
1 BE S T U U R L I J K E I N T E G R AT I E E N

C E N T R A L I S AT I E

Van Nederlandse joden naar Israëlitische Nederlanders

Geen jood zal worden uitgestooten van eenige rechten of voordeelen, die aan het Bataafsch Burgerregt ver-

knocht zijn, en die hij begeeren mogt te genieten, mits hij bezitte alle die vereischten, en voldoe aan alle die

voorwaarden, welken bij de algemeene Constitutie van iederen activen burger van Nederland, gevorderd zul-

len mogen worden.1

Aldus het hoofdpunt van het decreet dat op 2 september 1796 door de Nationale Vergadering2

werd aanvaard. De volledige, officiële benaming van het decreet luidde: ‘Decreet over den
Gelijkstaat der Joodsche met alle andere Burgers, den 2 September unaniem genoomen’, hetgeen
al snel werd afgekort tot ‘emancipatiedecreet’. Doelstelling was de politieke emancipatie van de
joodse gemeenschap, wat concreet neerkwam op de afschaffing van allerlei beperkende reglemen-
ten en bepalingen die uitsluitend voor joden golden. Deze achtergestelde positie was immers
geheel in strijd met Verlichtingsideeën die in de loop der achttiende eeuw waren ontwikkeld en
aan alle mensen, ongeacht afkomst of sociale status, gelijke rechten toekenden. 

De uitvaardiging van het decreet was het resultaat van een verzoekschrift dat op 26 maart bij de
Nationale Vergadering door enkele vooraanstaande verlichte joden was ingediend. Zij behoorden
tot de vereniging Felix Libertate (‘Gelukkig dankzij de vrijheid’), een patriottische club die in 1795
te Amsterdam was opgericht en waarvan het lidmaatschap zowel voor joden als niet-joden open-
stond. Naast de verspreiding van Verlichtingsideeën onder de Nederlandse joden stelden zij zich het
verkrijgen van gelijke burgerrechten ten doel, evenals de afschaffing van de macht die de parnassijns
(bestuurders van de joodse gemeente) over hun joodse gemeenteleden uitoefenden.3 In het ver-
zoekschrift vroegen zij onder meer een einde te maken aan de onduidelijke burgerlijke positie die
de joden in het land innamen. De status van de joden vertoonde namelijk grote verschillen in de
diverse steden en gewesten. Het verzoekschrift werd in behandeling genomen, waarna een com-
missie van advies werd ingesteld – de zogenaamde ‘Commissie-Van Leeuwen’. Op 1 augustus lag er
een rapport waarover vervolgens werd gedebatteerd en gestemd. Na langdurige debatten onder-
schreef uiteindelijk op 2 september een grote meerderheid4 van de Nationale Vergadering het advies
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van het rapport dat joden gelijke burgerrechten dienden te ontvangen. Tegenstanders hadden keer
op keer gewezen op de mogelijke nadelige economische gevolgen. Zo zou het land overspoeld wor-
den met arme joden van elders. Een ander terugkerend argument was van meer staatkundig/theo-
logische aard, want vormden de joden eigenlijk geen afzonderlijke natie en was de toekenning van
burgerrechten in die zin wel mogelijk, zonder dat ze een dubbele nationaliteit verkregen? 

Eén van de sprekers tijdens het debat was de Groningse afgevaardigde uit Onderdendam
G.J.G. Bacot (1743-1822), voormalig predikant uit Eenrum. In zijn toespraak op 29 augustus
toonde hij zich een voorstander van toekenning. Omtrent de vraag of de joden als natie, dus als
volk, het burgerschap moest worden toegewezen, zei hij:

Het is mij nooit voorgekomen, dat hier immer de vraag en bedoeling kan zijn, om aan een Jood, alleen omdat

hij een Jood is, en dus aan alle Jooden, of gelijk men het uitdrukt, aan het Joodse Volk, als Volk, het

Neerlandsch burgerschap toe te kennen. Dit ware eene te tastbare ongerijmdheid. [..] De toepassingen van de

vereischten of voorwaarden des Burgerschaps zijn altijd, voor elk wie hij zij, persoonlijk of individueel. [..] Of

nu een Jood, door in de voorwaarden van het Neerlandsche Burgerschap te treeden, wel een waare Jood, en al

of niet rechtzinnig in zijn Geloof blijft, meen ik niet, dat wij te beslissen, maar aan zijn eigen oordeel en de

verlichting van zijn geweeten over te laaten te hebben.5

Op andere argumenten tegen het toekennen van burgerrechten aan de joden – hun ‘onkunde,
wantaal, laage geaartheid, bedrieglijkheid, woekerzucht, onhebbelijkheid, en gewoone morsigheid’
– ging Bacot verder liever niet in. ‘De zaak’, werd volgens hem ‘dikwerf overdreeven uitgemeeten’,
maar had anderzijds, zo moest hij bekennen, ook een kern van waarheid. Maar juist daarom, aldus
Bacot, moest het burgerrecht verleend worden. Zo zouden ze immers uit ‘dien verlaagden Staat’
geraken en zouden deze negatieve kenmerken vanzelf verdwijnen.6 Bacot die zelf vanwege zijn
patriottische overtuiging in 1789 bij verstek tot eeuwige verbanning was veroordeeld, herinnerde
aan de wijze waarop de Portugese joden eeuwen terug op ‘menschlievende wijze’ in ons land waren
ontvangen. ‘Zij [de toenmalige regeerders] gingen, naar hun licht, ons mannelijk voor; dat wij,
naar ons licht, hun loflijk voetspoor volgen’ zo besloot hij zijn toespraak.7

