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Over ‘sjnorrers’ en ‘brutale bedelaars’

Zal de jood uit het verachtelijke stof, waarin hij zoo vele eeuwen heeft moeten zuchten, het hoofd eens een-

maal weder geheel opbeuren [..] zal hij onze handwerken, onzen landbouw, onze fabrijken en trafijken niet

meer als middelen van bestaan schuwen, en door zijne verdiensten ook naar hoogere rangen haaken [..]?1

Hendrik Octavius Feith (1778-1849) – jurist, archivaris en politicus2, zoon van de bekende dich-
ter Rhijnvis Feith – sprak deze woorden in 1817 tijdens het vijfentwintigjarig jubileum van de
Groninger afdeling van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, een organisatie die zich vanuit
Verlichtingsidealen inzette voor de verheffing van het gewone volk.3

Dat deze woorden nog in 1817 gesproken werden, geeft al aan dat de verkrijging van de bur-
gerrechten niet plotseling een ommezwaai betekende in de economische positie van de Groninger
joden. Toch constateerde Feith ook enkele gunstige ontwikkelingen.

Het is niet te ontkennen dat de Nederlandsche Joden, in de laatste jaren, over het algemeen, verlichter en

beschaafder geworden zijn, hoe zeer zij dan ook nog, op verre na, het standpunt der Christenen niet bereikt

mogen hebben.4

In hoeverre de joden in de negentiende eeuw economisch gezien nog achterliepen op de, volgens
Feith, veel ‘beschaafdere’ christenen, wordt enigszins duidelijk wanneer we kijken naar de omvang
van de armoede onder de Groninger joden. Een aardige indicatie hiervoor vormen de zogenaam-
de bedelingscijfers. Bedeelden waren diegenen die tijdelijk of gedurende langere periode een
beroep deden op bedeling, op ondersteuning. Grofweg kan men de bevolking in deze tijd opde-
len in drie categorieën: vermogenden (zij die zichzelf dus konden bedruipen), minvermogenden
(zij die in crisisomstandigheden als misoogsten, strenge winters, werkloosheid en ziekte een beroep
moesten doen op bedeling), en onvermogenden (zij die gedurende langere tijd waren aangewezen
op bedeling). 
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De bedelingscijfers ontbreken voor de periode vóór 1796, maar over het tijdvak 1798-1860 zijn
deze per kerkelijke gezindte – in het protestantse Groningen is de term ‘diaconie’ gebruikelijker –
goed met elkaar te vergelijken.5 Na 1860 kwam de openbare armenzorg in handen van het stads-
bestuur en zijn de cijfers per diaconie niet of nauwelijks te traceren. De Israëlitische gemeente was
overigens de enige die tegen deze overdracht protesteerde. De parnassijns zagen dit als de zoveel-
ste aantasting van hun machtsbasis en ijverden er zonder succes voor om de zorg in eigen hand te
mogen houden.6

Uit deze cijfers blijkt dat vanaf 1798 de bedeling onder joden aanvankelijk zowel percentueel
als absoluut fors opliep in plaats van afnam.7 Tussen 1813 en 1816 verminderde het aantal joodse
bedeelden enigszins, waarna de bedeling weer spectaculair begon te stijgen tot een maximum in
1848. In dat jaar leefde maar liefst 43 procent van de joodse bevolking van de bedeling. Voor de
gehele periode tot 1860 kan worden geconcludeerd dat gemiddeld ruim een kwart van de joden
op bedeling was aangewezen.8

In vergelijking met het totale aantal bedeelden in Groningen is dit percentage voor de joden
steeds twee- à driemaal zo hoog. Nu is het niet zo dat aan elke bedeelde een zelfde bedrag werd
besteed, dit verschilde namelijk sterk per diaconie. Elke diaconie stelde een bepaald bedrag per
bedeelde beschikbaar en dit werd deels contant en deels in natura uitbetaald, bijvoorbeeld in de
vorm van voedsel, kleding, schoeisel, turf of medicijnen. Verder werd niet iedere bedeelde volledig
of gedurende het gehele jaar bedeeld. Rekening houdend met deze gegevens komen de joden er
nog bekaaider af. Zo ontving een joodse bedeelde in ieder geval tot 18229 veruit het minst in ver-
gelijking met de bedeelden van andere gezindten. De Lutherse bedeelde – na de joodse het slecht-
ste af – kreeg gemiddeld gezien altijd nog het dubbele van wat een joodse bedeelde ontving. Kijken
we naar de mate en duur van bedeling, dan staken de joodse bedeelden schril af bij die van ande-
re denominaties. Over het algemeen werden zij langduriger en in grotere mate bedeeld. Met enige
voorzichtigheid kunnen we dus constateren dat onder de joden niet alleen relatief meer armen
waren, maar dat deze in vergelijking met hun evenmin benijdenswaardige lotgenoten tevens slech-
ter af waren. Al met al valt de verheffing van de Groningse jood uit zijn armoedige situatie niet
vóór 1860 te constateren. 

