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Hoe de invoering van koorgezang tot ‘tweestemmigheid’ leidde

Eene belangrijke schrede [is gezet] tot afschaffing van zoo vele stuitende gewoonten, welke in de synagogen

van vele gemeenten, en ook die in Groningen plaatshebben, en door het gezond verstand en den tijdgeest reeds

voor lang als onbruikbaar en met het wezen der godsdienst niets gemeen hebbende, zijn veroordeeld gewor-

den.1

Met deze woorden prees corresponderend lid Izaak Lazarus Schaap (1801-1869) op 2 juli 1851 de
invoering van koorgezang aan bij de hoofdcommissie. Een wijziging die een einde moest maken
aan het chaotische geschreeuw dat tot die tijd voor bidden doorging. Niet iedereen deelde Schaaps
enthousiasme. De invoering van koorgezang ontlokte binnen veel joodse gemeenten in Nederland
felle reacties, zo ook in Groningen. Terwijl voorstanders in het koorgezang een mogelijkheid zagen
de eredienst een waardiger en plechtiger aanzien te geven, spraken tegenstanders van een onaan-
vaarbare aantasting van de traditie. Een traditie welke voorschreef dat sinds de verwoesting van de
tempel op sabbath geen muziek mocht weerklinken.2

De toenmallige opperrabbijn van Overijssel en Drenthe, Hartog Josua Hertzveld (1781-1846),
gold als een van de vroegste en voornaamste voorstanders. Reeds in 1841 riep hij alle Nederlandse
opperrabbijnen op een synode te beleggen om de ‘godsdienstoefeningen naar de behoefte des tijds
te regelen’.3 Deze synode is er nooit gekomen. Tegenstanders brachten de vernieuwing in verband
met de Duitse reformbeweging en zagen in de invoering een eerste stap in de richting van algehe-
le kerstening van de joodse eredienst. In Groningen leidde deze strijd rond het koorgezang tot een
afscheiding met verstrekkende gevolgen.4 Zij bracht tevens aan het licht hoezeer de verhouding
tussen opperrabbinaat en gemeentebestuur was vertroebeld.

Het bestuur van de joodse gemeente in Groningen had zelden haast met het aanstellen van een
nieuwe opperrabbijn. Een rabbijn-in-vaste-dienst betekende immers een flinke aanslag op de
gemeentebegroting. Verder was het knap lastig een rabbijn te vinden die over voldoende kennis
van het Nederlands beschikte, een voorwaarde die sinds 1814 in het algemene reglement was opge-
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nomen.5 Daarom werd vaak volstaan met een interim-rabbijn uit een naburig ressort; dat was wel
zo gemakkelijk en goedkoop.6 Een dergelijke interim-periode duurde soms, tot ieders tevreden-
heid, vele jaren.  

In 1851 zette men in Groningen plotseling wel vaart achter het aanstellen van een nieuwe
opperrabbijn-in-vaste-dienst, hoewel de minister hierop al sinds 1848 – na het overlijden van
opperrabbijn Salomon Benjamin Rosenbach – had aangedrongen.7 Aanleiding voor het haastige
optreden vormde de weigering van Baruch Bendit Dusnus (1811-1886), opperrabbijn van
Friesland, nog langer het Groningse ressort ‘tijdelijk’ waar te nemen.8 Voor het bestuur was dat het
moment koortsachtig op zoek te gaan naar een eigen opperrabbijn, waarbij geld plotseling een veel
minder grote rol speelde. Deze werd gevonden in de persoon van Dr. Jacob Rosenberg (1811-
1868), provinciaal rabbijn te Fulda, een centrum van orthodoxie in Hessen.9

Zijn kandidatuur werd in zeer korte tijd door het bestuur geaccepteerd en vervolgens aan de
hoofdcommissie10 voorgelegd, met daarbij de toevoeging of de goedkeuring ‘met enige spoed’ kon
geschieden, daar ‘thans meer dan ooit [..] zich de behoefte aan een geestelijk opperhoofd, aan een
Herder en Leraar [..] doet gevoelen’.11 De hoofdcommissie toonde zich terughoudend – Rosenberg
sprak immers geen Nederlands – en zijn aanstelling werd slechts geaccepteerd onder een aantal
voorwaarden. Zo moest hij enkele officiële documenten overleggen, waaronder een ‘bewijs van
goed burgerlijk gedrag, afgegeven door het plaatselijk bestuur zijner tegenwoordige standplaats’,
en een getekende verklaring waarin de rabbijn zich verplichtte ‘de Hollandse taal behoorlijk te zul-
len leeren’.12

De weigering van Dusnus en de grote haast die vervolgens ontstond bij de benoeming van
Rosenberg, hing nauw samen met de gespannen situatie binnen de joodse gemeenschap. Er was
onrust ontstaan doordat het bestuur de eredienst voortaan wilde opfleuren met koorgezang. Deze
nieuwe zangwijze hield in dat voorzanger en gemeente elkaar in tweestemmige koralen afwissel-
den. Dit koorgezang was oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland waar in 1843 de Braunschweiger
Gesängen van H. Goldberg waren verschenen die zo op muziek waren gezet, dat ze ook in kleine
gemeenten konden worden gezongen.13 Niet ten onrechte werd de introductie van koorgezang in
Nederland in verband gebracht met de Duitse reformbeweging en velen maakten zich zorgen over
de volgende stap, wellicht zelfs uitmondend in de invoering van orgelspel. Deze reformbeweging,
onder aanvoering van Israël Jacobson (1768-1828), wilde slechts die religieuze aspecten van de ere-
dienst handhaven die een eigentijdse uitoefening niet in de weg stonden en de integratie in de
christelijke omgeving vereenvoudigden. Zij ijverde daarom niet alleen voor de introductie van
koorgezang en orgelbegeleiding, maar probeerde tevens de kledingvoorschriften aan te passen, het
onderscheid tussen mannen- en vrouwenplaatsen in de synagoge op te heffen en de landstaal bin-
nen de dienst in te voeren. Meer radicale hervormers twijfelden zelfs openlijk of de besnijdenis niet
zou moeten worden afgeschaft en de sabbath niet naar zondag kon worden verplaatst.14 Met name
de protestantse liturgie vormde bij dit alles een bron van inspiratie. 
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De aanpassingen waren overigens niet uitsluitend esthetisch van aard, zo werden de messias-
gedachte en de hoop op herstel van een joodse staat geschrapt dan wel aangepast. In de plaats van
een persoonlijke messias kwam een ‘messiaans idee’, een soort universeel verlossingsideaal waarin
het einde der dagen werd voorgesteld als een algemene verbroedering van mensen. In navolging
van deze ontwikkelingen in Duitsland klonk ook in Nederland de roep om hervorming en aan-
passing, zij het veel minder luid en met veel geringere gevolgen. De mislukte poging van de uit
Pruisen afkomstige opperrabbijn H.J. Hertzveld een synode te organiseren, wijst hier al op. Twee
jaar eerder, in 1839, verscheen een brochure onder de titel Het Amsterdamsche Opperrabbinaat,
waarin een anonieme schrijver – het betrof de oriëntalist Joseph Derenbourg (1811-1895) – zich
opwond over de ordeloze gang van zaken tijdens de synagogedienst. Ook de muzikale omlijsting
stond hem tegen, evenals het feit dat er niet in het Nederlands werd gepredikt. Maar deze en ande-
re oproepen – zoals die van A. de Leeuw in 1841 en mr A.S. van Nierop in 1846 – leken aan dove-
mansoren gericht.15 Wel werd in 1847 nog een poging gedaan om een hervormingsvereniging op
te richten, maar ook dit initiatief vond een vroegtijdige einde.16 De vereniging droeg de mooie
naam: ‘Vereeniging tot onderling aankweeken van godsdienstzin en godsdienstige beschaving’.

