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IN L E I D I N G

I N L E I D I N G

Elie A. Cohen (1909-1993) groeide op in de Folkingestraat, de straat die lange tijd het centrum
vormde van de ‘joodse buurt’1 in Groningen. Een straat waar zowel joden2 als niet-joden leefden
en waar zich niet alleen de synagoge, het rabbinaatshuis en een joods leerhuis (Ets Haïm) bevon-
den, maar ook een christelijke lagere school. De bewoners van de Folkingestraat waren vooral klei-
ne middenstanders: bakkers, slagers, poeliers, kledinghandelaren, een enkele café- en hotelhouder.
Een wat opmerkelijker etablissement was het bordeel, of – zoals het toen heette – ‘café met dames-
bediening’, van de niet-joodse ‘moeke Niemeijer’3; ook dit vormde een onderdeel van de straat.
Elie woonde er schuin tegenover en schreef over ‘moeke’: 

Ook wij jongetjes stonden op goede voet met moeke Niemeijer en de bij haar inwonende vrouwen. We deden

graag boodschappen voor ze, en ieder jaar mochten wij met Kerstmis cadeautjes halen, die bij de stralende kerst-

boom op ons lagen te wachten. Wij vonden dit de meest normale zaak van de wereld.4 

Dit beeld van joodse jongetjes cadeautjes uitpakkend onder ‘moeke’s’ kerstboom stond mij bij het
schrijven geregeld voor ogen. Het symboliseert in meer dan één opzicht de mate van integratie die
de Groningse joden rond 1920 hadden bereikt. Een integratie die, staatsrechtelijk gezien, aanving
met het emancipatiedecreet uit 1796 – waarmee de politieke gelijkstelling van de joden in
Nederland een feit werd – en die abrupt werd onderbroken door de Duitse inval in 1940 en de
daarop volgende anti-joodse maatregelen. 

Na 1796 bewoog de joodse gemeenschap zich eigenlijk tussen twee polen, integratiestreven ener-
zijds en identiteitsbehoud anderzijds. Het laveren tussen beide polen leverde regelmatig spanningen
en conflicten op. In Groningen ontlaadden deze zich bijvoorbeeld in de vorm van een afscheiding
en de stichting van een nieuwe gemeente. Geleidelijk aan kreeg het integratiestreven de overhand.
Zo traden grote veranderingen op binnen de bestuurlijke verhoudingen, het onderwijs, de religie en



het dagelijkse leven van de joodse bevolking. Wat eens de joodse identiteit zo typeerde ging in de
loop van de negentiende eeuw steeds meer verloren.  

Eigenlijk was de situatie vóór 1796 relatief overzichtelijk, aangezien toen de begrippen joden-
dom en joodse identiteit nog geheel samenvielen. Werd iemand uit een joodse moeder geboren,
dan behoorde hij of zij tot de joodse ‘natie’, was men lid van de joodse gemeente, leefde men vol-
gens de joodse wetten en geboden, en trouwde men binnen eigen kring. Het onderscheid tussen
volk en religie werd toen nog niet gemaakt. Onder invloed van de modernisering verloor het
jodendom daarentegen veel van zijn bindingskracht. Joden werden na 1796 door de overheid niet
langer beschouwd als behorend tot een aparte natie, maar ‘slechts’ als leden van een religieuze
gemeenschap. Net zoals er katholieke en protestantse burgers waren, bestonden er vanaf dit
moment ook joodse burgers, of beter ‘Israëlitische’ burgers, aangezien het woord ‘jood’ al te nega-
tieve associaties opriep. Van ‘Nederlandse joden’ veranderden zij zo in ‘Israëlitische Nederlanders’. 

Blootgesteld aan de ‘stralen der Verlichting’ verloren de joden meer van hun traditionele levens-
stijl. Zo werd het Jiddisch na verloop van tijd niet meer gesproken, werd de band met de joodse
godsdienst en gemeente steeds losser, paste men de synagogedienst aan naar protestants voorbeeld
en werd via het onderwijs getracht ‘beschaafde burgers’ van de joodse onderdanen te maken. 

Deze ontwikkelingen roepen de vraag op of er sinds de Verlichting nog wel sprake is van een
gemeenschappelijke joodse identiteit. De twijfel en dubbelzinnigheid hieromtrent blijken soms
reeds uit de boektitels die aan deze problematiek zijn gewijd: The non-Jewish Jew and other essays
van Isaac Deutscher, Über Zwang und Unmöglichkeit, Jude zu sein van Jean Améry en Le juif ima-
ginaire van Alain Finkielkraut. Beperken we ons tot Nederland dan springen de opmerkingen van
Jaap Meijer in het oog. Hij concludeerde dat het ‘Joods gezien’ in Nederland al afgelopen was
‘vóórdat de moffen kwamen’.5