Cijfers voor de periode na 1859 zijn lastiger te traceren omdat die, zoals gezegd, niet langer
naar diaconie werden opgesplitst. Op basis van de verslagen van het schoolbestuur10 valt voor de
periode 1878-1905 te constateren dat het percentage bedeelden onder de joden – net als voor
1859 – bleef schommelen tussen de 20 en 25 procent. Geen noemenswaardige veranderingen dus.

Door het grote aantal armen kampte de joodse gemeente vrijwel voortdurend met een lege armen-
kas. Het was dan ook zaak het aantal bedeelden zo veel mogelijk te beperken. Hierbij speelde de
vrees mee dat de tolerantie van de niet-joodse omgeving wel eens kon afnemen wanneer de groep
joodse armen al te groot zou worden. Deze inperking probeerde de joodse gemeente in de eerste
plaats te bereiken door de komst van arme joden naar Groningen zoveel mogelijk tegen te gaan.
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Vóór 1796 bezat de joodse gemeente daartoe de instrumenten: men had het recht nieuwkomers
toe te laten dan wel te weigeren. Zij dienden allereerst een verklaring van goed gedrag te overhan-
digen – ondertekend door de gemeente van de vorige woonplaats – en waren vervolgens verplicht
zich in te kopen als lidmaat van de nieuwe joodse gemeente.11 Dit inkoopbedrag kwam grotendeels
ten goede aan de armenkas. Na 1796 beschikte de gemeente niet langer over deze instrumenten
en werd het toelatingsbeleid langzaam maar zeker overgenomen door de landelijke overheid. Zo
voerde koning Lodewijk Napoleon in 1809 een vreemdelingenwet in waarvan de (omslachtige)
aanhef als volgt luidde.

In aanmerking nemende dat het, ten einde onze Onderdanen, die den Mozaischen Godsdienst belijden, het

volle genot der Burgerlijke regten, gelijkelijk met alle anderen, te verzekeren, noodzakelijk is, gepaste maatre-

gelen te nemen, om den staat van vernedering en armoede, waarin zich het gros der Israëlieten binnen het Rijk

bevindt, te doen ophouden, en dus speciaal tegen het inkomen van zoodanige vreemden, die geen middel van

bestaan hebben, en ten laste der Armenkassen vervallen, te waken. 

Hierop volgden dertien artikelen waarvan het eerste luidt dat ‘geene van buiten ’s lands inkomen-
de Israëlieten [..] voortaan de inwooning of het verblijf binnen het Rijk, onder welke pretext ook
[zal] worden toegestaan’.12

Blijkbaar had deze wet niet het gewenste resultaat want de nu onmachtige joodse gemeente ver-
zocht door middel van veelal wanhopige brieven aan stadsbestuur en hoofdcommissie voortdurend
om passende maatregelen. Een schrijven uit 1818 aan de hoofdcommissie door het corresponde-
rend lid S.I. van Coevorden illustreert op indringende wijze de omvang van het probleem en de
noodzaak tot optreden. Namens de joodse gemeente klaagde hij over de zware last die men te dra-
gen had door de:

gedurig zig alhier nederzettende armen, behoeftige huishoudingen en vreemdelingen [..] dagelijks [komen hier]

arme beedelende vreemdelingen [die] zig hier eenige tijd ophouden zonder eenig andere middel van bestaan als

dagelijksch aan de huizen der leden hun brood te gaan beedelen.