In de Duits-joodse pers werd veelal met onbegrip gereageerd op de starre houding van de
Nederlandse joden. Vooral ook omdat zij burgerlijke vrijheden genoten die voor de meeste Duitse
joden nog ver in het verschiet lagen. Zij zouden zich dus wel wat dankbaarder en inschikkelijker
mogen tonen. Der Treue Zionswächter formuleerde deze vreemde tegenstelling tussen emancipatie
en orthodoxie op de volgende wijze: [Hoe is het mogelijk dat] ‘in Holland, wo sie seit länger als einem
halben Jahrhundert den vollsten Gleichstellung mit den übrigen Staatseinwohnern erfreuen, die Juden zu
den Orthodoxesten auf den Erdenrunde gehören [?]’17 Bij de dood van Hertzveld in 1846 besteedde de
meest invloedrijke Duits-joodse periodiek uit die tijd, de Allgemeine Zeitung des Judentums, ruime
aandacht aan de man en zijn ideeën en zij verwonderde zich dat deze in Nederland niet meer mede-
standers had gevonden. Men betitelde hem als ‘der einzige Rabbiner, der in Holland die Partei unter
unseren Glaubensgenossen vertrat, welche eine Verbesserung des Kultus anstrebt’.18

Toch was men in sommige joodse gemeenten in Nederland goed op de hoogte van de ontwik-
kelingen in Duitsland en bereid tot enige aanpassingen. Dit blijkt onder meer uit een brief uit 1847
van de manhigim in de Pekela’s, gericht aan de hoofdcommissie.19 Hierin schrijven zij dat ze:

voorlang beducht geweest zijnde, om de bestaande wanorde in de voordragt van onze godsdienstuitoefeningen

geheel af te schaffen, en daarvoor in plaats te doen treden, eene geregelde en tevens meer geschikte voordragt,

geordend naar het gezangboek voor synagogen van Brunswijk [Braunschweig] en aldus in plaats van schreeu-

wende gebeden de daardoor ontstane meer stichtelijke [gebeden] in te voeren.

Maar ook in deze kleine joodse gemeente bleek de weerstand groot. Tegenstanders uitten hun
ongenoegen over de geplande hervorming door ‘het gewone geschreeuw aan te heffen, het zij door
te vroeg of vooruitzingen of andere misdadige beletselen, waardoor de goede orde zoude verbro-
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ken kunnen worden’. De bestuurders vroegen daarom aan de hoofdcommissie toestemming een
appendix aan het reglement te mogen toevoegen om zowel ‘het gewone geschreeuw tijdens het ver-
rigten der gebeden’ te verbieden, als om te kunnen optreden tegen diegenen die de orde toch
verstoren. Deze ‘schuldigen’ zouden dan uit de synagoge worden verwijderd.20 

Vier jaar later bereikte de discussie de stad Groningen. Groningen trad daarmee niet alleen in
het voetspoor van de Pekela’s, maar ook van Zwolle, Assen, Kampen, Winschoten en Appingedam.
In al deze plaatsen was deze, op het eerste gezicht, tamelijk onschuldige aanpassing, op weerstand
gestuit.21 In Groningen was een groep gemeenteleden echter zo verbolgen dat afscheiding werd
overwogen en uiteindelijk werd doorgezet. Hierbij vonden de tegenstanders de Friese opperrabbijn
B.B. Dusnus – door Hartog Beem getypeerd als ‘een onwrikbaar kampioen van het traditionele
jodendom’22 – aan hun zijde. Op 22 maart 1851, kort na de invoering van koorgezang in
Groningen, woonde deze een dienst bij waarna hij die zelfde middag nog een preek hield waarin
hij dit nieuwe gebruik sterk afkeurde. Hij bestempelde het als ‘ongodsdienstig en ongeoorloofd’.
Tijdens zijn tirade onstond in de synagoge zoveel tumult dat de politie moest ingrijpen om het
‘handgemeen’ te beëindigen.23 Dat er geen bloed vloeide was volgens een briefschrijver een won-
der. Enkele personen zouden met dolken en bajonetten bewapend zijn geweest. De schrijver sug-
gereert dat bepaalde mensen waren omgekocht om herrie te schoppen. Een politiedetachement
bezette de synagoge en vatte post voor de ark met de heilige rollen.24 Dat er in 1851 in de syna-
goge regelmatig heftig strijd werd gevoerd, blijkt uit een verzoek van de joodse gemeente eerder
dat jaar om de twee oppassers – H.A. Kisch en H.L. de Vries – voortaan in politie-uniform in de
synagoge te mogen stationeren: ‘aangezien de bekrompenheid der synagoge alhier maar al te dik-
wijls [..] aanleiding geeft tot stoornis der rust’. Het verzoek is minder vreemd wanneer men
bedenkt dat beide oppassers in het dagelijks leven agenten waren. De rol van uitsmijter was hun
dus wel toevertrouwd. Het verzoek werd via de politie doorgespeeld aan de burgemeester met een
advies tot inwilliging: ‘Ik geloof gaarne dat de bekende turbulente aard der Israëlieten vooral onder
hunne godsdienstoefeningen den voorgeslagen maatregel wenschelijk maakt’.25 Blijkbaar was de
overmacht voor beide oppassers bij het bewuste optreden van de opperrabbijn te groot en zagen
zij zich genoopt versterking aan te vragen. 

Het bestuur besloot na dit beschamende tumult het koorgezang voorlopig zes weken op te
schorten en zo de opperrabbijn de gelegenheid te geven zijn bezwaren schriftelijk te beargumen-
teren. Deze opdracht viel de rabbijn kennelijk zwaar want hij verzocht de periode met zes weken
te verlengen. Uiteindelijk luidden zijn bezwaren dat koorgezang zowel strijdig was met de schrif-
telijke als met de mondelinge leer en dat sedert de verwoesting van de tempel al achttien eeuwen
lang geen koorgezang meer in de synagoge had geklonken. Het resultaat van zijn schrijven over-
tuigde het bestuur allerminst waarop het besloot het gezang weer in te voeren.26

Lang heeft dit koorgezang overigens niet geklonken in de hoofdsynagoge, hooguit een kleine
drie jaar, waarschijnlijk korter. In een brief uit 1855 van de oude gemeente27 aan de hoofdcom-
missie wordt namelijk beklemtoond dat vanuit godsdienstig oogpunt de (toen reeds ontstane)
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afgescheiden gemeente in haast niets verschilde van de oude gemeente en er slechts sprake was van
een ‘administratieve afscheiding’.28 Een constatering die ook is terug te vinden in het boek van
Diest Lorgion uit 1854. Deze bestempelde de afscheiding als een ‘uniek verschijnsel in het land’
en ‘des te vreemder [omdat] tusschen [de] eeredienst [van de] oude en afgescheidene gemeente niet
het geringste onderscheid [bestaat]’.29 Verder vermeldde ook inspecteur Mulder in een onderwijs-
rapport uit 1861 het volgende: 