Deze verwijzing naar onze wijze, edelmoedige voorvaderen keerde in deze periode vaker terug.
Een reactie op de bekendmaking van het decreet in De Onverwachte Courier – een radicaal, fede-
ralistisch weekblad dat tussen 1795 en 1798 vooral in de vier noordelijke provincies veel werd gele-
zen – heeft een zelfde strekking. Vol mededogen getuigt de schrijver hierin van de dramatische
geschiedenis der joden die overal ‘ellendig bespot en allerwegen uitgejouwd [werden]’ – omdat
‘hunne oostersche zeden zo zeer verschilden van de gewoontes der westersche volken’ – en die uit-
eindelijk door ‘onze wijze voorouderen [..] met een blijk van verdraagzaamheid en verstand, bijna
vreemd aan hunnen tijd, [..] wierden aangenomen’.8
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Het decreet arriveerde op 9 september in Groningen en sorteerde, vreemd genoeg, nauwelijks enig
effect. Het werd in handen gegeven van een commissie die het stadsbestuur van advies moest die-
nen. Waarschijnlijk is dit advies mondeling gegeven want geen document dat ook maar verwijst
naar dit advies, is overgeleverd.9 Toen koning Lodewijk Napoleon in 1808 – twaalf jaar na dato –
de landdrost in Groningen liet informeren welke bijzondere bepalingen er in deze stad ten aanzien
van de joden nog golden, kwam wethouder-rapporteur W.W. Jullens met het volgende overzicht.10

Joden dienden voor de rechtbank een bijzondere eed af te leggen, voorafgaand aan de gewone
eed. (Een eed waarin onder meer de volgende passage voorkwam: ‘mij worde opgelegd alle straffe
en vloek, die Godt den vervloekten Joden opgelegd heeft’.11) Verder golden er nog beperkende
vestigingsvoorwaarden voor joden; moesten kerkelijke aanslagen opgelegd aan de gemeenteleden
en verkiezingen van parnassijns eerst door de magistraat worden goedgekeurd; hield het stadsbestuur
de verantwoording voor het beheer van de kerk- en armenkas; was er een stadsfiscaal aanwezig bij
elke vergadering van de joodse gemeente en – de meest curieuze bepaling – was het christenen niet
toegestaan zich na acht uur ’s avonds op joodse bruiloften te vertonen. ‘Behalven bovenstaande
pointen’, zo concludeerde Jullens wat naïef, ‘weet ik niet, dat er eenige distinctie tusschen joden en
andere ingezetenen in deze gemeente wordt gemaakt’. Hij had ook nog kunnen vermelden dat de
in 1798 afgeschafte gilden – joden waren tot die tijd uitgesloten van lidmaatschap van de meeste
gilden – in 1803 eigenlijk op listige wijze weer waren ingevoerd. Een verordening van 29 april 1803
luidde namelijk: dat ‘Niemand eenige nering, ambacht, fabriek of trafiek, tot een der bestaan heb-
bende gilden behoorende, zal vermogen te exerceeren tenzij hij, burger dezer stad, voor de
afschaffing der gilden lid zij geweest van zoodanig gilde’.12

Nog in 1811 ontving het stadsbestuur een ‘aanschrijving’ van de landelijke overheid om de
joden ‘dezelfde regten te doen genieten als de overige ingezetenen’.13

Zo veranderde er in Groningen aanvankelijk nauwelijks iets en bleef het reglement zoals dat in
1776 door stadsbestuur en joodse gemeente was opgesteld, eigenlijk gewoon van kracht.
Betekende het eerdere reglement uit 1744 – de joodse gemeente was in dit jaar opgericht – nog
een zekere erkenning voor de pas ontstane gemeente, waarbij het deze vrij liet haar huishoudelij-
ke zaken naar eigen inzicht te regelen, het reglement van 1776 was meer een dictaat waarbij de
gemeente min of meer onder curatele van het stadsbestuur werd gesteld. Dit strenger optreden van
het stadsbestuur in 1776 had te maken met de bestuurlijke en financiële chaos die binnen de jood-
se gemeente was ontstaan in de voorafgaande jaren. In dit reglement werd het vestigingsbeleid nog
wat aangescherpt, de inkoopsom of immatriculatiegelden verhoogd en het joodse bestuur verplicht
jaarlijks rekening en verantwoording over te leggen. Kortom, allemaal maatregelen om arme sloe-
bers buiten de deur te houden en een degelijke financiële basis te creëren. 

Het enige dat na 1796 in eerste instantie veranderde, was de wijze waarop het bestuur van de
joodse gemeente in Groningen werd gekozen. De roep om bredere inspraak werd namelijk steeds
luider. Al in 1795 klaagden joodse bestuurders bij het stadsbestuur over de brutale houding van
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sommige gemeenteleden. Zij zouden niet ‘den verschuldigden eerbied’ tonen en zelfs beledigingen
hebben geuit omdat zij meenden dat de wetten en reglementen niet langer op hen van toepassing
waren sinds de patriotten aan de macht waren. Het stadsbestuur reageerde ondubbelzinnig: alle
wetten en reglementen met betrekking tot de joden zouden voorlopig nog gewoon van kracht blij-
ven.14 In 1798 werd het joodse bestuur opnieuw onder vuur genomen, ditmaal door gemeentelid
Benjamin Salomons van Praag die een verzoekschrift tot het stadsbestuur richtte om de verkie-
zingsprocedure te wijzigen in de ‘geest van de tijd en de heerschende democratische principes’. Het
bestaande reglement ademde volgens Van Praag een ‘geest van overheersching’, gemeenteleden
moesten beslissen over behoud dan wel aanpassing van het reglement – over afschaffing werd dus
niet eens gesproken.15 Er volgde een aanpassing waarbij alle getrouwde lidmaten stemrecht kregen.
Hierop volgde opnieuw protest, ditmaal van de ongetrouwde lidmaten die eveneens stemrecht eisten.16