Vaak worden ze ziek, zo vervolgt Van Coevorden, en vallen ze geheel ten laste aan de armenkas.
Daarbij kweken ze ook nog ‘luiheid en losbandigheid’ aan en dikwijls nog ‘slechtere daden’. Hij
pleitte voor de oprichting van een armenwerkhuis ‘te Amsterdam of in eene andere plaats’. Onder
‘verlichte en deskundige’ leiding zou daar de opvoeding ter hand genomen moeten worden om zo
de ‘beedelarij en alle rampzalige gevolgen daar aan verknocht’ weg te nemen.13

Cijfermateriaal omtrent de werkelijke omvang van de toestroom van joodse armen naar
Groningen ontbreekt veelal – een brief aan de hoofdcommissie uit november 1814 noemt een
getal van dertig à veertig huisgezinnen die sinds 1810 naar Groningen zijn gekomen ‘zonder een
penning aan onze kas te fourneren’.14 Dat er geen nauwkeuriger cijfers voor handen zijn, heeft
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natuurlijk alles te maken met het feit dat deze lieden veelal niet geregistreerd werden en vaak maar
tijdelijk in de stad verbleven – zoals ook Van Coevorden aangeeft. In de zogenaamde ‘Verslagen
van den Toestand van de stad Groningen’ is deze onzekerheid terug te vinden in de vermelding van
het aantal zogenaamde ‘wettig’ aanwezigen en het aantal ‘feitelijk’ aanwezigen; cijfers die voor de
joden danig uiteenlopen en ongetwijfeld te maken hebben met zwervende joden van elders. Dat
het hier in hoofdzaak ging om buitenlandse joden lijkt niet erg waarschijnlijk. In de bevolkings-
registers en de huwelijksakten uit die tijd komen in ieder geval nauwelijks joden met buitenland-
se herkomst voor. Zo constateert Schut dat in 1829 van de 985 in de stad Groningen wonende
joden er 51 in het buitenland zijn geboren, terwijl dit aantal in 1839 76 bedroeg op een totaal van
1184: in beide gevallen dus zo’n vijf procent van het totaal.15 Een ander, grootschalig onderzoek
naar de herkomst van de Groninger joden toont aan dat gedurende de periode 1731-1870 87 pro-
cent van de joden uit Nederland zelf afkomstig was en dus 13 procent van elders (negen procent
uit de Duitse gebieden en vier procent daarbuiten).16 Die cijfers wijzen dus, ook op de langere ter-
mijn, niet op een massale instroom van buitenlandse joden. Maar nogmaals, het aantal buiten-
landse joden dat tijdelijk ‘illegaal’ in de stad verbleef, is in deze cijfers niet terug te vinden. 

Dat er zich buitenlandse bedelende joden in de stad ophielden, staat wel vast. Nog in de jaren
twintig en dertig van de twintigste eeuw vormden zogenaamde Poolse sjnorrers (bedelaars) een
alledaags verschijnsel. Verschillende personen die opgroeiden in deze jaren, herinneren zich hen
nog. Enny Rose Cohen-Van Dam spreekt van ‘bebaarde Poolse sjnorrers’ die langs de huizen trok-
ken.17 Elie A. Cohen vermeldt dat ze op deze wijze onder meer de bruidsschat voor hun dochters
bij elkaar probeerden te sjnorren.18 Volgens Sara Tromp-Frank beschikten zij over adressenlijsten
van Groninger joden.19 Hartog S. Frank, de mohel (besnijder), spreekt in dit verband over plaatse-
lijke joodse gidsen die hun Poolse collega’s begeleidden naar de beste adressen.20 In zijn Memorboek
stelt Mozes Heiman Gans dat een ‘echte sjnorrer’ eigenlijk niet verward dient te worden met een
bedelaar.

Een bedelaar vraagt, wijzend op lichaamsgebreken, in vodden gehulde kleine kinderen en dergelijke. Een sjnor-

rer vraagt niet, maar krijgt. Hij is zich bewust van zijn belangrijke maatschappelijke taak [..] want zonder hem

kan men immers de zo belangrijke plicht van ‘tsedoke’ (weldadigheid, eigenlijk rechtvaardigheid) niet uitoefe-

nen. ‘Dank je’ zei hij dan ook niet, voor een plicht kan je niet bedankt worden.21

De Groninger joden lieten zich over het algemeen in minder lovende woorden over deze lieden uit
en toonden doorgaans weinig begrip voor het eergevoel van de zelfbewuste sjnorrer. De memoires
van Hartog S. Frank illustreren dit.

