heer A. Blitz godsdienstonderwijs krijgen, doch - volgens een noot 
voor het gewone onderwijs de openbare of bijzondere scholen bezoeken.45

In 1845 is in de aangekochte panden de joodse school ondergebracht; bij
de volkstellingen sedert 1829 wordt telkens een schoolmeester vermeld
en de school telt in 1848/9 58 leerlingen, waarvan 27 meisjes. Van het
gemeentelijke aanbod, zal men - gezien het grote aantal op de eigen
school - weinig of geen gebruik hebben gemaakt.

In het jaar 5601 of 1841 zijn enkele personen overleden, wier na
gedachtenis door de oudst bewaarde grafstenen van de Oosterhoutse
begraafplaats aan ons bekend is.46 In begin 1843 zijn alle aanwezige
zerken vernield en men besluit dan tot de aanleg van een omheining en
de bouw van een opzichterswoning. De financiering gaat met veel moei
lijkheden gepaard: in Geertruidenberg kunnen maar een of twee gezin
nen iets bijdragen, in Oosterhout wonen maar 30 joden, waarvan twee
draagkrachtige gezinnen, in Breda zijn maar enkele redelijk vermogenden
en men klaagt over de afstand van twee uur in een brief op 3 april.
Tenslotte brengen de drie gemeenten f 300 bijeen, er komt een rijks
subsidie van f 200, maar de kosten bedragen f 621. Waarschijnlijk
heeft voorzitter Moerel het verschil bijgepast en in 1844 zijn woning,
hek en haag gereed.47

In het besproken tijdvak neemt het aantal joden toe tot 238 in 1849
d.i. 1,69% van de 14.100 inwoners. Het aantal in Breda geborenen is
91, bijna 40%, een hoger percentage dan tevoren. Uit de provincie zijn
er 63 afkomstig, uit overig Nederland 70 en nog maar 13 uit het buiten
land. Er zijn 42 gezinnen die 137 kinderen tellen en tussen 1841 en '49
zijn 12 huwelijken, 63 geboorten en 21 sterfgevallen geregistreerd. Op
de Haagdijk wonen in 1849 114 personen, in de Nieuwe Huizen 56 en
de Zoutstraat 1, samen 72% van het totaal. In de Veemarktstraat wonen
13, op de Grote markt 10, in de Boschstraat 9, in de Cingelstraat 7 en
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in de Karrestraat 5 joden. Verder zijn er nog 4 straten met enkele per
sonen. De beroepenspreiding wijkt vrijwel niet af van de vorige tellin
gen, zij het dat zich deze keer zes sigarenmakers melden. Een belangrijk
persoon vertrekt in deze jaren uit Breda: in 1841 verhuist Abraham L.
Polak naar de 2e Wagenstraat T 42 in Den Haag, maar hij blijft splitter,
want tot eind oktober 1845 worden de prijzen door hem in Breda uit
betaald. Op 30 juli 1846 overlijdt hij op ruim 80-jarige leeftijd.48

In deze jaren breidden de economische aktiviteiten zich uit. Uit de
gegevens blijkt, dat er niet alleen associaties van joden, maar ook van
niet-joden met joden voorkomen. Grotenberg en Koperenberg organi
seren samen publieke verkopingen, Willem den Dries en Mozes Moerel
brengen beiden f 4000 in voor een groothandel in manufakturen, Levy
Heilbron heeft een hoedenfabriek en associeert zich met Johannes Roo
sendaal, A. Diefenthal en Asbacher beheren samen een instrumenten- en
sigarenmakerij, Jacob Marcus en Hartog IJzerenberg brengen elk f 1000
in voor de handel in sloop.49 Halverwege de 1ge eeuw zijn de joden in
Breda een duidelijk herkenbare en aanvaarde groep op zowel religieus
als economisch gebied.
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