Wanneer men ‘joodse identiteit’ gelijkstelt aan een leven dat wordt gedomineerd door de strik-
te naleving van overgeleverde religieuze wetten en voorschriften, dan valt er voor Meijers uitspraak
ook voor Groningen veel te zeggen. In mijn ogen dient men het begrip echter in een breder kader
te plaatsen. Joodse identiteit is, net als iedere andere identiteit, een dynamisch begrip dat in de loop
der tijd voortdurend een andere invulling kreeg; het laat zich wel omschrijven, maar niet nauw-
keurig en normatief definiëren. Sinds de Verlichting is de traditionele joodse identiteit vervangen
door verschillende joodse identiteiten, uiteenlopend van seculiere zionisten tot orthodox levende
joden, tot degenen die het gezamenlijk nuttigen van kippensoep op vrijdagavond beschouwen als
het restant van hun jood-zijn. Voor velen betekende de Duitse bezetting en de daarmee gepaard
gaande anti-joodse maatregelen een gedwongen confrontatie met hun joodse achtergrond. Op basis
van zogenaamde raciale criteria werd men plotseling weer als ‘jood’ geklassificeerd en gescheiden
van de gemeenschap waarvan men dacht deel uit te maken. Deze traumatische oorlogservaringen
bepalen tegenwoordig in belangrijke mate de joodse identiteit.6 In die zin zou je zelfs kunnen spre-
ken van een lotsgemeenschap. Imre Kertész, de Hongaarse schrijver en Nobelprijswinnaar, stelt dat
hij pas in Auschwitz ‘jood’ is geworden en spreekt in dit verband van een negatieve identiteit. 

8
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Ik heb er nooit aan gedacht dat ik een jood ben, behalve op momenten dat ik in gevaar was. Mijn joodse iden-

titeit manifesteerde zich dan echter niet als iets ‘innerlijks’, maar altijd als iets negatiefs, als een beperking, als

een uiterlijke determinant.7

Gezien deze kanttekeningen moge het duidelijk zijn dat ik het begrip ‘joodse identiteit’ binnen
mijn onderzoek in een zo breed mogelijke context plaats, en wel als een product van traditionele
waarden, houdingen en ideeën, en de invloeden die het moderniseringsproces hierop uitoefende. 

De ideeën die ten grondslag lagen aan het streven van joden naar verdere integratie, kwamen voort
uit algemene opvattingen die in de loop van de achttiende eeuw waren ontwikkeld omtrent de
gelijkwaardigheid van mensen en de tolerante houding welke ten aanzien van andersdenkenden
zou moeten worden betracht. Waren het de Fransen die in ons land veranderingen van politieke
en bestuurlijke aard initieerden waarbij de autonomie van de joodse gemeenschappen steeds ver-
der werd ondergraven, het was de Duits-joodse Verlichtingsbeweging rond Mozes Mendelssohn
(1729-1786) en diens volgelingen welke de basis legde voor meer inhoudelijke wijzigingen binnen
de joodse religie. Zij trachten een brug te slaan tussen het traditionele jodendom en de europees-
christelijke cultuur. Het zou voor een jood mogelijk moeten zijn volwaardig deel te kunnen nemen
aan de niet-joodse maatschappij, met behoud van de joodse traditie. Uit de Duits-joodse
Verlichtingsbeweging, ook wel aangeduid met de term Haskalah, ontleenden vervolgens negen-
tiende-eeuwse hervormers bepaalde aspecten die de joodse religie verder aanpaste aan de christe-
lijke omgeving. Deze latere beweging – ook wel ‘reformbeweging’ genoemd streefde openlijk naar
een modernisering van het jodendom. Zo liet zij bijvoorbeeld het natie-idee langzaam maar zeker
los en verving de hoop op de komst van de messias steeds meer door een universeel verlossings-
ideaal, resulterend in een algehele verbroedering der mensheid. De noodzaak tot deze aanpassin-
gen was enerzijds het gevolg van ideeën die binnen joodse kring ontstonden als ook het resultaat
van de eisen die de buitenwereld aan de joden stelde: voortgaande integratie als prijs voor de ver-
leende emancipatie. 

De Duitse denkbeelden drongen ook in Groningen door en leidden tot verdere aanpassingen.
Deze invloed is bijvoorbeeld terug te vinden binnen het joodse onderwijs, de introductie van koor-
gezang en de bouw van een nieuwe synagoge. De nabijheid van de Duitse grens, de familiebanden
en de nauwe handelscontacten stimuleerden deze ideeënuitwisseling. Bovendien waren vele her-
vormingsgezinde Groningse joden van Duitse komaf. Vernieuwingen werden in Groningen overi-
gens niet klakkeloos gekopieerd; elke verandering ging gepaard met hevige strijd binnen de jood-
se gemeente en leidde soms zelfs tot regelrechte afscheiding. In Groningen – en in Nederland in
het algemeen – werd de noodzaak tot grootschalige aanpassing aan de dominante cultuur veel min-
der gevoeld dan in Duitsland. Nederland was van oudsher immers bekend met een pluriforme
samenleving waarin verschillende religies naast elkaar leefden. Dat iemand een ander geloof beleed,
betekende hier niet meteen dat men hoefde te twijfelen aan de oprechtheid van diens nationale

9
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inborst. Men kon heel goed een orthodoxe wetsgetrouwe jood zijn en tegelijkertijd een goed staats-
burger. (Dat achter de veelgeroemde tolerantie vaak een grote mate van onverschilligheid schuil-
ging en dat ook in Nederland anti-joodse gevoelens bestonden is een andere zaak.) 