Ook kwamen er geregeld Polen (joden) bedelen. Deze hadden natuurlijk zeer veel kosten en stelden zich niet

tevree met een beetje. Hun gezinnen, die in Polen bleven, moesten er ook van bestaan. De joodsche bedelaars

bezochten alleen de joden. Ze dienden zich aan als arme jodenman. [..] Op zaterdag en joodsche feestdagen
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werden die Polen dikwijls bij de joden te eten gevraagd, waar ze meestal brutaal optraden. Ze beschouwden

het als hun recht.22

Behalve door het beperken van de instroom van armlastigen, trachtte de joodse gemeente de
armoede te bestrijden door ouders te verplichten hun kinderen naar school te sturen. Bleven de
ouders in gebreke, dan werd eventueel gekort op de bedeling. In het reglement van de joodse
gemeente uit 1877 staat nadrukkelijk dat het armbestuur aan ouders pas ‘onderstand’ verleent,
wanneer is gebleken ‘dat zij hunne kinderen hebben doen vaccineren en aan godsdienstig en maat-
schappelijk onderwijs geregeld doen deelnemen’. Verder zag de gemeente het als haar opdracht ‘de
zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling’ te stimuleren, evenals ‘de nuttige arbeid’.23 Onder
‘nuttige arbeid’ werd vooral ambachtelijk werk verstaan. Het ambachtsonderwijs kreeg dan ook
alle steun en werd reeds bij de oprichting van het onderwijsinstituut Tiphereth Bachurim (‘Sieraad
der jongelingen’) in 1815 – waarover in het volgende hoofdstuk meer – enthousiast gepropageerd.
Toch trok Izaäk van Hoorn, ruim een eeuw later, geen andere conclusie dan dat ‘de joodse kinde-
ren van nature niet geneigd zijn tot eenig ambachtsonderwijs. Op enkele uitzonderingen na heb-
ben de joodsche leerlingen zich nimmer aangegeven om een ambacht te leeren.’24 Een verklaring
voor dit povere resultaat had hij wel: ‘Een groot bezwaar was, is en zal blijven, dat joodsche kin-
deren, die zich voor ambachten gaan bekwamen, moeilijk als godsdienstige joden zullen kunnen
leven’.25 Hiermee doelde hij natuurlijk op het feit dat zij zich moeilijk konden onttrekken aan het
werken op sabbath en joodse feestdagen wanneer zij in dienst waren bij een niet-joodse baas. Als
kleine zelfstandige had je dit probleem niet en kon je de zaak naar eigen inzicht sluiten. Daarnaast
speelde ongetwijfeld ook de handelstraditie een rol.

Hield Feith zijn eerder genoemde toespraak in 1817 voor de Maatschappij tot ’t Nut van het
Algemeen, Van Hoorn sprak zijn sombere woorden in 1919 bij de viering van het vijftigjarig
bestaan van de Groningse afdeling van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland. Hoewel
zij streden voor dezelfde Verlichtingsidealen – de verheffing van het gewone volk – bleek het voor
de joden toch noodzakelijk een eigen Maatschappij op te richten. (Deze werd over het algemeen
aangeduid als het joodse Nut.) Tot 1864 omvatte ‘het algemene nut’ blijkbaar niet de joden want
die konden geen lid worden van deze christelijke Maatschappij. In 1849 werd daarom het joodse
Nut opgericht waarvan in 1869 een Groningse afdeling ontstond. Artikel 2 van het joodse Nut gaf
de doelstellingen weer: ‘de bevordering van goede zeden, deugd en beschaving onder de Israëlieten
in Nederland, alles overeenkomstig den Israelitischen godsdienst, alsmede verspreiding van nutti-
ge kundigheden vooral onder de mingeoefenden’.26 Vanaf 1869 lag de nadruk vooral op de ‘ver-
spreiding van nuttige kundigheden’.27 Zo werd een ‘Schoolfonds’ en een ‘Spaar- en Bewaarkas’
opgericht. Van de eerste zouden tot 1919 zo’n vijfhonderd jongeren in Groningen gebruikmaken.28

De spaar- en bewaarkas bood minderbedeelden de mogelijkheid tot ‘zelfhulp’ en diende het arm-
bestuur te ontlasten. Het succes van dit laatste initiatief bleek gering: in 1900 werd de spaar- en
bewaarkas weer opgeheven. Ook de door de Groningse afdeling georganiseerde ‘volksvoordrach-
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ten’ en muziekuitvoeringen vonden weinig weerklank en werden uiteindelijk afgeschaft. Het volk
toonde nauwelijks belangstelling voor de stichtelijke boodschappen en bleef grotendeels weg.