Aanvankelijk werd dit gehonoreerd, maar toen begonnen de meer gegoede leden zich te roeren.
Zij vreesden dezelfde financiële chaos die eerder had geleid tot de instelling van het reglement van
1776. Salomon Lammert van Praag en Mozes Izaaks van Coevorden dienden daarom in 1800 een
verzoekschrift in tot terugdraaiing, waarna een daartoe ingestelde commissie inderdaad conclu-
deerde dat de hervormingen te ver waren doorgeschoten. Het stemrecht werd daarom weer inge-
perkt en het aantal bestuursleden teruggebracht van negen naar zes. Dit laatste gebeurde omdat de
commissie vreesde dat er onvoldoende gekwalificeerde lidmaten waren voor de negen bestuurs-
posten, waardoor mogelijk ongeschikte mensen benoemd zouden worden. Daarmee was de
bestuurlijke ‘vernieuwing’ binnen de joodse gemeente voltooid en werd tot 1808 het reglement
van 1776 nog slechts aangepast om de inkoopsom te verhogen, de onderlinge verwantschap tus-
sen bestuursleden verder in te perken en de mogelijkheid te scheppen om de aftredende penning-
meester onmiddellijk – dus zonder tussenperiode – te herkiezen.17 

Op 12 september 1808 stelde koning Lodewijk Napoleon het zogenaamde opperconsistorie in.
Hij realiseerde zich dat het emancipatiedecreet alleen onvoldoende was om de burgerlijke gelijk-
stelling van de joden te bewerkstelligen. Om de sociale, economische en culturele integratie van
de joden te stimuleren was een overkoepelend orgaan nodig. Met de instelling van het oppercon-
sistorie ontstond voor het eerst een instantie die centraal toezicht uitoefende over alle joodse
gemeenten in het land – op de Portugese Israëlieten na. (Tot die tijd was er zelfs op provinciaal
niveau geen overkoepelend joods orgaan.) Het was gezeteld in Amsterdam en bestond uit dertien18

verlichtingsgezinde joden die door het Departement van Erediensten19 werden aangewezen – zoals
de Amsterdamse juristen Carolus Asser (1780-1836), die reeds actief was binnen Felix Libertate,
en Jonas Daniël Meijer (1780-1834). Het gezagsgebied van het opperconsistorie was verdeeld in
zogenaamde arrondissementen waarbij ieder arrondissement zo’n 1500 joden omvatte. De
gemeente met de meeste joden werd verkozen tot vestigingsplaats van de ‘consistoriale kerk’ en het
bestuur werd gevormd door een ‘consistorie’. Dit consistorie werd gevormd door parnassijns die
verkozen waren door de vijfentwintig hoogst aangeslagenen (belasting).20
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Het opperconsistorie vormde het logische vervolg op het emancipatiedecreet en verschafte de lan-
delijke overheid een instrument waarmee zij in toenemende mate invloed kon uitoefenen op het
joodse leven binnen de diverse gemeenten. De kille (joodse gemeente) verloor zo haar autonome
positie. Dit verlies vergde grote aanpassingen, zeker van de zijde van de parnassijns. Zij waren het
immers die tot deze tijd de zorg droegen over de godsdienstige en zedelijke discipline binnen de
gemeenschap, en geschillen – al dan niet door middel van boetes – bijlegden. Vanaf nu werd hun
machtspositie danig ondergraven, zowel van bovenaf als van onderop. Zo hadden zij niet langer het
recht zelf een nieuwe opperrabbijn aan te stellen. Voortaan dienden zij hiervoor eerst de goedkeu-
ring van het opperconsistorie te verkrijgen. Dit gaf zeker in het begin wrijvingen, ook in Groningen,
bijvoorbeeld in 1810 toen het opperconsistorie geen goedkeuring wilde verlenen aan de kandida-
tuur van Mozes Benjamin Levij en vervolgens ook niet akkoord ging met een andere kandidaat,
Abraham Izak Deen. De parnassijns reageerden daarop door in 1811 mede te delen dat Deen
inmiddels tot opperrabbijn was verkozen en zijn eerste preek reeds achter de rug had. Het opper-
consistorie kon toen weinig anders doen dan zijn afkeuring uitspreken en de gehele gang van zaken
te bestempelen als ‘anarchistisch optreden’.21 De parnassijns hadden echter niet alleen moeite zich
te schikken in hun minder onafhankelijke rol, ook van de zijde der gemeenteleden stond hun
machtspositie meer en meer ter discussie. Steeds vaker richtten kritische leden hun klachten direct
tot het opperconsistorie, waarbij men niet aarzelde het functioneren van het plaatselijke bestuur aan
de kaak te stellen. Werden parnassijns voorheen nog behandeld met hoogachting en eerbied, ont-
daan van hun machtsmiddelen – het heffen van belasting, het beheer over de armenzorg en het
opleggen van boetes – vormden zij steeds vaker het mikpunt van kritiek en spot. Illustratief is de
klacht die de parnassijns in 1810 naar het opperconsistorie zonden. Hierin beklaagden zij zich over
het gedrag van ene Isak Abraham Polak die ‘alle middelen zoekt om den ware Polak uit te hangen
en onze natie in het generaal en parnassijns in het bijzonder te kleineren en te veragten’.22 met als
bijkomend gevolg dat de functie van parnassijn steeds minder werd geambieerd. 

Ook de machtspositie van de rabbijn, welke in de Republiek in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de Duitse gebieden toch al beperkt was tot het religieuze domein, werd geringer. De plaatselijke
rabbijn stond vanaf deze tijd onder het gezag van de opperrabbijn in het desbetreffende arrondis-
sement, die op zijn beurt weer de bevelen van het opperconsistorie diende uit te voeren. Zijn gees-
telijk gezag was ondergeschikt gemaakt aan administratieve organen van het wereldlijk gezag; zijn
positie was verworden tot die van een kerkelijk ambtenaar in dienst van de gemeente.

