
De geschiedenis van de synagoge in Brielle 

De 1e synagoge  

Waarschijnlijk hadden joden in Brielle eerst een huiskamer ingericht als synagoge, maar in welk 

huis is niet bekend. Daar kwam verandering in toen het huis naast de Rooms-Katholieke Kerk in 

de Nobelstraat in 1817 werd aangekocht. Het huis werd verbouwd. De joodse gemeente van 

Brielle kreeg daardoor de beschikking over een schoollokaal en mikwe (= ritueelbad). Ook kwam 

er een woongedeelte voor de godsdienstonderwijzer. Achter dit huis werd de synagoge gebouwd. 

De ingang was in de Venkelstraat. Op vrijdag 6 maart 1818 werd het nieuwe gebedshuis ingewijd.  

De 2e synagoge  

De gemeente neemt in omvang toe en de kleine sjoel aan de Venkelstraat kan de gemeente niet 

meer herbergen. Het gebouw wordt op 14 mei 1866 voor ¦ 4.000,- door de heren David 

Wiesebron, vleeshouwer en manhigopzichter, (manhig=kerkbestuurder), Hijman Hijmans, manhig 

penningmeester, Joseph Olman, zonder beroep, Mozes Goudsmit, koopman en Abraham Levi van 

den Berg, goud en zilverkasthouder, allen leden en Juda Monnikendam, onderwijzer en secretaris 

der Israëlitische Gemeente te Brielle, verkocht aan het Parochiaal Kerkbestuur der Rooms-

Katholieke gemeente vertegenwoordigd door onder andere de pastoor Johannes Wilhelmus van 

Saagsveldt.  

Op 10 mei 1871 legde de president-kerkmeester David Wiesebron, in tegenwoordigheid van de 

Haagse Opperrabbijn B.S.Berenstein de eerste steen. Verschillende raadsleden en notabelen en 

zelfs het Brielse Eerste Kamerlid J.W.Hein waren tegenwoordig bij de plechtigheid. Op vrijdag 1 

december 1871 had de inwijding plaats waarbij opnieuw de Opperrabbijn aanwezig was.  

 

De synagoge op de Turfkade staat er nog steeds, maar sedert 1899 is er geen voorzanger of 

onderwijzer meer. Voor de twee behoeftigen die de Kille telt wordt jaarlijks langs de huizen een 

collecte gehouden. De gehele verzorging van de gemeente berust bij de heer Levie Cohen. De 

Joodse gemeente van Brielle was vanaf het begin aangesloten bij het ressort Den Haag. Door de 

herindeling van 1934 werden Brielle en de andere plaatsen op Voorne-Putten bij Rotterdam 

gevoegd en kwamen zij onder het toezicht van opperrabbijn A.B.N.Davids van Rotterdam. De 

Ressortale vergaderingen, gehouden te Rotterdam werden bijgewoond door Michel Cohen als 

afgevaardigde van de Kille Brielle. Over hem is bekend dat hij iedere sjabbat met zijn 

gebedenboek onder de arm naar de sjoel aan de Turfkade ging. Er was geen minjan, het vereiste 

aantal van 10 mannen om bepaalde gebeden te kunnen zeggen, maar toch hield Michel zijn dienst. 

Hij liet op vrijdagavond de kaarsen aansteken en zei helemaal alleen de eeuwenoude gebeden. Hij 

was het ook die de financiële verplichtingen van de Kille nakwam. Michel zorgde ervoor dat de 

synagoge, synagoge bleef. Een Cohen is afstammeling van het priestergeslacht; Michel Cohen was 

zijn naam waardig. Maar ook zij die niet naar de synagoge gingen, bleven vasthouden aan de oude 

gebruiken. Op sjabbat en de feestdagen waren de winkels gesloten en voor het aansteken van het 

licht en van de kachel werd een beroep gedaan op niet-joodse buren en vrienden.  

 