Eli A. Cohen was een van de velen die een tijdlang een bijdrage ontving van het joodse Nut.
Hij was afkomstig uit een arm gezin en studeerde medicijnen. Een deel van zijn collegegeld kon
hij ophalen bij de penningmeester die in de Haddingestraat woonde. De ‘verheffing’ van Cohen
uit zijn armoedige positie ging gepaard met bittere gevoelens tegenover zijn ‘weldoeners’.

Daar moest ik dan heen, en dan merkte ik echt wel op welke manier ik behandeld werd, namelijk dat ik de

ontvangende figuur was en niet de gevende. Deze dingen hebben op mij veel indruk gemaakt en hebben ook

wel hun sporen nagelaten, want ik heb deze mensen altijd met enige rancuneuze gevoelens bekeken.29

Naast de armenkas en het joodse Nut waren er nog vele joodse verenigingen of chewres in
Groningen actief, die op enigerlei wijze het leed van de joodse arme trachtten te verlichten en hem
in staat stelden zijn joodse levenswijze te handhaven. Hun grote aantal wijst meteen op de nood-
zaak die hiertoe bestond.30 Daarnaast werd dergelijke hulp binnen het jodendom beschouwd als
een plicht. Volgens de joodse leer berustte het religieuze leven immers niet alleen op de Tora
(‘Leer’) en Awoda (‘Eredienst’), maar ook op een derde zuil, te weten de Gemieloet Chassadiem, let-
terlijk: ‘het verrichten van goede daden’. Dit slaat niet alleen op het geven van geld, kleding en
voedsel, maar heeft tevens betrekking op hulp bij ‘praktische’ zaken als begrafenissen, huwelijk,
geboorte, besnijdenis en bar mitswa (letterlijk: ‘zoon van het gebod’, de religieuze plechtigheid
waarbij een jongen officieel als volwassene binnen de joodse gemeente wordt opgenomen.) Zo
bestonden er chewres die hulp boden bij ziekte en overlijden Bikkoer Goulliem Kabraniem (‘Bezoek
aan Zieken’), Menora Tora (‘Rein Licht’), Gemiloet Chasadiem Kabraniem (‘Beoefening der
Weldadigheid’), maar ook verenigingen die zich richtten op bepaalde groepen mensen, bijvoor-
beeld bejaarden: Beth Zekenim (‘Huis voor Oudelieden’), zwangere vrouwen: Saädas Anious (‘Hulp
in Lijden’) of jongetjes die besneden moesten worden: Berith Hamilo (‘Verbond van besnijdenis’).
Verder was er een chewre die zorgde voor kleding: Halboschas Aroemim (‘Kleding voor Schamelen’)
en sinds 1907 een vereniging onder de naam ‘Joodsche Vacantie kolonie voor on- en minvermo-
genden’ welke zich tot doel stelde de gezondheid van arme zieke kinderen te bevorderen. Al met
al vormt dit overzicht slechts een greep uit de vele chewres die Groningen rijk was. 

Een artikel uit het Nieuw Israelitisch Weekblad van 1872 geeft weer wat een dergelijke vereni-
ging zoal uitdeelde. Het betreft G’Nozer Dalliem (‘Hulp aan Minvermogenden’), een chewre met
een groot ledental (dat jaar 170 personen) die zorgde voor kledingstukken en eerste levensbehoef-
ten. Voor de winter van 1872-1873 beschikte men over de volgende voorraad: 12 wollen dekens,
16 onderbroeken, 16 borstrokken, 25 kledingstukken voor kinderen van de armenschool, 225
pond schapenvlees, 225 pond gort en 350 koppen bonen.31