Het examen begon, werd afgewisseld en besloten met het zingen van Psalmen, overblijfsels van het voormalig

koorgezang in de Synagoge, dat gelijk ik vernam, reeds lang weder heeft opgehouden terwijl de daardoor ont-

stane afgescheidene gemeente, tot nadeel der goede zaak, nog voortleeft.30

Met enige voorzichtigheid zou men dus mogen concluderen dat de invoering van koorgezang al
snel weer was teruggedraaid. Ook Van Hoorn stelt vast – zij het in 1916 en zonder bronvermel-
ding – dat kort na de invoering het koorgezang alweer was verdwenen. ‘Toen de eerste drukte
voorbij, toen het nieuwe er af was, werden de koren – en nu spreek ik speciaal van de provincie
Groningen – ontbonden.’31 In de jaren 1867, 1868 leest men zelfs weer petities in joodse perio-
dieken waarin opnieuw wordt geijverd voor de (her)invoering van koorgezang in de stad
Groningen.32

Hoe het ook zij, tussen bestuur en interim-rabbinaat was in 1851 een patstelling over de kwes-
tie ontstaan, waarop de opperrabbijn besloot de eer aan zichzelf te houden en af te zien van ver-
dere bemoeienis met dit onwillige (buur)ressort. Corresponderend lid I.L. Schaap hield de hoofd-
commissie uitvoerig op de hoogte van de gang van zaken en nam daarbij geen blad voor de mond.33

Tegenstanders van het koorgezang, inclusief opperrabbijn Dusnus, nam hij flink op de korrel. De
invoering van koorgezang beschouwde Schaap als ‘heilzaam’ en als een belangrijke stap ‘tot de
afschaffing van zoo vele stuitende gewoonten’. Hij benadrukte verder dat de invoering geen ver-
andering in de godsdienst betekende, maar slechts een aanpassing in de zangwijze. ‘De redelooze
eigen verkozene melodieën zijn vervangen door een regelmatige en eenstemmige melodie van
allen.’ De argumenten van Dusnus tegen invoering bestempelde Schaap als ‘bedroevend’. Daarbij
achtte Schaap de opperrabbijn de hoofdverantwoordelijke voor de onstane opschudding. 

Een groot gedeelte [van] de tweespalt in de gemeente moet worden toegeschreven aan de weinig doordachte

handelwijze van den heer opperrabbijn B. Dusnus, die, in stede van in het oog te houden en in praktijk te

brengen den gulden regel van beide partijen te horen, en geen oordeel te vellen, alvorens zelf te hebben onder-

zocht, integendeel den banvloek, als het ware reeds van uit zijne residentie Leeuwarden, heeft geslingerd, op

grond van een geheel eenzijdig en alzoo oppervlakkig rapport.

Schaap erkende dat de godsdienstige leiding ‘in zeker opzigt’ bij de opperrabbijnen ligt, ‘doch dat
men niet uit het oog mag verliezen dat zij tevens kerkelijke ambtenaren zijn en als zoodanig aan het
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gezag en het toezigt der kerkelijke kollegien onderworpen’. Ook over diegenen die zich wensten af
te scheiden, liet hij zich laatdunkend uit. Ze waren volgens hem niet alleen gering in ‘quantiteit’,
maar ook in ‘qualiteit’. Het merendeel zou slechts een klein bedrag aan kerkelijke contributie beta-
len, waarbij enkelen zelfs nog schulden bij de gemeente hadden. Salomon Andries Hart, ‘de zich
noemende president [van de af te scheiden groep]’ stond volgens Schaap in Groningen bekend als
‘een aan het fanatisme grenzende zoogenaamde vrome’. Schaaps boodschap was duidelijk: er dien-
de orde op zaken te worden gesteld en een nieuwe opperrabbijn was daarbij uiterst welkom.

Zo werd Rosenberg in 1852 ingehaald als de man die de brokken moest zien te lijmen. Van
zijn kwaliteiten koesterde men hoge verwachtingen: ‘een volmaakt en algemeen geacht geestelijke’,
die zich ongetwijfeld ‘de sympathie van rijk en arm, van meer liberaal en orthodox’ zou weten te
verwerven ‘Een man van wijsgeerigen geest’, geschikt ‘om alle vredebreuken te heelen en op den
duur te voorkomen’.34 Of men, ondanks de vereiste papieren die hij diende te overhandigen, waar-
onder een ‘bewijs van goed gedrag’, werkelijk op de hoogte was van zijn functioneren in Fulda is
zeer de vraag. Over zijn periode in Fulda (1847-1851) bestaat in ieder geval een omvangrijk dos-
sier van ‘Beschwerde’ tegen de rabbijn wegens ‘Dienstvernachlässigung’.35 

Leest men de feestelijke redevoeringen die bij de ambtsaanvaarding van Rosenberg werden uit-
gesproken36, dan proeft men reeds het latent aanwezige conflict tussen bestuur en opperrabbinaat
dat enkele jaren later zou leiden tot een afzettingsprocedure van diezelfde Rosenberg.
Achtereenvolgens spraken corresponderend lid I.L. Schaap, de Overijsselse opperrabbijn Dr. Jacob
Fränkel en de nieuwe opperrabbijn zelf. 

Schaap benadrukte in zijn toespraak het verlichtingsideaal. Hij toonde zich dankbaar in
Nederland te mogen leven, maar meende tevens dat handhaving van de gegeven situatie ‘duure en
groote verpligtingen’ met zich meebrengt. ‘Daarom’, zo vervolgde hij, 

past het ons, al onze krachten in te spannen, ten einde voor ons Vaderland en onze medeburgers nuttige leden

te zijn, maar vooral ook, om door onzen handel en wandel ons het groote voorregt der burgerlijke vrijheid en

gelijkheid waardig te toonen. 

Tot slot richtte hij zich tot de nieuwe opperrabbijn, bedankte hem voor het feit dat hij met zijn
gezin ‘Vaderland en geboortegrond’ had willen verlaten om zich in Groningen te vestigen en sprak
de hoop uit dat hij hier gelukkig zou worden: ‘Gewis kent gij nog niet geheel den dierbaren gast-
vrijen Nederlandschen grond, op welken het zoo wél is te zijn en zoo gelukkig is te leven’. 
Vervolgens was het de beurt aan opperrabbijn Fränkel; een man wiens benoeming in Zwolle
gepaard was gegaan met veel weerstand, daar hij beschuldigd werd van zogenaamde reformistische
neigingen.37 Door de strijd die rond zijn aanstelling tussen hervormingsgezinden en behoudenden
was ontbrand, had zijn benoeming – net als die van Rosenberg – lang op zich laten wachten. Hier
stond dus iemand die zijn eerste teleurstellingen reeds achter de rug had en zijn aanstaande colle-
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ga in bescherming wilde nemen. Zijn boodschap –  in het Duits! – luidde dat het in deze tijd maar
bijzonder moeilijk was om als geestelijke te functioneren. Een tijd waarin: 

Vieles und Verschiedenes gelehrt und gelernt wird, nur nicht die Tora, nur nicht der Talmud. Denn wir leben in

einem nach Gewinn haschendem Jahrhundert, das selbst die geistige Ausbildung nur auf Vortheil, Nahrung und irdi-

sches Gut sich erstreckt. 