Ondanks de aanpassingen die binnen het Groningse jodendom plaatsvonden, ontwikkelde het
zich daarom in vergelijking met Duits-joodse gemeenschappen anders en bleef het in vele opzich-
ten traditioneler georiënteerd. Leidde de reformbeweging in Duitsland veelal tot vergaande ver-
nieuwingen binnen de joodse religie, in Groningen beperkten de hervormingen zich in hoofdzaak
tot esthetische aanpassingen, zoals de vorm en uitvoering van de eredienst. Toen vanaf 1933 bij-
voorbeeld Duits-joodse vluchtelingen in Groningen hun toevlucht zochten, verbaasden velen zich
over de in hun ogen nog zo traditioneel joodse leefwijze. Met name de toenmalige joodse buurt
werd gezien als een relict uit een ver en duister verleden. Hun komst legde de verschillen bloot die
tussen beide groepen waren ontstaan. Zo werden Duitse joden door de Groningse joden in de eer-
ste plaats als Duitsers gezien en week hun houding in dat opzicht nauwelijks af van die van de niet-
joodse bevolking. 

Door de aanwezigheid van deze Duitse joden werden de Groningse joden tevens geconfron-
teerd met de directe gevolgen van het toenemend antisemitisme in Duitsland en de onzekerheden
van het bestaan als jood in de diaspora. Deze confrontatie betekende veelal niet dat men de eigen
positie heroverwoog of vraagtekens plaatste bij het succes van het integratiestreven. ‘Duitse toe-
standen’ bleven voor het merendeel van de joodse Groningers ondenkbaar in Nederland. Wel
betuigden meer joden hun sympathie voor het zionisme. De discussie rond de joodse identiteit
kwam zo, sterker dan voorheen, opnieuw op de agenda. Vormde men nu wel of geen afzonderlijk
volk? De zionisten onderstreepten veelal dit anders-zijn, de unieke plaats van de joden binnen de
geschiedenis. Verdere assimilatiepogingen werden afgedaan als tijdverspilling en de term ‘jood’
kreeg de voorkeur boven die van ‘Israëliet’. Palestina was voor hen het land van de toekomst waar
een nieuwe, meer zelfbewuste jood zou herrijzen. Toch werden ook zij overrompeld door de snel-
heid waarmee het wereldgebeuren zich voltrok. De oorlog verplaatste zich naar Nederland en ook
hier werden anti-joodse maatregelen ingevoerd. De Duitse bezetting betekende het einde van een
integratieproces dat 144 jaar eerder met het emancipatiedecreet was ingezet.

Aan de joodse geschiedenis van Groningen zijn eerder reeds enkele werken gewijd. Een eerste korte
beschrijving vindt men al bij Feith en Lulofs in 1819, het jaar waarin hun Redevoering en dichtrege-
len uitgesproken ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig feest van het Departement Groningen, der
Maatschappij: Tot Nut van ’t Algemeen werd gepubliceerd. Behalve de komst van de eerste joden naar
Groningen beschrijven zij in korte bewoordingen de verschillende bepalingen en resoluties die voor
de joden golden en die de basis legden voor de totstandkoming van bijvoorbeeld de joodse begraaf-
plaats, de eerste synagoge en het onderwijsinstituut Tiphereth Bachurim. Het geheel ademt de huma-
nistisch-optimistische van de nieuwe tijd, waarbij de schrijvers tegelijkertijd hoog opgeven van de
eigen ‘goede beginselen van verdraagzaamheid’, maar de joden toch vooral oproepen ‘nader tot onze
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Vaderlandsche zeden en gewoonten’ te komen.8 In 1906 verscheen het eerste boekje – het omvat
slechts 96 pagina’s – dat geheel gewijd is aan joods Groningen en wel van de hand van Isidore
Mendels, ‘leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool’, zoals er trots onder zijn naam staat vermeld.
De joodsche gemeente te Groningen is verdeeld in drie hoofdstukken waarin achtereenvolgens de perio-
de tot 1795, de overgangsjaren 1795-1814 en de periode na 1814 worden behandeld. Het boek ein-
digt met de totstandkoming van de nieuwe synagoge in 1906. Opmerkelijk aan het boek is dat de
toonzetting in zijn tweede druk, vier jaar later, een stuk kritischer is, niet alleen ten aanzien van de
eigen gemeente – het eigengereide, anti-zionistische optreden van de toenmalige opperrabbijn
Hamburg komt ter sprake9 – maar ook ten aanzien van de niet-joodse buitenwereld. Mendels ver-
meldt nu zaken die in de vorige editie achterwege bleven en staat bijvoorbeeld stil bij de anti-joodse
houding van een deel der bevolking bij de bouw van de eerste synagoge in de Folkingestraat. Een
mogelijke verklaring voor deze andere toonzetting kan de affaire rond de zionistische voorzanger Hen
geweest zijn, die door de anti-zionistische opperrabbijn Hamburg ongeschikt werd geacht voor een
aanstelling in Groningen. Deze zaak speelde in 1909 en liep zeer hoog op, ook op landelijk niveau.
Voor- en tegenstanders van het zionisme kwamen tegenover elkaar te staan en Mendels behoorde tot
het kamp der zionisten. De joodsche gemeente te Groningen bleef lange tijd het enige beschikbare over-
zichtswerk voor een breder publiek. Tussen 1928 en 1930 verscheen nog wel een artikelenserie in het
Nieuw Israelietisch Weekblad, maar daarin gaat schrijver Izaäk van Hoorn vooral in op een aantal spe-
cifiek institutionele aspecten van de joodse geschiedenis in de stad en richt hij zich tot een specifiek
joods lezerspubliek.10 Pas na de Tweede Wereldoorlog neemt het aantal publikaties toe. Het bekend-
ste werkje is ongetwijfeld De vrienden van m’n vader (eerste druk in 1956) waarin Nico Rost het voor-
oorlogse joodse leven portretteert zoals hij en zijn vader dat kenden. Het geheel ademt een sterk nos-
talgische sfeer, een omzien naar datgene wat verloren is gegaan. Het ‘niet mogen vergeten’ vormt dan
ook de voornaamste drijfveer van Rost. Zelf formuleert hij deze doelstelling aan het slot van zijn
boekje als volgt: 