Het opperconsistorie vaardigde tal van decreten uit die de integratie van de joden binnen de
maatschappij dienden te bevorderen. Zo werd het Jiddisch bestreden en het Nederlands gepropa-
geerd. Niet alleen de correspondentie tussen de joodse gemeenten en het opperconsistorie verliep
in het Nederlands, ook voor de reglementen, notulen en de lessen op de joodse armenscholen gold
maar één taal: het Nederlands. Verder werd een eigen joods militair korps opgericht, hetgeen op
een fiasco uitdraaide. In mei 1810 werd het reeds weer opgeheven. Ondanks de grote armoede
onder de joden waren er namelijk nauwelijks aanmeldingen, terwijl het joodse korps nu juist was
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opgericht als werkverschaffing voor joodse armen. Ook in Groningen voelde slechts een enkele
jood zich geroepen zich als militair aan te melden. Joden die dit wel deden, kwamen ook niet altijd
in het beloofde joodse regiment terecht. In een brief uit 1809 klaagden vijf joodse militairen – drie
uit Amsterdam en twee uit Groningen – dat zij in een regiment te Delfzijl waren geplaatst waar ze
niet-kosher voedsel kregen voorgeschoteld en waar ze ook op sabbath gedwongen werden te wer-
ken. Vriendelijk verzochten ze dan ook om overplaatsing.23

Het opperconsistorie bepaalde verder dat begrafenissen pas vierentwintig uur na een overlij-
densverklaring van een arts mochten plaatsvinden, en verbood huwelijken tussen oom en nicht.
De Halacha24 stond dergelijke huwelijken wel toe, en schreef voor dat begrafenissen nog op de dag
van overlijden dienden plaats te vinden. Tevens beval Lodewijk Napoleon in 1809 de invoering
van een vreemdelingenwet die de komst van arme buitenlandse joden moest tegengaan.25

Na de annexatie door het keizerrijk (1810-1813) werd de burgerlijke stand ingevoerd, en waren
dus ook joden verplicht een familienaam aan te nemen, een naam die voortaan ook bij afkondi-
gingen in de synagoge gebruikt diende te worden. Huwelijken mochten uitsluitend nog in de
synagoge plaatsvinden en konden alleen voltrokken worden wanneer hier een burgerlijk huwe-
lijkssluiting aan vooraf was gegaan.26

Het vertrek van de Fransen bracht in dit proces van centralisatie slechts summiere  verande-
ringen te weeg. De joden waren aanvankelijk hoopvol gestemd omtrent de Franse aftocht. Men
had genoeg van de vele Franse wetten en bepalingen en hoopte op een terugkeer naar de oude situ-
atie, een tijd waarin men als gemeenschap een grotere zelfstandigheid bezat en het economisch
meer voor de wind ging. Dat hun vertrek ook minder plezierige kanten had, ontdekte men in
Groningen al spoedig. In 1813 sloegen de Fransen hier op de vlucht en trokken kozakken vervol-
gens zegevierend de stad binnen. De Russische baron Gregorius Rosen voerde het bevel over deze
troepen en nam tijdelijk het bestuur van de stad op zich. Vrijwel onmiddellijk leek de houding van
de plaatselijke autoriteiten zich ten aanzien van de joden te verharden. Zo weigerde men op het
stadhuis de joden reispassen af te geven. Joodse kooplieden konden hierdoor hun werk niet ver-
richten waardoor faillissement dreigde. De parnassijns stuurden een verzoekschrift naar de baron
die vervolgens inderdaad ingreep en de vereiste reispassen alsnog liet verstrekken.27

In tegenstelling tot andere landen waar de joden, veelal onder Franse druk, gelijke burgerrech-
ten hadden ontvangen, werden deze in Nederland na de Franse nederlaag nooit teruggedraaid of
zelfs ter discussie gesteld. Ook niet door de nieuwe vorst Willem I. Artikel 134 van de Grondwet
van 1814 laat over de positie van de joden geen onduidelijkheid bestaan. 

Aan alle bestaande Godsdiensten wordt gelijke bescherming verleend; de belijders van dezelve genieten dezelf-

de burgerlijke voorregten, en hebben gelijke aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten en bedie-

ningen.28
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De oude verhoudingen waarbij het stadsbestuur grote zeggenschap had over de plaatselijke joodse
gemeenschap, waren definitief voorbij. Bij de Koninklijke Besluiten van 26 februari en 12 juni
181429 werden weliswaar de consistories opgeheven en de arrondissementen vervangen door ‘res-
sorten’ (grofweg overeenkomend met de provinciegrenzen), de algehele teneur ging toch in de
richting van verdergaande integratie en centralisatie. Zo werd de strijd tegen het Jiddisch – deze
‘zoogenaamde Joodsche of verbasterde Hoogduitsche taal’30 – onverminderd voortgezet en bleef de
macht van parnassijns en rabbijnen over hun gemeenteleden beperkt. Een artikel uit het
Koninklijke Besluit van 12 juni 1814 stelde vast: ‘Dat noch aan de Geestelijken, noch aan de
Bestuurders, eenige magt of autoriteit worde toegekend, omtrent de gedragingen der leken in het
burgerlijk leven en alzoo buiten de kerk’.31 De ingeslagen Franse weg werd, kortom, vervolgd. Zo
bleven de joodse zaken ondergebracht bij het Departement van Erediensten en werd ter vervan-
ging van het opperconsistorie een ‘Hoofdcommissie tot de zaken der Israëlieten’32 in het leven
geroepen. Deze hoofdcommissie vormde de verbindende schakel tussen de burgerlijke overheid en
de joodse gemeenten, min of meer zoals dat voor het opperconsistorie in de Franse tijd had ge-
golden. Ze rapporteerde en adviseerde niet alleen aan de bevoegde minister, maar verzorgde tevens
de correspondentie tussen het gouvernement en het ressort. Verder hield ze toezicht op de nale-
ving van de regels en reglementen binnen de joodse gemeenten, en controleerde zij de jaarlijks op
te stellen gemeentelijke begrotingen en werd nauw toegezien op elke wijziging binnen de gemeen-
ten. Of het nu de aanstelling betrof van een rabbijn, bestuurder of onderwijzer, de verbouwing van
een school of synagoge, de hoogte van een salaris, de opstelling van de gemeentelijke begroting:
het diende allemaal eerst ter goedkeuring aan de hoofdcommissie te worden voorgelegd. 

