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Bernardus Hartogensis (1793-1870)
en zijn bemoeienis met de synagoge
Het uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795 is mede mogelijk gemaakt doordat Franse revolutionaire
troepen in 1794-1795grote delen van
de Republiek veroverden. De nieuwe
regering in Den Haag liet er geen gras
over groeien en voerde al snel vele hervormingen door in de geest van de
(vroege)idealen van de Franse Revolutie: Vnjheid, Gelijkheid e n Broederschap.
Zo werd het Generaliteitsland StaatsBrabant in 1796 als volwaardig gewest
erkend en kregen o.a. katholieken volledige burgerrechten. De Nationale
Vergadering besloot tevens dat de
'Joodse natie' voortaan gelijkwaardig
was aan de overige Bataafse burgers,
met andere woorden, ze kregen dezelfde rechten als niet-joden. In 1797
werd besloten de hoofdsynagoge voor
Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch te
vestigen. De joodse gemeente in Den
Bosch telde toen 79 leden. In 1814
stelde Koning Willem I het 'besluit
voor de kerkelijke organisatie van de
Israëlieten' vast.
In de joodse gemeenschap speelde de
welvarende familie Hartogensis een
belangrijke rol. Hirsch ben Sirnon
(Hartog Simon; gehuwd met Sara
Kann, dochter van een Haagse bankiersfamilie) werd in 1800 benoemd
tot 'parnas oemanhieg' (opzichter van
de synagoge, en hoofdbestuurder c.q.
voorzitter van de Hoofdcommissie van
de synagoge) en penningmeester. Zijn
vader, Simon Hartog, was in 1788 al
'opziener der Joodsegemeente'.
Hartog Simon (ookwel Herodes Hartogensis genoemd) was de verantwoordelijke persoon tegenover de overheidsinstanties. Hij behartigde de zorg
voor de armen en voor de joodse
begraafplaats in Vught. Hij was eveneens verantwoordelijk voor de aanstelling van de rabbijn. Hij bezette deze

functie tot zijn dood. Zijn zoon Bernardus Hartogensis (geboren 1793)
stond in het patentboek van 1833 vermeld als wisselaar en commissionair
in effecten. Bernardus Hartogensis
had overigens geen officiele functie in
de joodse gemeente; zijn activiteiten
betroffen de vermelde geldzaken.
De naam Hartogensis
is overigens pas in
1811in g e h i k gekomen. Het beroemde
decreet van Napoleon
verplichtte iedere b u ger een voornaam en
een achternaam te kiezen. Joodse namen
werden in officiële
stukken bovendien
vaak vernederlandst.
Hartog Simon is de
Nederlandse versie
van de naam Hirsch
ben Simon. Deze veranderde zijn naam in
1811echter in Herodes
Hartogensis. Zijn
vader Simon Hartog
werd Simon Hartogensis. Zijn zoon Bernar-

Zerk op het graf van Bemardus Hartogenss. Op de zerk
staat onder meer (mhet
Hebreeuws): 'Nathan ontsliep, en hij moge (voort)
leven. De pracht zijner wijsheid plantte een pad van
onsterfelijke eer. De banding
tot z jns vaders Huis deed
hem onze uiteendnjvmng zien'.
Zie voorts:J. Badec 'Verborgen i n Brabantse bodem'
(binnenkon fe verschijnen).
(Foto: M . Douma)

dus Hartogensis heette eerst Nathan
Behr Hartog. Bernardus was gehuwd
met Rebecca Cassel.
Dankzij het zogenoemde emancipatiedecreet en de afschaffing van het gildensysteem konden joden zich nu
overal vestigen en een beroep of
ambacht uitoefenen. Het aantal joodse

inwoners van de stad nam sterk toe tot
250 personen in 1818. Dit gaf problemen met de godsdienstuitoefening,
want die vond tot dan toe plaats bij
een van de gelovigen thuis. Door deze
groei werd de bouw van een synagoge
noodzakelijk. In 1849 telde de joodse
gemeente overigens al 337 personen.
Hiervan was tweederde koopman of
vrouw; er waren ook ambachtslieden
als slagers. (De stad kende zelfs een
joodse parapluhersteller).
De zoon van parnassijn Herodes, Bernardus bezat twee huizen in de Mortel
(Het Wagenschot en De Oude Munt).
Op de plaats van de Oude Munt lieten
vader en zoon in 1823 een synagoge
bouwen, die ze in bruikleen gaven aan
de joodse gemeente. De synagoge
bleef echter eigendom van Bernardus.
In 1829 bezocht koning Willem I de
stad. Tijdens een rondleiding in de
synagoge waren er 'op H.M. gelaat
blijken van goedkeuring en tevredenheid te leezen'. Tenminste, dat schreef
een trotse Bernardus Hartogensis aan