Vroeger, aldus Fränkel, bezat een rabbijn een zeker aanzien en bedacht men zich wel tweemaal
voordat een rabbijn werd tegengesproken, maar ‘der religiöse Sinn der früheren Zeiten besteht nicht
mehr, und alle Kraft und Macht ist dem Rabbiner entzogen’. Tot besluit riep hij de aanwezige
Israëlieten op de rabbijn in bescherming te nemen en een ‘Schutzmauer’ rond hem te vormen zodat
‘die Geschosse der Feinde ihn nicht erreichen’ en deze zich volledig zou kunnen richten op zijn reli-
gieuze taak.

Tot slot sprak Rosenberg, eveneens in het Duits. Hij uitte zich natuurlijk wat voorzichtiger,
maar bleek al aardig op de hoogte van de problemen en toonde meer verwantschap met de woor-
den van Fränkel dan met die van Schaap. Hij sprak de hoop uit dat de verschillende aanspraken
die ‘tegenwoordig op de rabbijn gemaakt worden hem niet van het rechte pad zullen leiden, en hij
zich zo min mogelijk met aardse zaken zal hoeven te bemoeien’. Want: 

Wer dazu berufen [ist], das ewige Heil zu wahren, der darf sich nicht von zeitlichen Ansprüchen bestimmen lassen,

wer den himmlischen Menschen ausbilden soll, darf sich nicht zu viel mit weltlichen Dingen befassen. Unsere

Hauptaufgabe und fortwährende Beschäftigung muss es sein, zu unterweisen in der göttlichen Lehre.

Rosenberg wachtte een zware taak beide partijen nader tot elkaar te brengen. Zijn komst was ook
aan de late kant. Inmiddels was namelijk een drukke correspondentie op gang gekomen tussen
oude gemeente, afgescheidenen, hoofdcommissie, minister van justitie en koning Willem III. Inzet
voor de afgescheidenen vormde de officiële erkenning als joodse gemeente. Deze erkenning liet
lang op zich wachten. De officiële instanties leken de situatie zoveel mogelijk te rekken en hoop-
ten op bemiddeling van de reeds teruggetreden Dusnus. Deze liet weten in dergelijke pogingen
weinig te zien daar ‘de strijd reeds een jaar lang voortduurt’ en beide partijen bij eerdere pogingen
ook niets toegaven. Daarbij was hij de hele geschiedenis meer dan zat en verwees hij enigszins bit-
ter naar zijn eerdere ontslag: ‘Het was ook niet vrijwillig dat ik de herderstaf over dat gewest heb
neergelegd [..] maar eene zedelijke noodzakelijkheid drong mij afstand te moeten doen.’38

De hoofdcommissie schreef daarop enigszins teleurgesteld aan de minister van justitie dat  ‘het
vooruitzicht, hetwelk wij hebben gekoesterd, en Uwe excellentie [..] hebben medegedeeld, zich niet
heeft verwezenlijkt’.39 Er zat daarom niet veel anders op dan tot erkenning over te gaan; het recht
op afscheiding lag immers in de grondwet verankerd.40 Deze officiële erkenning vond plaats op
14 december 185241, na veel aandringen van de zijde van de afgescheidenen waarom deze toch
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zolang uitbleef. Verontwaardigd liet men de minister weten dat men nog nooit had meegemaakt ‘dat
staatsburgers in het vrije Nederland, om de erkenning van eene gemeente, noch tegen de openbare
orde of goede zeden strijdende, smeekende reeds ruim ‘één en een half jaar, op die erkenning wach-
ten moeten’.42 Er werd bewuste obstructie vermoed: ‘Wel onderrigte personen’ meldden namelijk
dat ‘de erkenning of eenig antwoord van Uwe Excellentie in verkeerde handen is gekomen’.43 

Eigenlijk wist men van officiële zijde niet goed raad met de situatie. Aanvankelijk beschouwde
men de hele kwestie als een interne aangelegenheid, als een uitvloeisel van de herziene grondwet
van 1848 die immers scherper verplichtte tot een scheiding van kerk en staat. In een schrijven van
de minister aan de commissaris van de koning in Groningen heette het dat de staat zich niet dien-
de te bemoeien met het ‘zelfstandig leven’ van de kerk44, een omschrijving die een jaar later bijna
letterlijk in de ‘Wet tot regeling van het toezicht op de onderscheiden kerkgenootschappen’ werd
opgenomen.45 Zolang men maar geen aanspraak maakte op de bezittingen, inkomsten en rechten
van het kerkgenootschap en dit zelfstandig voorzag in de eigen behoeften waren er van overheids-
wege weinig problemen te duchten.46 Intussen hadden de afgescheidenen reeds een eigen ‘lokaal’
bemachtigd waar de eredienst plaatsvond.47 Burgemeester en wethouders keurden de locatie goed
daar deze niet leidde tot ‘bedenkingen bij andere godsdienstige gezindheden of tot stoornis der
openbare orde en rust’.48 

Wel was de overheid bevreesd dat de zaak zou escaleren. Zo vond men het verlangen van de
afgescheidenen de naam ‘Oud Israëlitische Gemeente’ te dragen – zij waren immers degenen die
alles bij het oude wilden laten – onredelijk tegenover de bestaande gemeente, die toch altijd nog
kon bogen op een ledental van rond de 1500. Een aantal dat in schril contrast stond met de nau-
welijks veertig personen die de groep rond voorzitter S.A. Hart en secretaris J.S. van Ronkel (secre-
taris en voorzanger der afgescheidenen en zoon van de bekende hoofdonderwijzer) aanvankelijk
telde. Uiteindelijk moesten de afgescheidenen daarom genoegen nemen met de benaming
Teschuath Jisraël (‘De Redding van Israël’). 

Een geheel ander probleem was de keuze van de afgescheidenen – vermeld in de reglementen49

– om de opperrabbijn van Friesland als hun ‘herder’ en ‘opperhoofd’ te beschouwen, daar zij niet
beschikten over ‘eigene middelen om een eigen herder te bezoldigen’.50 Dit probleem lag tamelijk
ingewikkeld. Als gemeente was men namelijk vrij een eigen rabbijn aan te wijzen, maar het leek
de hoofdcommissie geen goed idee een opperrabbijn van het ene ressort zeggenschap te geven over
een gemeente binnen een ander ressort. Daarmee zou de hele bestuurlijke indeling op losse schroe-
ven komen te staan en de deur worden opengezet voor ‘de schromelijkste verwarring’ die niets dan
‘klagten en moeijelijkheden te weeg [zou] brengen’, aldus de hoofdcommissie.51 In een later schrij-
ven aan de minister kwam de hoofdcommissie op het onderwerp terug en zij wees ditmaal op de
financiële gevolgen. Want zou dit niet leiden tot het zich onttrekken aan de gemeentelijke ver-
plichting: 
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tot betaling van haar aandeel in het rabbinaal quotum indien zij slechts verzekerd kon zijn, dat zij geestelijke

hulp bij den opperrabbijn van een ander ressort zou kunnen vinden, waardoor dan de bezoldiging der opper-

rabbijnen aan de grootste wisselvalligheid zoude worden blootgesteld.