Degene die het contact namens het Groningse ressort met de hoofdcommissie onderhield, was
het zogeheten ‘corresponderend lid’. Groningen had namelijk gezien de afstand tot Den Haag geen
‘vast’ lid binnen de hoofdcommissie. Het corresponderend lid was een soort aanspreekpunt voor
beide partijen. Hij bracht niet alleen schriftelijk verslag uit aan de hoofdcommissie van de gebeur-
tenissen die in het ressort plaatsvonden, hij verstuurde ook klachten en verzoeken vanuit het res-
sort naar Den Haag. Omgekeerd was hij het aanspreekpunt voor de hoofdcommissie wanneer deze
om opheldering verzocht omtrent de gang van zaken in het Groningse ressort. 

De sterk centralistische en hiërarchische bestuurslijnen werden onder Willem I gehandhaafd en
zelfs versterkt, hetgeen ook tot uitdrukking kwam bij de oprichting van een Israëlitisch
Kerkgenootschap op 12 juni 1814. Dit orgaan omvatte naast de Hoogduitse joodse gemeenten
tevens de Portugese gemeenten, iets wat tot die tijd nog niet eerder was vertoond. Pas in 1870 zou-
den de Portugese joden weer een eigen kerkgenootschap vormen. 

Ieder ressort bezat een hoofdsynagoge, gevestigd in de plaats met de meeste joodse inwoners.
Dit was tevens de standplaats van de opperrabbijn die gold als hoogste kerkelijk ambtenaar binnen
ieder ressort. Bestuurlijk was hij ondergeschikt aan het college van parnassijns: de bestuurders van
de hoofdsynagoge – bestuurders van kleinere joodse gemeenten werden ‘manhigim’, ‘administra-
teurs’ of ‘kerkmeesters’ genoemd. 
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Dit college van parnassijns vormde het dagelijkse bestuur van de gemeente. Het waren bemiddel-
de heren, minimaal 25 jaar, en zij moesten volgens het reglement uit 1815 van de hoofdsynagoge
Groningen ‘de Hollandsche taal [kunnen] leze[n] en schrijve[n]’.33 Toezicht op dit dagelijkse
bestuur werd uitgeoefend door de ‘Groote Kerkeraad’ waarvan naast het corresponderend lid de
parnassijns, de ouderlingen en enkele notabelen deel uitmaakten. Een à twee keer per jaar vond
een ressortale vergadering plaats waarbij behalve de parnassijns en het corresponderend lid ook de
afgevaardigden van de overige gemeenten uit het ressort aanwezig waren. Hier besprak men veel-
al administratieve kwesties en aanstaande benoemingen. Ook de verkiezing van een opperrabbijn
vond plaats tijdens dergelijke ressortale vergaderingen, een verkiezing die vervolgens natuurlijk wel
bekrachtigd diende te worden door de hoofdcommissie.

Ieder ressort had dus één hoofdsynagoge, maar telde daarnaast verschillende, zogenaamde,
‘ringsynagogen’. Kleine joodse gemeenten die binnen het territorium van een ringsynagoge vielen,
konden ‘bijkerken’ vormen, bijvoorbeeld wanneer de afstand tot de ringsynagoge op sabbath moei-
lijk te overbruggen was. In 1815 waren er in het Groninger ressort ringsynagogen in Hoogezand,
Leek, Appingedam, Delfzijl, Wildervank, Winschoten en Pekela. Ook in deze tijd hadden plaat-
selijke bestuurders nog altijd grote moeite met het verlies van hun zelfstandige positie, de onder-
geschikte rol die hun van bovenaf was opgelegd was een voortdurende steen des aanstoots. De
Groningse kerkbestuurders – die het ressortaal bestuur domineerden – hadden dan ook de groot-
ste moeite om de verschillende ringsynagogen in de provincie hun wil op te leggen, bijvoorbeeld
wanneer de ringsynagogen hun rabbinaal quotum (het aandeel in het salaris van de rabbijn) dien-
den te betalen. De berichten die het corresponderend lid hierover naar Den Haag zond, getuigden
keer op keer van ernstige wrijvingen tussen de hoofdsynagoge en de ringsynagogen. ‘De synago-
gale ringen binnen ons ressort betalen wel hun quotum dog verscheidene der zelve, eerst na ver-
loop van de bevolene term en na verscheiden aanmaaningen en bedreigingen.’34 De felle Samuel
Israël van Coevorden – gedurende lange tijd corresponderend lid (1818-1829) – drukte zich her-
haaldelijk weinig diplomatiek uit om de onwil van de ringsynagogen te benadrukken en de hulp
van de hoofdcommissie in te roepen. De oorzaak van de voortdurende conflicten schreef hij geheel
toe aan de ‘onbescheidene, domme en lompe en ongewillige gezindheid waaruit een groot gedeel-
te van de leden der ringsynagogen bestaat’.35 Van Coevorden zou ‘een boek vol kunnen schrijven
over de dagelijkschen klagten, geschillen en onaangenaamheden welke er gedurig in de ringsyna-
gogen heerschen’. Het zou een tekst worden vol met ‘laffe, vuile en neederige uitdrukkingen en
voorvallen beneden alle kritiek’.36 Moeiteloos zijn deze kritische voorbeelden aan te vullen met tal-
loze andere. Ook Izaak Lazarus Schaap, de opvolger van Van Coevorden, was somber gestemd over
de voortdurende onenigheid binnen het ressort en over de onmacht hiertegen op te treden. In het
verslag van een ressortale vergadering in 1840 roept hij wanhopig de hoofdcommissie op toch
vooral in te grijpen. 
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat joodse kandidaat-bestuurders steeds vaker bedankten voor
de eer en een beroep deden op het zogenaamde ‘recht van verschoning’. Op deze wijze werd het
uitermate lastig om een voltallig kerkbestuur op de been te brengen. Om deze ambtsweigering
onaantrekkelijker te maken, werd de afkoopsom – die geheel ten goede kwam aan de armenkas –
voortdurend verhoogd. Zo stelde het corresponderend lid in 1818 maar liefst een verdubbeling
voor bij weigering van het parnassijn-penningmeesterambt.41 Een andere maatregel die men had
kunnen nemen om het reservoir van mogelijke bestuurders te vergroten, was het openstellen van
het bestuursambt voor alle leden. Slechts zogenaamde ‘geïmmatriculeerde leden’ kwamen name-
lijk voor een dergelijk ambt in aanmerking. Dit onderscheid tussen ‘geïmmatriculeerden’ en ‘con-
greganten’ werd vanaf 1814 officieel ingevoerd.42 Het geïmmatriculeerde lidmaatschap was te ver-
krijgen wanneer men, bovenop de kerkelijke belasting, jaarlijks een extra bedrag betaalde aan de
joodse gemeente. Aan dit lidmaatschap waren naast het recht op vervulling van het bestuursambt
ook andere voorrechten verbonden: men bezat stemrecht, kreeg voorrang bij de uitoefening van
ceremoniële handelingen in de synagoge, verwierf een bijzondere plek op de begraafplaats en had
recht op een vaste maandelijkse bedelingssom in het geval hij in armoede verviel. Zij die niet in
staat waren of geen behoefte voelden om dit jaarlijkse bedrag te betalen, bleven ‘congregant’ en dus
verstoken van deze voorrechten. Gedurende de gehele negentiende eeuw bleef dit criterium van
gegoedheid binnen de joodse gemeente bestaan. Dat criterium bestond overigens reeds in de
Franse tijd, toen men bestuurders selecteerde op grond van de hoogte der hoofdelijke omslag die
de gemeenteleden betaalden. 