Schokkende gebeurtenissen van historische betekenis zijn dus niet voorgekomen in de geschiedenis der Joodse

Groningers … op die ene na, zó schokkend, zó ingrijpend en zó misdadig, dat ze bijna een eind maakte aan

hun geschiedenis. De herinnering aan deze massamoord, bedreven tijdens de bezetting van ons land, door het

Duitse fascisme, mag nimmer inslapen en moet steeds wakker worden gehouden; uit eerbied voor de slacht-

offers en als waarschuwing voor de levenden en voor allen, die ons na komen.11

Iemand die vanuit geheel andere drijfveren schreef, was de tegendraadse Jaap Meijer. Hij verzette
zich sterk tegen de in zijn ogen vaak sentimentele, nostalgische en romantiserende benadering van
het joodse verleden. Van de meeste naoorlogse publikaties – vooral wanneer ze geschreven waren
door niet-joden – moest hij daarom niets hebben. Hij wantrouwde deze plotselinge belangstelling
voor het joodse leven, dit treuren achteraf, en vermoedde minder fraaie motieven. 

11
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Dat alles om te demonstreren dat wij er (achteraf ) (nog) bijhoren. Dat het zo betreurenswaardig
is, dat wij er niet meer zijn. In dit karakteristieke stukje Noord-Nederland, waar men ons altijd
zou hebben bemind, gekoesterd en in liefde hebben gadegeslagen. Dij jeudn, met hun interessan-
te gebruiken, hun boeiende symbolen, hun grappige ‘gijn’, hun vlijt, hun voortvarendheid, hun
maatschappelijk succes. Waren we organisch geen deel geworden van ‘ons aign volk’?12

Het werk van Nico Rost vond in Meijers ogen dan ook geen genade. Meijer betitelde het als ‘sug-
gestief ’, ‘onwetend’ en sprak zelfs van ‘geschiedvervalsing’.13 Een mogelijke verklaring voor zijn
felle houding is gelegen in het leven van de man zelf, getekend als het was door de oorlog, of zoals
hij onder de naam Saul van Messel dichtte:

wat het leven

iemand aandoet

is met geen dood

goed te maken14

De groeiende belangstelling voor het joodse leed tijdens de Tweede Wereldoorlog, die vooral op
gang kwam na de verschijning van Pressers Ondergang in 196515, zorgde ook in Groningen voor
publikaties die juist deze oorlogsperiode centraal stelden. De bijdragen van Jetze Dijkstra en Johan
van Gelder zijn hiervan goede voorbeelden.16 Veel breder, omvangrijker en diepgravender is het
onderzoek dat door de Mr J.H. De Vey Mestdagh Stichting wordt verricht. Sinds 1977 publiceert
deze stichting zogenaamde ‘Bouwstoffen voor de geschiedenis van de Joden in (stad en provincie)
Groningen’. Die bevatten naast de geschiedenis van de afzonderlijke joodse gemeenschappen,
chronologische en genealogische overzichten van joodse bewoners, aangevuld met afbeeldingen
van grafstenen en grafteksten. In 2001 verscheen in deze reeks een deel over de stad Groningen dat
handelt over de periode 1549-1870.17 Omtrent de Folkingestraat en de daar gevestigde synagoge
zijn eveneens een aantal publikaties verschenen waarvan het rijk geïllustreerde De Folkingestraat.
Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen, onder redactie van Lies Ast Boiten en Gerben
Zaagsma, de voornaamste is.18 In 1995 publiceerde Engbert Schut zijn grondige De joodse gemeen-
schap in de stad Groningen 1689-1796 (deel 12 in de Groninger Historische Reeks, tevens deel 7 in
de serie Bouwstoffen). Een monografie over de daarop volgende periode (na 1796) ontbrak tot op
heden en in die leemte wil dit boek voorzien. 