Naast deze chewres bestond er natuurlijk ook individuele hulp. Zo stond Zadok Simon Cohen
(1842-1935) – ook wel rebbe Tsodek of rebbe Zedouk genoemd – bekend om zijn vroomheid,
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rechtvaardigheid en rechtschapenheid. (Benamingen die reeds in zijn voornaam Zedouk besloten
zijn.) Zijn goede eigenschappen werden bij diverse gelegenheden in de joodse pers breed uitge-
meten, zoals bij zijn tachtigste verjaardag in 1922.32 Enkele jaren eerder was hij in het Nieuw
Israelitisch Weekblad reeds ‘een echte traditionele jood van den ouden stempel’ genoemd en wer-
den zijn talloze activiteiten voor de gemeente opgesomd: lid van de kerkenraad en het armbestuur,
en bestuurslid van verschillende vrome en filantropische gezelschappen.33 Voor al deze bezigheden
ontving hij van de kerkenraad op 50-jarige leeftijd de eretitel van chower (‘geleerde’). Deze Cohen
ondersteunde (in ieder geval) tussen 1927 en 1933 de Poolse rabbijn O. Krohn uit Borszczow.34

Zijn verzoeken om ondersteuning gingen steevast gepaard met talloze zegeningen die vaak mooi
versierd en ingekleurd waren. Krohn leidde een weinig benijdenswaardig bestaan. Hij was oud –
in 1927 reeds 83 jaar – en ziekelijk en droeg de zorg voor de weduwe van zijn vermoorde zoon en
haar vijf kinderen. Zelf was hij vollkomen postenlos evenals zijn kleine ‘ausgeplünderte Gemeinde’.
Cohen gold in de ogen van Krohn als een ‘hochedler Gönner und glänzender musterhafter
Philantrop’. Opmerkelijk is wel dat Cohen zelf onmogelijk over grote financiële middelen kan heb-
ben beschikt. Hij was een eenvoudige ‘blikslager’ en woonde in een kleine woning aan de oostzij-
de van de Schoolholm op de hoek van de Nieuwstad.

Dit gold niet voor de Groningse rechtsgeleerde Jacques Oppenheim die juist uit een zeer ver-
mogende familie stamde. Ook hij was filantropisch ingesteld, hetgeen onder andere blijkt uit de
briefwisseling die hij met de Friese opperrabbijn L.A. Wagenaar in de periode 1887/1888 voer-
de. Het betrof hier de ondersteuning van een zekere Hornstein die vanuit Wenen naar Nederland
was getrokken. Wagenaar bemiddelde en deed er alles aan de getroffene zo positief mogelijk voor
te stellen. 

Wat de persoon zelve betreft blijkt uit alles [..] dat hij is een man die eenemale door rijkdom en aanzien geze-

gend [was] maar door herhaalde, bittere vervolging zich genoodzaakt zag hier te lande door eene bescheiden

nering het bestaan der zijnen te zoeken. Nog herinnert hij door gedrag, ontwikkeling en juisten tact voortdu-

rend aan zijne vroegere positie en is werkelijk in geenen wijze met de bekende, rondreizende bedelaars op eene

lijn te stellen.35 

Hornstein behoorde in de ogen van de rabbijn dus niet tot het weerzinwekkende schorremorrie
dat al bedelend en rondtrekkend zijn brood verdiende, maar was een ontwikkeld man die recht
had op enige ondersteuning, eigenlijk iemand zoals de rabbijn en de rechtsgeleerde zelf. Woorden
van een dergelijke strekking zijn ook terug te vinden in een later schrijven waarin de rabbijn vast-
stelt dat Hornstein slechts hulp en sympathie zoekt bij die personen ‘die beschaving en humani-
teit [in zich] vereenigen’.36
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Smousen, jidden, sjnorrers en al het andere rondtrekkende ‘gespuis’ werden zoveel mogelijk buiten
de deur gehouden. Zij legden maar beslag op de schaarse middelen waarover de joodse gemeente
beschikte en die zo broodnodig waren voor de eigen armen. Daarnaast pasten deze types niet bin-
nen het Verlichtingsideaal van achtenswaardige joodse burgers. Het eergevoel van de sjnorrer liet
de Groninger jood dan ook veelal koud: armoede was niet langer achtenswaardig. 
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