De assimilerende werking van de hoofdcommissie op de joodse gemeenten blijkt op verschillende
wijzen. Bij de bestudering van de correspondentie tussen hoofdcommissie en corresponderend lid
valt allereerst op dat deze geheel in het Nederlands is gesteld, en dat er een haast ‘christelijk’ taalge-
bruik wordt gebezigd. Hebreeuwse of Jiddische uitdrukkingen worden zoveel mogelijk vermeden.
Men sprak niet over een ‘sjoel’ – zelfs het van oorsprong Griekse woord ‘synagoge’ komt men slechts
sporadisch tegen – maar van ‘kerk’. Hetzelfde geldt voor de terminologie die men voor de verschil-
lende ‘kerkelijke’ ambten gebruikte. Het waren ‘ouderlingen’, ‘kosters’, ‘kerkvoogden’ en ‘voorzan-
gers’, het bestuur werd gevormd door een ‘kerkeraad’. Het begrippenapparaat was, kortom, sterk
geënt op christelijke, protestantse voorbeelden. Natuurlijk sprak men in navolging van de Fransen
niet van ‘joden’ maar van ‘Israëlieten’. De eerste term had te veel negatieve connotaties en werd als
scheldnaam beschouwd. In een brief aan Napoleon verwoordde de Franse gouverneur in Nederland,
C.F. Lebrun, dit op 28 september 1810 al duidelijk toen hij het woord ‘jood’ als ‘een hatelijke en ver-
nederende uitdrukking’ bestempelde en stelde dat er onder hen personen zijn ‘die geen joden meer
zijn, maar verlichte mensen, geleerden, bekwame juristen, artsen en letterkundigen’.43

Ook aan het verloop van de ceremonie in de synagoge werden steeds verdergaande eisen gesteld
die het geheel een minder traditioneel karakter moesten geven. Men deed er alles aan om afstand
te nemen van het begrip ‘jodenkerk’; een uitdrukking die bepaald niet vleiend was bedoeld en
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Indien niet krachtdadig wederstand wordt geboden aan de disharmonie en tot derzelver wegruiming gewerkt, dan

wordt de taak des ondergeteekende moeilijk en ondragelijk; het goede te willen […] zonder het gewenschte resul-

taat te erlangen is eene bittere teleurstelling.37

Niet alleen de relatie tussen de bestuurders van hoofd- en ringsynagogen was gespannen, ook de
relatie tussen bestuurders en leden verliep net als in de Franse tijd moeizaam. Joodse burgers traden
steeds onafhankelijker op en weigerden zich vaak neer te leggen bij beslissingen van de plaatselij-
ke joodse gezagsdragers. Ook aarzelde men niet om buiten het corresponderend lid om contact te
zoeken met de hoofdcommissie. Het gezag van het joodse bestuur werd op deze wijze danig onder-
graven en verloor veel van zijn prestige en aantrekkingskracht. Van Coevorden zelf formuleerde het
bondiger: de ‘eerepost van parnas wordt zo in den volstrekste zin des woords een lastpost’.38

Middelen om op te treden hadden de plaatselijke bestuurders niet of nauwelijks. Er bleef vaak wei-
nig anders over dan via het corresponderend lid de hoofdcommissie in te schakelen of – in bepaal-
de gevallen – naar de plaatselijke overheid te stappen. Dit laatste gebeurde bijvoorbeeld in het geval
van illegale huwelijksvoltrekkingen. Zo zegende Abraham Hartog Kisch in 1818 eigenhandig zijn
huwelijk met de zus van zijn overleden vrouw in. Er kwam niet alleen geen rabbijn aan te pas, het
huwelijk werd evenmin voorafgegaan door het voorgeschreven burgerlijk huwelijk. Natuurlijk
trachtten de parnassijns eerst zelf de man ter verantwoording te roepen, maar deze reageerde ‘trots,
stout en honend’ op de gestelde vragen en ‘zonder te denken dat hij voor een autoriteit stond’.39 

In dat zelfde jaar plaatsten de erven van Jacob van Pels (Pelser) een steen op diens graf met een
tekst die door de parnassijns vooraf was geweigerd. Parnassijns hadden het recht grafschriften te
weigeren wanneer deze – aldus artikel 217 van het synagogaal reglement – ‘onbetamelijk, bela-
chelijk of oneigenaardig’ waren. De tekst van de erven bleek letterlijk gekopieerd en wel van een
steen van een overleden parnassijn. De parnassijns toonden zich zeer verontwaardigd over dit staal-
tje van plagiaat, vooral daar de overledene niet in de schaduw kon staan van hun overleden colle-
ga. Dat was namelijk:

een man die gedurende zijn geheel leven, tot in zijn diepste ouderdom eerlijk en braaf en de cieraat zijner

gemeente [was], en waarbij dus in geen een opzigt de overledene Pelser te vergelijken was en die zich (zoo de

dooden nog gevoel hebben) ten hoogsten gedegradeerd en beledigd zoude gevoelen dat eenen Pelser met hem

gelijke distinctie, gelijke eer en gelijke titel genoot.