Kortom, zo concludeerde de hoofdcommissie opnieuw: ‘een heilloos beginsel’.52 Maar een directe
weigering behoorde niet tot de bevoegdheden van de minister, het hoogst haalbare was een klem-
mend beroep op de opperrabbijn van het verzoek af te zien. Daartoe werd besloten. De hoofd-
commissie adviseerde het bestuur te Leeuwarden het aanbod van Hart en consorten te weigeren,
waarop de koning zou overgaan tot erkenning. En zo geschiedde, overigens zonder aanpassing van
het bewuste reglement. 

De afgescheidenen hechtten opvallend grote waarde aan de koninklijke goedkeuring.
Verschillende malen werd hun door de hoofdcommissie te verstaan gegeven dat Zijne Majesteits
goedkeuring helemaal niet was vereist voor de vorming van een afzonderlijke gemeente.53 Toch
ging de eerste brief naar de Koning 54 en twijfelde men geen moment aan diens welwillende hou-
ding. Zelfs toen enkele jaren later, in 186555, een eigen synagoge was gebouwd, richtte men zich
vol vertrouwen tot de koning om een gift ter verlichting van de ontstane schuld van ƒ 6.000.
Subtiel werd hierbij gerefereerd aan de steun die de vorst eerder gaf bij de verbouwing van de
hoofdsynagoge te Groningen. Waarom zij wel en wij niet? zo leek de redenering. ‘Onze erkente-
lijkheid daarvoor zoude grenzeloos zijn’, zo werd de brief besloten.56 Vervolgens reageerde men wat
verontwaardigd op een brief van de minister, aan wie de bedelbrief kennelijk was doorgespeeld. De
minister wees de afgescheidenen er fijntjes op dat de afspraak luidde dat men zichzelf zou bedrui-
pen, waarop het bestuur reageerde met de woorden dat het hier geen subsidie uit ’s lands kas
betrof, maar een (royale) gift: ‘het bestuur weet, hoe liefdevol en vaderlijk Zijne Majesteit dikwijls
met milde hand elk liefdadig gesticht kerkgenootschap en onderdaan welke hulp in nood verlan-
gen ter helpe komt’.57  

Verdere bedelbrieven bleven echter achterwege en de ‘milde hand’ bleef dit maal op de knip. 

De rivaliteit tussen de twee Israëlitische gemeenten in Groningen liep bij tijd en wijle hoog op en
werd breed uitgemeten in de landelijke joodse pers. Deze aandacht illustreert dat het een kwestie
betrof van meer dan lokale betekenis. Het Israelietisch Weekblad wijdde bijna wekelijks ruimte aan
het conflict. Veelal betrof het ingezonden brieven van schrijvers die vrijwel altijd op de hand van de
oude gemeente waren en de houding van zowel de opperrabbijn als de opposanten sterk afkeurden.
Deze opposanten werden steevast aangeduid als ‘ultra-orthodoxen’ of ‘zoogenaamde regtzinnige
joden’. De radicale afwijzing van de rabbijn stuitte op onbegrip. Een zekere Philippus beweerde dat
vóór de invoering van koorgezang ‘onverstaanbaar geschreeuw den boventoon’ voerde. 
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Schoon men dikwijls niet begreep wat men bad, dacht men zich het voldoende, te weten, dat men bad, en hij,

die het luidruchtigst en met het afzigtelijkst gebarenspel en oogverdraaijingen wist te spelen, hem werd den

palm van echten godsdienstzin gewijd.

Synagoge van de afgescheidenen aan het Zuiderdiep, ca. 1930.



Deze zelfde Philippus vergeleek in zijn brief de afkeuring van de opperabbijn met een ‘banbliksem
van een middeleeuwsche paus’.58 Wanneer Philippus een waarheidsgetrouw beeld schetst, dan
stond de gang van zaken in schril contrast met het Reglement van godsdienstige en ceremonieele orde
voor de Groningse synagoge uit die tijd. Hierin staat namelijk uitdrukkelijk vermeld dat het: ‘nie-
mand geoorloofd [is] met den Voorzanger mede te zingen, noch met luider stem zijn gebed te ver-
rigten, zoodanig dat daardoor de aandacht van anderen gestoord kan worden’.59 Ook de redactie
van het Israelietisch Weekblad schaarde zich openlijk aan de zijde van het gemeentebestuur en prees
de ‘zelfstandige’ houding van de kerkenraad om zich niet ‘slaafs te onderwerpen aan de zooge-
naamde bevelen van den Opper-Rabbijn’. ‘De rabbijn hoe achtenswaardig ook als mensch’, zo
concludeerde de redactie, ‘schijnt [..] den geest des tijds en vooruitgang niet te kennen’.60 

Enkele schrijvers van ingezonden brieven61 trokken de integriteit van de opposanten in twijfel
en vermoedden een geheime agenda. Een vrouw, bestempeld als ‘de eigenlijke aanvoerster’, werd
hierbij een bijzondere rol toebedeeld. Haar man, ‘een koopman in huiden en vellen’, zou de posi-
tie van rabbijn ambiëren. De naam van de bewuste vrouw werd, op haar initialen (H.S.) na, ner-
gens genoemd. In combinatie met de gegevens over haar echtgenoot kan deze mysterieuze vrouw
niemand anders zijn dan Jetje (Henriëtte) Salomons-Akker. Op de lijst van ondertekenaars die een
afscheiding wensten62, komt namelijk maar één S. voor en dat is A.J. (Abraham Jacob) Salomons
die inderdaad koopman was. Opmerkelijk is dat de vader van Jetje voorzanger was. Ook zijn naam
– I.L. (Izaak Levie) Akker – staat vermeld op de bewuste lijst. Juist een voorzanger werd direct
geconfronteerd met de gevolgen van koorgezang. Over Jetje zelf is verder geen informatie voor
handen. Dat juist een vrouw een dergelijke vooraanstaande rol zou hebben gespeeld binnen de
oppositie is niet erg waarschijnlijk, maar is anderzijds te opmerkelijk om onvermeld te laten.

De strijd tussen beide Israëlitische gemeenten werd niet alleen in de pers uitgevochten. Ook in de
dagelijkse realiteit stond men tegenover elkaar. Zo verbood het bestuur van de oude gemeente de
schogetim nog langer koosjer te slachten bij de slagers die tot de opposanten behoorden. Dit als
reactie op dat ‘gedeelte der leden dezer gemeente [dat weigerde] om het aan de gemeentekas ver-
schuldigde te betalen’.63 Tegelijkertijd waarschuwde men de hoofdcommissie dat door deze ‘onwil-
ligen’ pogingen werden ondernomen om van opperrabbijn Dusnus een ‘brevet’ van ‘kosher snij-
der’ te bemachtigen. Een dergelijk brevet mocht de rabbijn, aldus het bestuur van de oude
gemeente, niet afgeven daar deze ‘tengevolge van het uit vrije wil aan hem gegeven ontslag als fun-
gerend opperrabbijn’ daartoe de bevoegheid niet meer bezat. Het bestuur van de oude gemeente
zat flink in zijn maag met de ontstane situatie en vatte deze dramatisch samen met de woorden dat
de joodse gemeente ‘in een allerdeerniswaardigsten toestand verkeert, waarvan nog de schroome-
lijkste gevolgen te duchten zijn’.64 