Wanneer men een dergelijke periode beschrijft en onderzoekt, bestaat het gevaar dat de Tweede
Wereldoorlog reeds zijn schaduw vooruit werpt en de auteur als het ware de gehele vooroorlogse
tijd gaat bezien als een aanloop tot die oorlog. Vanuit deze optiek krijgt het assimilatiestreven al
snel een negatief stempel opgedrukt, want wat heeft het uiteindelijk opgeleverd? Voor een derge-
lijke finalistische benadering heb ik me trachten te hoeden, het vooroorlogse joodse leven in
Groningen verdient het op zijn eigen successen en tegenslagen beoordeeld te worden, te meer daar
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er juist over deze periode zo weinig bekend is. Verder heb ik getracht een zo levendig en toegan-
kelijk mogelijk boek te schrijven, zonder daarbij – de kritiek van Meijer indachtig – de zaken roos-
kleuriger voor te stellen dan ze in werkelijkheid waren. 

Tot slot rest mij dank uit te spreken aan al diegenen die dit onderzoek mogelijk maakten: mijn
eerdergenoemde voorgangers die in meer of mindere mate bouwstoffen aanreikten, Stichting Erven
A. de Jager die aan de basis stond van mijn onderzoeksopdracht en mij gedurende de afgelopen
jaren begeleidde en de Stichting Groninger Historische Publikaties die bereid was mijn boek in haar
reeks op te nemen. In het bijzonder wil ik al diegenen bedanken die door hun adviezen en verha-
len direct bijdroegen aan de totstandkoming van dit boek. 

Groningen, november 2003

Stefan van der Poel
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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

B E 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 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

18

B E 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



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. 

21

B E 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



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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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



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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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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2 AR M O E D E

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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3 ON D E RW I J S

‘Ter verbetering des harten, de verlichting des verstands en de
beschaving van zeden en manieren’

De zwervende, inconstitutionele levenswijze, die het Israëlitische volk zoo veel eeuwen leidde, de vreemde-

lingschap, de staat van afzondering, in welken hetzelve hier te Lande met betrekking tot de overige ingezete-

nen leefde; de weinig huiselijke verkering, die zij met elkander hielden; de onkunde, vooringenomenheid en

wanbegrippen jegens elkanders zedelijke denkwijze, daden en instellingen – dit alles te zamen genomen, had

den Israëliet over het algemeen verhinderd, met zijne eeuw vooruit te gaan, en genot te trekken van de licht-

stralen, die zich sedert dertig jaar boven Europa verspreidden, en die inzonderheid op het onderwijs en de

opvoeding der jeugd zulk eenen weldadigen invloed gehad hebben.1

Bovenstaande tekst is afgedrukt in het verslag dat werd uitgegeven naar aanleiding van de inwij-
ding van Tiphereth Bachurim (‘Sieraad der Jongelingen’) op 1 augustus 1815. Dit Groningse
onderwijsinstituut was uniek in Nederland. Het betrof namelijk de eerste joodse school waar zowel
seculier als godsdienstig onderwijs werd gegeven. Vóór die tijd waren er slechts joodse scholen
waar uitsluitend godsdienst werd onderwezen. Seculier onderwijs – in die tijd aangeduid met de
term ‘maatschappelijk onderwijs’ – moest men buiten de joodse kring zien te volgen. Gegoede
joodse burgers zonden hun kinderen naar particuliere, door joden geleide scholen, of zorgden voor
privé-onderwijzers; armen waren aangewezen op openbare scholen waar ze sinds 1806 – met de
invoering van de Wet voor het Lager Schoolwezen – mondjesmaat werden toegelaten. Vóór 1806
waren zo goed als alle joodse armen van seculier onderwijs verstoken.2 ‘Openbaar’ betekende ove-
rigens niet ‘godsdienstig neutraal’. De wet van 1806 vermeldde dat leerlingen werden opgeleid tot
‘maatschappelijke en christelijke deugden’ terwijl de Algemene Schoolorde voorschreef dat de dag
diende te beginnen en eindigen met ‘christelijk gebed en toepasselijk evangelisch gezang’.3 Omdat
de behoefte aan seculier onderwijs onder joden groeiende was, ging men over tot oprichting van
gecombineerde scholen waar zowel godsdienst als seculier onderwijs kon worden gevolgd.
Groningen liep in deze ontwikkeling voorop en stichtte als eerste in Nederland een dergelijke
gecombineerde joodse school.
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Het instituut, gelegen aan de ‘Haderingestraat’ – de huidige Haddingestraat – maakte aanvanke-
lijk geen onderscheid naar geslacht of sociale achtergrond. Ouders betaalden slechts schoolgeld
wanneer ze dit konden opbrengen. Onderwijzers ontvingen vaste salarissen en waren dus niet
afhankelijk van de onzekere schoolgelden. Verder bleek het onderwijs van uitzonderlijk hoog
niveau waarbij de voertaal niet het verfoeide Jiddisch was, maar Hebreeuws en Nederlands. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat dit instituut grote navolging kreeg in de rest van het land en zijn
reglement veelvuldig werd overgenomen. In een beschikking van Ocker Repelaer van Driel (1759-
1832), commissaris-generaal voor het onderwijs, van 18 maart 1816 werd andere joodse scholen
zelfs geadviseerd zoveel mogelijk bepalingen uit het Groninger reglement over te nemen. Onder
punt elf staat letterlijk:

Dat uit het reeds bestaande reglement voor het Instituut te Groningen zoodanige nuttige bepalingen en inrich-

tingen zullen worden overgenomen, als ten opzichte van het Godsdienstig onderwijs bij de andere Israëlitische

Hoofdsynagogen nuttig geoordeeld wordt.4

Ten grondslag aan de oprichting van Tiphereth Bachurim lagen Verlichtingsidealen die de joodse
burgers vooruit moesten helpen in de nieuwe tijd. Met name in Duitsland waren door Mozes
Mendelssohn (1729-1786) en diens volgelingen ideeën ontwikkeld die de rationalistische aspecten
binnen de joodse religie benadrukten en de bestudering van de wetenschappen stimuleerden.
Opvoeding en scholing zouden moeten leiden tot een volwaardig lidmaatschap van de joden in de
samenleving. Het is dan ook niet toevallig dat de drie voornaamste initiators van Tipheret
Bachurim van Duitse bodem waren of zich in ieder geval geruime tijd in Duitsland hadden opge-
houden. Opperrabbijn Deen kwam oorspronkelijk uit Kopenhagen, maar woonde vóór zijn komst
naar Nederland lang in Burgsteinfurt en was achtereenvolgens gehuwd met twee dochters van
Salomon Michael David uit Hannover. Deze Salomon Michael David was een kleinzoon van
Michael David die naast een zogenaamde joodse Freischule ook een jongensweeshuis in Hannover
stichtte. Een zoon van Michael David – Meyer Michael David – stichtte eveneens een joodse jon-
gensschool. Van hem is met zekerheid te zeggen dat hij sterk beïnvloed was door de ideeën van
Mendelssohn, met wie hij nauwe vriendschappelijke banden onderhield. In zijn testament liet
Meyer Michael David opnemen dat de door hem opgerichte school religiöse, gute Menschen und
brauchbare Staatsbürger moest kweken.5

Dr Moses Loewe (ook wel geschreven als Löwe) ontwierp het concept-plan en had in Berlijn
– het centrum van de Haskalah – en Praag zowel theologie als ‘wereldlijke wetenschappen’ gestu-
deerd.6 Hoewel hij maar vijf jaar in Groningen verbleef (1812-1817), stond Loewe in die korte tijd
aan de basis van Tiphereth Bachurim en nam hij als secretaris zitting in de schoolcommissie die in
1817 voor het Groninger ressort was ingesteld.7 

De pedagoog en onderwijzer David Snatich ten slotte, groeide op in Prossnitz (het huidige
Prostejov in Moravië), een stad waar het gedachtengoed van de Haskalah al vroeg vruchtbare
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bodem vond. Veel belangrijker echter is het feit dat deze Snatich een leerling was van Naphtaly
Herz Wesseley (Hartwig Weisel) (1725-1805)8, naast Mendelssohn één van de voormannen van de
joodse Verlichting in Duitsland. Deze Wesseley schreef onder meer Worte des Friedens und der
Wahrheit (1782) waarin hij zijn ideeën omtrent een hervorming van de joodse opvoeding uiteen-
zette. Alleen een opvoeding die meer gericht zou zijn op seculier onderwijs – en dan met name
ambachtsonderwijs –, zou de joden naar een hoger geestelijk en zedelijk niveau kunnen tillen en
kunnen vrijwaren van beroepen als venter en woekeraar. Toch bleef ook in de opvatting van
Wesseley de religie de kern van het onderwijs. In navolging van zijn leermeester Mendelssohn was
hij overtuigd dat het voor een jood mogelijk moest zijn te leven in twee werelden, een opvatting
die men haast letterlijk terugvindt in een passage uit een rapport van de Groninger schoolcom-
missie in 1843. Daarin staat namelijk dat het onderwijs niet alleen moest leiden tot: 

veredeling des gemoeds [..] beschaving der zeden en vorming des geestes, maar [tevens moest] den leerling

onder het oog worden gebragt, hoe voortreffelijk zijne Godsdienst is – [en] welke dure verpligting op hem rust,