de hoofdcommissie van de synagoge.
In de jaren 1840-1842 ontstond er binnen de joodse gemeente onenigheid
over het eigendomsrechtvan de synagoge. Er dreigde zelfs even een splitsing toen neef Samuel Hartogensis in
1843 toestemming van de gouverneur
van de provincie Noord-Brabant lueeg
om een tweede synagoge te bouwen.
Herodes trad toen (1844, op 78-jarige
leeftijd) uit de 'Commissie tot de
Zaken der Israeliëten' (het bestuur van
de synagoge).
Bernardus besloot toen alsnog de
synagoge te schenken, zodat de
problemen waren opgelost: een dreigende scheuring van de gemeente
werd voorkomen en de bouw van een
tweede synagoge afgeblazen. Een
familielid, Abraham Samuel Hartogensis, volgde hem op als dagelijks bestuurder in genoemde Commissie. De
synagoge staat er nog steeds, maar het
gebouw in de Prins Bemhardstraat is
nu in gebruik als muziekcentrum voor
modeme en klassieke muziek.

Bemardus vertrok na schenking van
zijn synagoge en na de dood van zijn
vader (in 1845) naar de familie van
zijn moeder in Den Haag. Hij stichtte:
B. Hartogensis en Zoon, bankiers en kassiers te %Gravenhage. De laatste jaren
van zijn leven woonde hij in Rotterdam. Ondanks alles bleef hij wel contact houden met het bestuur en de
joodse gemeente in 's-Hertogenbosch.
Op 7 oktober 1866 reisde hij naar Den
Bosch voor een formele verzoening
met het bestuur en om zijn begrafenis
op de joodse begraafplaats in Vught te
regelen. Op 9 januari 1870 overlijdt
Bemardus te Rotterdam. Hij is begraven in Vught op de in 1775 gestichte
joodse begraafplaats.

Kwaaltjes van vroeger

Podagrapijnen kopen. Doctor Anderson vond Grana Anglicana of de Opregte Schotse Pillen uit. Voor I gulden een
geweldig middel dat de galagtige en
melancholische stoffen uitdreef. Ze
beletten bovendien alle 'verstoppingen, neemen weg allerlei Maagpijnen
en strekken tot eene wonderbaarlijke
verlichting in alle Vrouwelijke Ziekten~'.Bovendien 'dooden ze de Wormen en zijn het beste hulpmiddel
tegen de Hardlyvigheid'. De heer Bebler
die Achter het Wild Vercken woonde,
prees een 'uytmuntend Maag-Maagconsen' aan. Een potje van anderhalf ons
verkocht hij voor slechts j schellingen.
Met de winter in zicht kon je bij verscheidene boekhandelaren nog 'een

Onwaardeerlijk middel, geneezende
terstond alle Winterhanden, Winterhielen, Teenen, Iznobbels, Kloven of
Berstingen in de Vingers al was de
huyd nog zoo hard en opengeborsten'
aanschaffen. Je ging niet naar het
Kruidvat, maar naar Heinen.

Oude kranten, en dan denk ik nu met
name aan kranten uit de achttiende
eeuw, delen ons veel mee over kwalen
waar onze voorouders aan leden. Deze
kranten van vroeger bestonden uit 2
pagina's. De voorpagina ging over vorsten en veldtochten, over hoogwater
en de aankomst van schepen uit de
Oost of West. De achterzijde bestond
voor een groot deel uit advertenties,
zoals aanprijzingen van allerlei
geneesmiddelen.Veel wonderlijke
kruiden en drankjes waren te verkrijgen bij de boekhandelaren, een rustige
plek waar mensen ook aan de praat
raakten. Zo kon je er Hals Cuylenburgs
Geheym tegen de Venusziektens,Jigt en
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Bronnen
'~GravenhaegscheCourant, 1764, Delftsche
Historische Courant 1765, Opregte Haerlemsche Courant, 1766. Het Stadsarchief is in
het bezit van een serie kranten uit de achttiende eeuw. Op deze kranten was het
stadsbestuw geabonneerd. De 's-Hertogenbossche Courant verscheen pas laat in die
eeuw, lang nadat bovengenoemde kranten
voor 't eerst werden uitgegeven.