Huwelijken en de toegang tot de begraafplaats vormden andere twistpunten. Zo had J.S. van
Ronkel eigenhandig het huwelijk ingezegend van Elias Hartog Goudsmit uit Amsterdam met de
Groningse Goedje van Dam. De oude joodse gemeente reageerde furieus en sprak van ‘ongeoor-
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loofde handelingen die alle ontzag voor het wettig Kerkbestuur ten eenemale den bodem inslaan’.65 

De afgescheidenen op hun beurt klaagden dat hun de toegang tot de begraafplaats werd geweigerd
en zij hier hun doden niet mochten begraven. De oude gemeente ontving daarop de opdracht van
de hoofdcommissie deze weigering in te trekken. Alleen de stedelijke overheid had volgens de com-
missie het recht mensen de toegang te ontzeggen.66 Het bestuur reageerde met de mededeling dat
iedereen welkom was, zolang men zich aan de reglementen hield en de vereiste toeslag voor het
begraven van ‘vreemdelingen’ betaalde.67 Een oplossing werd uiteindelijk gevonden door de
begraafplaats in twee afzonderlijke delen te scheiden door middel van een voetpad.68 Een andere
klacht van de afgescheidenen – die toch al niet gelukkig waren met de naam Teschuath Jisraël – was
dat zij werden gezien als leden van een sekte. Zij besloten daarom eigenmachtig de naam te ver-
anderen in: ‘Nederlands Israëlitische Gemeente Teschuath Jisraël ’ 69, wat vervolgens weer vragen
opriep bij de officiële instanties. 

De moedergemeente liet niet na te wijzen op het teruglopende ledental van de afgescheidenen.
Zo meldde zij in oktober 1855 dat deze nog geen 100 leden omvatte, tegenover 1500 behorende
tot de ‘oude gemeente’.70 De afgescheidenen reageerden met een krantenartikel, op 2 oktober 1855
in de Provinciale Groninger Courant, waarin de wantoestanden in de hoofdsynagoge breed werden
uitgemeten. Het artikel droeg de titel ‘Aan het publiek!’ en was geschreven door voorzitter S.A.
Hart. Hij vermeldde dat er in de hoofdsynagoge tijdens het loofhuttenfeest71 ‘ernstige wanorde-
lijkheden’ hadden plaatsgevonden en wel op het moment dat ‘eenige lieden koorgezang aanhieven,
waarmede de meeste leden, daar hunne Godsdienstige begrippen zulks niet toelaten, niet waren
ingenomen’. Het rumoer dat toen ontstond liep zo hoog op – aldus Hart – dat enige lieden voor
de synagoge tot een ‘handgemeen’ kwamen. Om de orde enigszins te herstellen zou opperrabbijn
Rosenberg de ‘liefhebbers van het koorgezang’ verzocht hebben de synagoge te verlaten, waarop
deze als antwoord kreeg ‘dat hij zelf zoude vertrekken en heen gaan vanwaar (Fulda) hij kwam’.
Hierop verlieten de rabbijn, de voorzanger en een deel van de aanwezigen het gebouw. De dienst
werd pas de zaterdag erop hervat. Hart beëindigde zijn verslag als volgt: 

Dit feit, hoe ongaarne ook geplaatst en aan het publiek medegedeeld, strekt alleen daartoe, eensdeels daardoor

de rustverstoorders af te schrikken, als anderdeels de afscheiding der Gemeente Teschuath Jisraël, bij welke

sedert haar ontstaan geene stoornis, hoe ook genaamd, heeft plaats gevonden, te regtvaardigen, en zouden om

die redenen, zoo het Kerkgebouw slechts grooter was, zich verscheidene leden bij haar aansluiten.72 

Deze informatie omtrent de ‘ernstige wanordelijkheden’ die in de synagoge plaatsvonden en die
door Hart zo ‘ongaarne’ publiekelijk waren gemaakt, doen haast vermoeden dat deze relletjes
waren uitgelokt. Het is speculeren, maar misschien was Meijer Andries Hart – een broer van de
schrijver – hier wel bij betrokken. Het zou in ieder geval niet de eerste keer zijn geweest. Reeds in
1830 was hij veertien dagen in de gevangenis opgesloten en beboet met acht gulden wegens ‘ver-
storing van de godsdienstoefening door het verwekken van wanorde’.73
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De onrust in de hoofdsynagoge miste ook haar uitwerking in de provincie niet. Met name in
Veendam, Appingedam, Winschoten en Delfzijl was het onrustig en werd voortdurend met
afscheiding gedreigd. De hoofdcommissie sprak in dit verband over ‘het zaad der tweedracht dat
kwistig wordt uitgestrooid’. Aan de conflicten lagen veelal geen godsdienstige maar persoonlijke
motieven ten grondslag. J.S. van Ronkel bleek er steeds weer als de kippen bij het vuurtje op te
stoken en aan te sturen op afscheiding. In Winschoten en Delfzijl lukte dit. In Delfzijl namen de
afgescheidenen zelfs de naam van hun Groningse collega’s over en liet men in het reglement opne-
men dat zij zich voortaan beschouwden als ringkerk van de Groningse afgescheidenen en zij zich
plaatsten onder hun ‘geestelijke opperhoofd’.74

Het waren kortom roerige tijden waarbij de frustraties met name bij corresponderend lid
Schaap zo hoog opliepen dat hij regelmatig dreigde z’n functie neer te zullen leggen.75

Slaagde opperrabbijn Rosenberg erin het tij te keren, de man waarover men bij zijn aantreden
zulke hoge verwachtingen koesterde? Nee, zijn ambtsvervulling liep uit op een bittere teleurstel-
ling. Hij bleek een persoon die geheel opging in zijn studie en die keer op keer in aanvaring kwam
met het bestuur. Zo hekelde het bestuur zijn Duitstalige predikaties en de termen die hij daarin
bezigde.76 Verder besteedde de rabbijn in de ogen van het bestuur nauwelijks aandacht aan het
onderwijs en de gemeenten in de provincie. 77 Ook Teschuath Jisraël interesseerde hem weinig, en
hij ondernam dan ook geen enkele poging beide partijen dichter tot elkaar te brengen. Uit het ver-
slag van Hart in de Provinciale Groninger Courant zou men zelfs kunnen opmaken dat de opper-
rabbijn zelf evenmin een liefhebber was van koorgezang – hij verzocht immers de zangliefhebbers
de synagoge te verlaten – en mogelijk zelfs enige sympathie koesterde voor de afgescheidenen.
Even weinig vorderingen maakte hij met zijn kennis van het Nederlands. 