De overledene was namelijk iemand die gedurende zijn leven verschillende malen failliet was
gegaan, waarbij het laatste faillissement volgens de parnassijns als een ‘frauduleuze bankbreuk’
bestempeld moest worden. Pas na moeizaam overleg, waarbij de erven een advocaat in de arm
namen, werden beide partijen het uiteindelijk eens over een passender graftekst.40



duidde op chaotische toestanden van wild door elkaar lopende en schreeuwende mensen. De
Groningse ‘Reglementen van godsdienstige en ceremonieele orde’ vertonen grote overeenkomsten
met het reglement dat in 1810 door het joodse consistorie van Westfalen was opgesteld. In dit
synagogaal reglement – geschreven door de radicale rabbijn Israel Jacobson (1768-1828) – werd
onder meer bepaald dat men in schone kleren naar de dienst diende te komen, dat kinderen bene-
den de vier jaar niet welkom waren en er een eind moest komen aan het dansen met de Tora-rol
op Simchat Tora (‘Vreugde der Wet’) en het zogenaamde ‘Hamankloppen’ bij het lezen van de
Estherrol tijdens Poerim.44 Vrijwel al deze punten vindt men terug in de Groninger reglementen.
Bekijkt men de ontwikkeling binnen deze verschillende reglementen in de loop der tijd, dan valt
op dat de ‘dienst’ een  steeds rustiger, waardiger en voornamer karakter kreeg. Het begon eigenlijk
steeds meer op een protestantse dienst te lijken, vooral ook omdat de kerkelijke hoogwaardig-
heidsbekleders – de rabbijn, voorzanger en koster –  gekleed gingen in de laatste protestantse
mode, inclusief zwarte toga, baret en witte bef. Daarmee gaven zij meteen het goede voorbeeld aan
de bezoekers. Voor hen gold namelijk dat ‘niemand zich ter Kerk zal begeven, dan voor zooveel in
zijn vermogen is, welvoegelijk gekleed, en steeds met een hoed, doch geenszins met een pet of muts
gedekt mogen zijn, noch pantoffels of klompen aan de voeten hebben.’45 Overigens golden deze
voorschriften niet voor kinderen beneden de dertien, al dienden ook zij zich natuurlijk wel ‘orde-
lijk en welvoegelijk te gedragen, geene storenis aan de godsdienstoefening toe te brengen’ en op
hun plaats te blijven zitten. Tevens diende het ‘geklop en geraas’ tijdens het Poerimfeest achterwe-
ge te blijven.46 

Werd de rust toch verstoord, dan konden boetes worden uitgedeeld. Zo betaalde in 1831
iemand die hardop meezong met de voorzanger of de gebeden wat al te luidruchtig voorlas, een
gulden. Artikel 65 luidde immers dat het ‘niemand geoorloofd was met den Voorzanger mede te
zingen, noch met luider stem zijn gebed te verrigten, zoodanig dat daardoor de aandacht van ande-
ren gestoord kon worden’.47 In 1904 hoefde men in de reglementen minder expliciet te vermelden
wat wel en niet mocht – dit was inmiddels blijkbaar ingeburgerd. Men volstond met de vermel-
ding dat iedereen ‘verplicht is zich eerbiedig naar zijne zitplaats te begeven en daar tot het einde
der godsdienstoefening te blijven [en] zich te onthouden van gesprekken of handelingen in strijd
met orde en decorum in het bedehuis’. (In het reglement van 1936 werd zelfs in het geheel niet
meer gesproken over gedragsregels in de synagoge.) Verder kreeg niemand toegang tot de synago-
ge die niet ‘welvoeglijk gekleed [en] met een hoed gedekt is’. Kinderen beneden de dertien werden
slechts met pet toegelaten terwijl kinderen beneden de zeven – tenzij onder begeleiding – niet meer
naar binnen mochten.48 Twee zogenaamde ‘kerkvoogden’ hielden toezicht op de goede gang van
zaken. Met name achter in de sjoel hadden zij veel werk want daar hield het gewone volk zich op,
veilig uit het zicht van de aanzienlijken die de meer prominente plaatsen vooraan bezetten.

Aan de ambten van rabbijn en parnassijn werden, behalve kledingvoorschriften, ook andere eisen
gesteld. Was een rabbijn bij zijn aanstelling het Nederlands niet machtig dan verplichtte hij zich
‘de taal behoorlijk te zullen leeren’.49 Dat dit geen loze eis was bewees het geval van de Duitser
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J. Rosenberg die tussen 1851 en 1861 het opperrabbinaat in Groningen vervulde. De man voelde in
het geheel niet de behoefte zich het Nederlands eigen te maken en werd na een aantal waarschuwin-
gen en kortingen op zijn salaris ontslagen.50 De taaleisen voor de parnassijn waren nog iets strenger.
Hij diende, zoals gezegd, bij zijn aanstelling het Nederlands in woord en geschrift te beheersen. 

Verder was reeds in 1814 door het kerkgenootschap bepaald, dat de rabbijn ‘zijne toehoorders
liefde tot den Koning en het Vaderland [diende] in te prenten.51 Ook in de Groninger synagoge
werd daarom gebeden voor het koningshuis en wel ‘staand en onder eerbiedige stilte’.52 Dergelijke
gebeden klonken dan zo: 

Moge onzen beminden Koning eene langdurige, vreedzame en roemrijke regering toegedacht worden. [..]

Stort ruimschoots Uwen geest en Uwen zegen uit over alle hoogere en mindere Amtenaren van den Staat. Ook

in dit gewest en in deze stad; opdat zij met wijsheid en kracht het staatsroer gelukkig helpen besturen, tot ware

verlichting en waarachtige welvaart van al het volk.