de voorvaderlijke Godsdienst getrouw te blijven en stiptelijk na te leven.9

Met de oprichting van het instituut hoopten de initiatiefnemers bij te dragen tot ‘de verbetering
des harten, de verlichting des verstands en de beschaving van zeden en manieren’.10 De achterstand
die ten aanzien van het christelijke onderwijs bestond, moest worden ingelopen. Een indicatie van
hoe het er met de joodse kinderen in deze tijd voorstond, geeft David Snatich. In een brief aan
schoolopziener Theodorus van Swinderen (1780-1851)11 beschrijft hij zijn eerste kennismaking
met de joodse leerlingen. ‘Ik stond sprakeloos, [..] hun geroep en geraas verdoofden mij. “Mijn
God!” dacht ik bij mij zelven, “moet ik onder deze woeste menschen dagelijks eenige uren door-
brengen? Dit houd ik niet uit.”’ Maar na deze eerste indruk kwam al snel de pedagoog in hem
boven en zocht hij naar verklaringen voor het wangedrag. Het waren kinderen die: 

voor het grootste gedeelte, nooit aan orde, stilte en gehoorzaamheid gewoon waren; kinderen, welke altijd met

den stok of met scheldnamen tot stilzwijgen, en, door de vrees voor straf, tot gehoorzaamheid gebragt waren;

kinderen, welke door de gewoonte van gedurig gedreigd en bekeven te worden, volstrekt naar de stem van hun-

ner Onderwijzer niet meer luisterden.12

Snatich toog aan het werk en al snel bleek de achterstand van het joodse onderwijs in de stad
omgezet in een voorsprong. Schoolopziener Van Swinderen liet datzelfde jaar namelijk weten dat
‘vele Christen-Onderwijzers van dezen Israëliet [Snatich] nog wel iets kunnen leeren’ en wenste dat
‘al de Christen-Scholen in mijn district zoo goed waren’.13

De vernieuwingsdrang bleek niet alleen uit genoemde doelstellingen en idealen, maar ook uit
het reglement waarin stond dat: ‘Geen leermeester [..] eenig kind met schimpen of schelden, veel
min met ligchamelijke tuchtigingen [zal] mogen bestraffen’. Hierin is duidelijk de hand van
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Snatich herkenbaar die het onthouden van beloning als strafmaatregel hanteerde en propageerde.
Over dit onderwerp schreef hij zelfs in 1820 een boekje met de titel Theorie van Straffen en
Belooningen waarin hij uitlegt dat om ‘brave, beschaafde en verlichte’ mensen te vormen men bij
de leerlingen in de eerste plaats liefde, achting en vertrouwen moet kweken.
In het reglement stond verder dat leermeesters niet alleen ‘bedacht [moesten] zijn op de ontwik-
keling van het verstand maar ook op de verbetering van het hart hunner leerlingen [..] opdat hun
karakter tegelijk met hunnen geest moge beschaafd en verbeterd worden’. Verder waren de regels
aangaande de hygiëne streng. Kinderen ‘zullen nooit anders, dan met schoon gewassen aangezigt
en handen, de hoofdharen behoorlijk uitgekamd, en met zuivere kleederen in de school mogen
komen. [..] Morsige of zieke kinderen’ werden naar huis teruggestuurd.14

De kinderen werden kortom opgevoed tot modelleerlingen die de bestaande vooroordelen
jegens joden moesten ontkrachten. ‘Wordt deugdzaam, braaf en edel! Of anders, wordt mensch!’
aldus Loewe tijdens een feestelijke toespraak in 1818. Drie jaar na de oprichting zag deze al groot-
se vorderingen.

Gij ziet, lieve kinderen! gij ziet het sedert zoo vele eeuwen tegen Israël opgevatte vooroordeel, reeds allengskens

verdwijnen, zoo gij rondom u ziet, ziet gij u door leden van verschillende Godsdienstige gezindheden omge-

ven, die alle hartelijk en met blijdschap in uwe bevordering en in uw geluk deelnemen. Het is dus aan u, om