In een lange, voor hem vertaalde, brief aan de hoofdcommissie verdedigde Rosenberg zich met
de opmerking dat ‘Nederlands lezen hem inmiddels aardig afging en dat hij reeds veel verder zou
zijn gevorderd wanneer hij niet zoveel tijd aan de problemen rond de afscheiding had moeten
besteden’. Ook aan het onderwijs had hij graag meer tijd willen besteden ‘ware het niet dat hij geen
wettige stem heeft en het op de eerste plaats een zaak voor de schoolcommissie is’. De rabbijn zou
‘enige bevoegdheid gegeven’ moeten worden om ‘enigermate wettig een waakzaam oog op het
onderwijs te kunnen houden’.78 Kortom, excuses en frustraties te over. 
Keer op keer werd hij op de vingers getikt waardoor de spanningen zo hoog opliepen dat het
bestuur uiteindelijk geen andere uitweg zag dan tot ontslagaanvraag over te gaan. In 1858 ontving
de hoofdcommissie hierover een brief van corresponderend lid Schaap. Als argumenten voor ont-
slag voerde deze onder meer aan dat de rabbijn zijn plichten verzaakte en niets ondernam om de
afscheidingsbeweging tegen te gaan.79 Het was Schaap zelf die de provincie introk om mogelijke
afscheidingen te smoren, terwijl het optreden van de rabbijn gekenmerkt werd door ‘lauwheid en
werkeloosheid’.80 De komst van de rabbijn had, zo lijkt het, de situatie eerder verslechterd dan ver-
beterd. 
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De hoofdcommissie kon niet nalaten te wijzen op de twijfels die zij reeds vanaf het begin over deze
benoeming had gekoesterd, en verweet de gemeente hier onvoldoende naar te hebben geluisterd.

Toen in het jaar 1852 door de hoofdsynagoge te Groningen het voornemen is opgevat den heer Dr. J.

Rosenberg [..] tot opperrabbijn te kiezen, heeft de heer Schaap – daar de keuze een vreemdeling gold – op de

meest nadrukkelijke wijze de medewerking der hoofdcommissie ingeroepen om die keuze haar beslag te erlan-

gen. De hoofdcommissie heeft daaraan bereidwillig voldaan.

De hoofdcommissie gaf de rabbijn vervolgens nog drie maanden respijt om Nederlands te leren,
daarna mocht het ontslag eventueel worden aangevraagd of de rabbijn op zijn salaris worden
gekort.81

Het ontslag werd dus uitgesteld en nog vele malen daarna opnieuw uitgesteld. Waarom het uit-
eindelijk pas op 31 december 1861 plaatsvond, is onduidelijk. Wellicht hoopte men heimelijk toch
nog op een kentering; zo was de gemeente stomverbaasd toen de rabbijn plotseling op een ressor-
tale vergadering verscheen, een bijeenkomst waar hij anders altijd schitterde door afwezigheid.82 Was
hij dan toch begaan met het lot van de gemeente? Maar toen tijdens een volgende ressortale verga-
dering de opperrabbijn als vanouds weer ontbrak, merkte voorzitter Schaap bitter op hoezeer 

het te betreuren is dat de opperrabbijn zijne geestelijke roeping in het algemeen òf volstrekt niet begrijpt, òf

schijnt niet te willen begrijpen; [..] hij is een ambtenaar die zich niet stoort aan de wettige kerkelijke autori-

teit, die volstrekt niets goeds sticht, maar veeleer het goede [..] tegenhoudt. 

De voorzitter besloot zijn sombere relaas met de woorden dat het komende ontslag van de rabbijn
‘met even veel vreugde zal worden vernomen, als bij zijne verkiezing en optreding geheerscht
heeft’.83 

De opperrabbijn vocht zijn ontslag aan. In een uitvoerige brief aan de hoofdcommissie trekt
hij de ontslagbevoegdheid van de ressortale vergadering in twijfel en haalt hij fel uit naar Schaap.
Rosenberg zelf is zich van geen kwaad bewust: ‘noch in mijne ambtsverrigtingen, noch in mijne
godsdienstige en zedelijke levenswandel [heb] ik mij in het geringste schuldig gemaakt’. Hij vraagt
de hoofdcommissie daarom ook tegen dit besluit op te treden. Tegelijkertijd lijkt hij in zijn lot te
berusten, want in grote bitterheid besluit hij zijn schrijven. Al die jaren heeft hij beledigingen en
minachting ‘stilzwijgend verdragen’. Had hij bij zijn ambtsaanvaarding maar minder vertrouwd op
‘de loyaliteit en de godsdienstige en zedelijke zin van de gemeente’. 

Had ik toen geweten, wat ik tot mijn leedwezen thans vrijmoedig hier te uiten gedwongen ben, hoe men

namelijk hier mijne voorgangers reeds sedert jaren met vernedering behandelde, op welke trap van beschaving

het grootste gedeelte dezer gemeente staat, uit welke personen – met uitzondering van eener [!] zwakke mino-

riteit – de groote kerkenraad zamengesteld is en hoe eenige derzelven leden, om hunne invloed te doen gelden
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en om zich onmisbaar te maken, voortdurend zich bemoeijen oneenigheid en tweedracht in de gemeente dan

hier dan daar in het leven te roepen; waarlijk, zulk een juk zoude ik mij voor geene prijs onvrijwillig opgela-

den hebben.84

Na een dergelijk slotakkoord is er geen weg meer terug, ook niet gezien zijn predikatie die hij kort
tevoren ten overstaan van de gehele gemeente hield en waarin hij publiekelijk zijn gal spuwde over
zijn ontslag en de houding der bestuurders. Schaap meldde de hoofdcommissie hierover dat ‘reeds
eenige dagen vóór het houden dier predikatie het bij velen, zelfs buiten de stad, bekend was, dat
de opperrabbijn eene zeer scherpe en hevige predikatie zoude houden’.85 

Jaap Meijer weet aan de aftocht van Rosenberg nog een waardig tintje te geven: ‘Het vechten
eindelijk moe, trok hij zich terug in de sfeer van zijn studievertrek’.86

Een deel van het conflict tussen gemeentebestuur en opperrabbinaat was ongetwijfeld terug te voe-
ren op een verschil van mening betreffende de positie van een rabbijn binnen een gemeente. Het
bestuur zag deze, zoals aangegeven, als die van een ‘ambtenaar’ in dienst van de gemeente. Die
opvatting is op zich correct, gezien de artikelen 24 en 27 uit de Algemeene reglementaire bepalingen
voor de respective Nederlandsche Hoofdsynagogen binnen de vereenigde Nederlanden uit 1814. Hierin
staat dat de opperrabbijn als ‘eerste kerkambtenaar zal staan onder het dadelijk toezicht en gezag
van parnassijns’. In het Reglement van godsdienstige en ceremonieele orde voor de Hoofdsynagoge te
Groningen uit 1831 wordt de afhankelijke positie van de opperrabbijn ten opzichte van het
gemeentebestuur zo mogelijk nog explicieter beschreven. 