Geef, o goede Hemelsche Vader! Dat de Nederlandsche Israelieten zich voortdurend mogen verheugen in de

genegenheid en welwillendheid van het vorstelijk Huis van Oranje. [..] Amen.53

De intensieve contacten tussen hoofdcommissie en joodse gemeenten bleven bestaan tot 1862.
Toen kregen de kerkgenootschappen als een verlaat gevolg van de scheiding tussen kerk en staat,
zoals vermeld in de herziene grondwet van 1848, de ruimte om hun godsdienstige zaken zelf af te
handelen. In het nieuwe algemene reglement van 1863 is in artikel 6 bepaald dat de gemeenten
voortaan het recht hadden hun zaken ‘naar eigen goeddunken te regelen’ en slechts gebonden
waren aan hun eigen reglement zolang dit niet in strijd was met het reglement van het kerkge-
nootschap. De periode tussen 1848 en de verkregen zelfstandigheid vanaf 1862 vormde in
bestuurlijke zin een onrustige periode. Bestuurders wisten niet goed waar ze aan toe waren en in
hoeverre zij nog konden rekenen op steun van bovenaf. De gemeenteleden voelden dit ongetwij-
feld aan en traden nog vrijmoediger op. In het Groningse ressort leidde dit onder meer tot ver-
schillende afscheidingen, te weten in Groningen (1852), Delfzijl (1857) en in Winschoten
(1858).54 Pas in 1870 keerde de bestuurlijke rust weer enigszins terug dankzij een algehele reorga-
nisatie en de instelling van een ‘Centrale Commissie’ – in zekere zin de opvolger van de hoofd-
commissie – welke een à twee keer per jaar vergaderde. De dagelijkse leiding bestond uit drie per-
sonen die samen de ‘Permanente Commissie’ vormden. 

Rond 1870 hadden de opeenvolgende bestuurlijke organen – van opperconsistorie tot centrale
commissie – hun gemeenschappelijke doel ruimschoots bereikt. De Nederlandse joden die in 1796
het gelijke burgerrecht nog ‘nauwelijks waardig waren’, hadden zich getransformeerd tot ‘fatsoen-
lijke’ Nederlanders van het Israëlitisch geloof. Zij waren burgers geworden die de Nederlandse taal
spraken en zich hadden onderworpen aan de bestuurlijke regels die van bovenaf waren opgelegd.
Het jodendom werd zuiver beschouwd als een religie en had een bescheiden plaats veroverd naast
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de christelijke religies. Sterker nog, de synagogale diensten waren in vele aspecten meer en meer
gaan lijken op die van hun protestantse medeburgers. 

Ondanks het feit dat in Nederland na 1796 de verleende burgerrechten nooit ter discussie wer-
den gesteld, proeft men toch een zekere voorwaardelijkeid. De welwillendheid die ten aanzien van
de joden was betoond, moest wel worden beloond met een zekere inschikkelijkheid van joodse
zijde. Zij dienden zich deze verworven rechten waardig te tonen en zich te gedragen als ware land-
genoten. Deze druk werd van joodse zijde ter dege onderkend en men trachtte zoveel mogelijk aan
deze verwachtingen te voldoen. Nog in 1872 wees Jacques Oppenheim (1849-1924), de vermaar-
de Groningse rechtsgeleerde, in dit verband op ‘de dure verpligting zich tot trouwe en nuttige
staatsburgers te bekwamen’. 55 Want:

In Nederland hadden hunne voorvaderen het eerst de rust gevonden, die zij zoo vurig verlangen; daar waren

zij gastvrij ontvangen en opgenomen, toen zij vervolging en brandstapel ontvloden; daar leefden zij onder een

grondwet, die een vrijen geest ademt; daar was belijdenis geen reden van privilegie of achteruitstelling; daar

werden zij niet beschouwd als Israëlieten, maar als Nederlanders. 

Oppenheim drukte zijn toehoorders op het hart dit alles ‘dankbaar te erkennen en zich dat groote
voorregt waardig te maken door getrouwe en nuttige burgers van den staat te zijn en hunne kinde-
ren daartoe op te leiden’. Het traditionele natie-idee dat tot die tijd aan het jodendom was gekop-
peld, werd losgelaten en min of meer als wisselgeld voor de verkregen burgerrechten ingeleverd. 

De gelijkstelling van 1796 betekende niet alleen het officiële einde van de rechtsongelijkheid,
maar ook het einde van de relatieve zelfstandigheid van de kille. Eigenlijk vond na 1796 een pro-
ces van dubbele ontvoogding plaats: de joodse gemeenten kwamen los te staan van de stadsbestu-
ren – om vervolgens in een veel dwingender nationaal keurslijf te belanden –  en individuele joden
werden minder afhankelijk van hun plaatselijke parnassijns. Kort samengevat luidt de conclusie
dat de joden als burger veel hadden gewonnen met het emancipatiedecreet, maar daarentegen als
groep veel hadden ingeleverd. Dat met het verdwijnen van de groepskenmerken tevens de joodse
saamhorigheid werd ondergraven, bleek pas later. Bacot toonde zich tijdens de debatten in 1796
een wijs man toen hij niet wenste in te gaan op de vraag of  de verkrijging van het Nederlandse
burgerrecht niet in strijd was met het jodendom. Want kon een dergelijk burger nog wel als jood
beschouwd worden? Het was volgens Bacot, die ik hierboven al citeerde, een probleem dat de
joden zelf maar moesten zien op te lossen. 

Of nu een Jood, door in de voorwaarden van het Neerlandsche Burgerschap te treeden, wel een waare Jood,

en al of niet rechtzinnig in zijn Geloof blijft, meen ik niet, dat wij te beslissen, maar aan zijn eigen oordeel en

de verlichting van zijn geweeten over te laaten te hebben.56

Ruim honderd jaar later bleek dit probleem nog even actueel te zijn.57
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