De Opper-Rabbijn is in den volstreksten zin des woords Kerkelijk ambtenaar; hij staat dus ook onder het

onmiddellijk toezicht van Parnassijns en den Grote Kerkeraad, en mag zich niet buiten de stad begeven, met

het voornemen, om eenen geheelen dag naar buiten te blijven, zonder vooraf daartoe schriftelijk verlof te heb-

ben gevraagd en bekomen van den Parnas-President.87 

Onder druk van dergelijke vernederende bepalingen moest een opperrabbijn wel erg sterk in zijn
schoenen staan. Gezien de eerder aangehaalde toespraken van de Duitse rabbijnen Fränkel en
Rosenberg waren zij in eigen land gewend een onafhankelijker koers te varen. Studie en religie
stonden voor hen centraal, al het andere kwam op de tweede plaats. Rosenbergs klacht betreffen-
de zijn geringe bevoegdheden aangaande het onderwijs, klinkt dan ook als een echo van de woor-
den die Fränkel sprak over ‘de kracht en macht die de rabbijn in de huidige tijd is ontnomen’.
Zo kwam het moment van ontslag snel dichterbij en zat men in Groningen vervolgens wederom
zonder opperrabbijn. Tijdens de buitengewone ressortale vergadering op 23 september 1861 werd
besloten voorlopig te volstaan met een interim-kandidaat uit een naburig ressort (Friesland,
Drenthe of Overijssel). Dat leverde dus drie kandidaten op, namelijk de opperrabbijnen
B.B. Dusnus uit Leeuwarden, J. Hillesum uit Meppel en J. Fränkel uit Zwolle. Voorafgaand aan
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de stemming adviseerden de bestuursleden uit de stad Groningen Hillesum als meest geschikte
kandidaat. Schaap, opnieuw in de functie van voorzitter, deelde mee dat Zwolle ‘te ver weg was’ –
Fränkel lag waarschijnlijk toch wat te gevoelig – en de herinnering aan Dusnus ‘te weinig positief ’.
Iedereen wist immers nog ‘hoe destijds aanleiding werd gegeven tot scheuring en tweedracht in
deze gemeente en tot bestendiging der heillooze vestiging eener afgescheidene gemeente alhier’.88

Tot verbijstering van de Stadjers bleek Dusnus bij stemming de meeste stemmen te hebben ont-
vangen, met Hillesum als goede tweede (zes tegen vijf ). De gedelegeerden uit de provincie hadden
massaal op Dusnus gestemd en daarmee de raad van Schaap opzettelijk in de wind geslagen.89 Er
zat zo niets anders op dan de opperrabbijn in Leeuwarden wederom te benaderen. 

Het antwoord van Dusnus was voorspelbaar: hij weigerde zich opnieuw in het Groningse wes-
pennest te steken.90 De Stadjers reageerden ongetwijfeld opgelucht en ontvingen het ‘akkoord’ van de
tweede kandidaat met open armen. Het voorlopige karakter van de interim-periode bleek opnieuw
veel minder voorlopig; pas in 1888 – na 26 jaar! – werd een nieuwe opperrabbijn-in-vaste-dienst aan-
gesteld. Het betrof Abraham van Loen die bij zijn ambtsaanvaarding verklaarde dat ‘Israëls kostbaar-
ste zegen bestaat in den vrede’ en ‘met klem en nadruk’ wees op ‘de schoone harmonie van vrede en
eendracht als hechte grondslag van het reinste geluk’.91 Aan Rosenberg werden verder geen woorden
meer vuil gemaakt. Julius Oppenheim sprak als voorzitter van het synagogaal ressort slechts over ‘de
betrekkelijk korte heerschappij’ van deze vorige opperrabbijn in vaste dienst.92

De hele afscheidingsaffaire eindigde zoals het wel vaker gaat in dergelijke gevallen: het heilige
vuur dooft en men raakt moegestreden. Dit ondanks het feit dat de afgescheidenen sinds 1865
over een eigen synagoge beschikten die genoeg ruimte bood voor al diegenen die zich vol enthou-
siasme wilden aansluiten. Blijkbaar was het enthousiasme hiervoor niet bijster groot; ook na 1865
bleef het aantal afgescheidenen schommelen tussen de 100 en 145 leden.93 Tussen de gemeenten
was na verloop van tijd sprake van enige toenadering. Leden van beide gemeenten zaten steeds
vaker gezamenlijk in een verenigingsbestuur en in 1866 werd een lid van het kerkbestuur van de
oude gemeente, J.H. van Hasselt jr., in de synagoge van Teschuath Jisraël plechtig onderscheiden
voor zijn verdiensten voor de joodse gemeenschap. Deze onderscheiding ontving hij uit handen
van J.S. van Ronkel die imiddels ‘president’ was geworden van de afgescheidenen. Het Nieuw
Israelietisch Weekblad (NIW) plaatste onder dit opzienbarende bericht het volgende redactionele
commentaar.

Wij plaatsen dit berigt met genoegen, daar het bewijst, dat, moge Groningens Israelieten op administratief

gebied gescheiden zijn, toch tusschen de beide besturen eene goede verstandhouding bestaat en men over en

weer voor elkander achting koestert.94

Twee jaar later willigde de oude gemeente een reeds lang gekoesterde wens van Teschuath Jisraël in
door de joodse slachter van de afgescheiden gemeente weer in dienst te nemen en zo onder het
gezag van de opperrabbijn te plaatsen.95 Verder werd in januari 1872 de begrafenisvereniging van
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de afgescheidenen opgeheven, en stapten de voormalige leden over naar de vereniging van de oude
gemeente, met de naam Gemiloeth chasadim kabranim (‘Het verlenen van gunsten door begrafenis-
ondernemers’).96

Een echte verrassing was het dan ook niet toen J.S. van Ronkel in 1878 toenadering zocht tot
de oude gemeente. Bij de opening van een nieuw schoolgebouw op 28 januari 1878 liet hij in zijn
toespraak weten dat ‘een zijner innigste wenschen vervuld zou zijn, zoo eene vereniging der beide
gemeenten tot stand [zou komen]’. Ook later in de vergaderzaal roerde Van Ronkel het onderwerp
aan en kwam hij tot het meer praktische voorstel om een gecombineerde vergadering te beleggen
‘ter bespreking van hetgeen leiden kan tot herstel der eendracht en tot vereeniging der beide
gemeenten’.97 De vervulling van zijn wens bleek minder eenvoudig. Pas op 4 maart 1881 kwamen
A.I. Drilsma en B. Cohen namens de oude gemeente, en J.S. van Ronkel en B. Jacobs namens de
afgescheidenen bij de notaris bijeen om Teschuath Jisraël per 1 april 1881 officieel ontbonden te
verklaren.98 Hierbij werd tevens overeengekomen dat alle bezittingen en goederen van Teschuath
Jisraël toevielen aan de oude gemeente, inclusief de synagoge aan het Zuiderdiep. 

De afgescheidenen bedongen wel een aantal voorwaarden rond de opheffing. Zo moesten
gesloten kerkelijke huwelijken en verkregen eretitels bij Teschuath Jisraël worden erkend; mochten
de leden van de ontbonden gemeente tot 1885 niet worden aangeslagen voor een hogere kerkelij-
ke belasting dan zij op dat moment betaalden en moesten zij – indien zij dat wensten – worden
begraven op het gedeelte van de begraafplaats dat tot dan toe voor de afgescheidenen was bestemd.
Geheel aan het slot van dit document, alsof ze er op het allerlaatste moment nog aan is toegevoegd,
staat de meest opmerkelijke voorwaarde: ‘Ten slotte is nog tusschen de partijen overeengekomen
dat binnen de eerstvolgende twintig jaren in de hier ter stede bestaande synagoge geen algemeen
koorgezang zal worden ingevoerd’. Dit betekende dat pas vanaf 1901 weer koorgezang in de
Groninger synagoge zou mogen weerklinken.99 De voorstanders trokken zo uiteindelijk aan het
langste eind. Na vijftig jaar van strijd en ellende overwon dan toch – om met Schaap te spreken –
‘het gezonde verstand’.100 In ‘den tijdgeest’ had Schaap zich enigszins misrekend; hijzelf heeft in
ieder geval noch de (her)invoering, noch de hereniging van beide gemeenten meegemaakt.
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