deze opgevatte meening jegens u meer en meer aan te kweeken.15 

Loewe had het concept-plan voor het instituut eigenlijk al in 1814 voltooid, maar vond voor zijn
plannen toen nog onvoldoende steun binnen de joodse gemeenschap. De weerstand had vooral te
maken met het feit dat de gemeenteleden zelf voor de kosten moesten opdraaien en hiertoe onvol-
doende bereid waren. Een jaar later bleek de tijd wel rijp, wellicht mede onder druk van een rond-
schrijven van de schoolopzieners waarin werd aangekondigd dat ongediplomeerde onderwijzers
voortaan examen moesten afleggen of anders hun werkzaamheden dienden te staken.16 De
bestaande joodse scholen werden zo direct in hun voortbestaan bedreigd. Opnieuw werd een ver-
gadering belegd en ditmaal bleek er meer enthousiasme voor de oprichting van een nieuwe school,
zowel onder joodse als niet-joodse bestuurders. Van Swinderen was iemand uit de laatste catego-
rie. Als schoolopziener was hij vierenveertig jaar actief. Hij was hoogleraar aan de Groninger uni-
versiteit en erg begaan met het lager onderwijs. Zo werden onder zijn leiding onder meer de
‘Vereeniging voor onderwijzers’ en het ‘Nederlandsche Onderwijzersgenootschap’ opgericht,
respectievelijk in 1836 en 1842. Zonder zijn voortdurende steun was Tiphereth Bachurim waar-
schijnlijk nooit van de grond gekomen. Deze gedreven volksopvoeder, vol van christelijke
Verlichtingsidealen, werd door Snatich als ‘mijnen weldoener’ betiteld.17 Dat het instituut hoge
bescherming genoot, mag tevens blijken uit een schrijven van de commissaris-generaal voor het
onderwijs aan de gouverneur van de provincie – die hiervan weer een missive stuurde naar burge-
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meester en wethouders – waarin staat dat ‘alle mogelijke hulp en bescherming aan de directie van
het Israëlitisch Instituut [moet worden] verleend’.18 Deze hulp bestond onder andere uit financië-
le ondersteuning, zowel door het stadsbestuur als de provincie.19

Parnassijns en opperrabbijn A.J. Deen behoorden tot de aanjagers in joodse kring. Deen was
niet alleen verantwoordelijk voor het dagelijkse toezicht, maar hield tevens op 1 augustus 1815 de
inwijdingsrede in de synagoge waarbij vele hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren.20 Deen
beheerste het Nederlands onvoldoende en hield zijn rede daarom in het Duits. Hierin zei hij onder
meer het volgende:

Gesegnet sey die Stunde, die diese Bestimmung festgesetzt hat, die Trümmer der vernachläszigten Lehren, Religions-

Erkenntnisze; Ruinen des verwarlosten Unterrichts in Wissenschaften, Kenntnisze, Cultur und Bildung unsrer zärt-

lichen Jugend, in kostbare Gebäude zu verwandeln!21

Ook Loewe hield een toespraak in het Duits waarin hij zich onder meer tot de onderwijzers richtte.

Sie müssen beständig im Auge halten, dasz, wenn wir den eigentlichen wahren Endzweck erreichen sollen, nicht nur

der Geist, sondern auch das Hertz gebildet werden müsze. Denn all unser Wissen musz doch nur dahin zielen, der

menschlichen Gesellschaft nützlich zu werden.22

Van Swinderen dichtte speciaal voor deze gelegenheid een eigen versie van het Wilhelmus die te
curieus is om hier onvermeld te laten.

Wilhelmus van Nassouwe is ook het Isrëls lied:

Op hem rust ons vertrouwen en hij begeeft ons niet.

Hem, die de smarten lenigt, de tweedracht heeft geveld,

De harten heeft vereenigd, En het Vaderland hersteld!

Op hem rust ons vertrouwen! Neen! God begeeft hem niet.

Wilhemus van Nassouwe is aller braven lied.23

Na deze toespraken verlieten de kinderen – met ‘oranje linten en palmtakken’ versierd, onder bege-
leiding ‘van hunne leermeesters’ – de synagoge en gingen op weg naar hun schoollokaal.24 

De oprichting van het instituut had niet alleen tot gevolg dat alle bestaande godsdienstige joodse
scholen25 de poorten moesten sluiten, ze riep ook weerstanden op vanwege de voor sommigen wat
al te verlichte ideeën. H.O. Feith refereerde hieraan in de reeds geciteerde redevoering26 die hij in
1817 hield. Hij sprak toen onder meer over ‘de tweespalt, die er tusschen de joden nog maar al te
goed heerscht, en van de bekrompenheid, waarmede sommigen hunner nog altijd gewoon zijn het

41

O N D E RW I J S



vak der opvoeding te beschouwen’. Feith rekende echter op ‘de standvastigheid [..] van verscheide-
ne brave en welgezinde mannen onder hen’ om het instituut te handhaven. ‘Een instelling welke de
joden meer en meer moet beschaven en brengen tot den geachten kring der fatsoenlijke burgers.’27

Ook de commissaris-generaal voor het onderwijs, Repelaer van Driel, deed reeds in 1816 z’n
beklag over: 

eenige leden welke zich vereenigd hebben [..] de heilzame doeleinden van het instituut nadeel te brengen [..]

en die op eene onberedeneerde wijze haare kindere zoeken te onttrekken van te worden opgeleid tot de

Godsdienstige kennis en pligten als mensch en onderdaan en hierdoor tegen werken de heilzame bedoelingen

van het Gouvernement. 

De directie van het instituut bood hij opnieuw ‘alle mogelijke hulp en bescherming aan’.28

Uit het leerlingenverloop in die eerste jaren blijkt inderdaad een sterke afname na 1816 die op
deze toenemende strijd en het thuishouden van kinderen zou kunnen duiden.29

De ‘tweespalt’ beperkte zich overigens niet uitsluitend tot joodse kring, hetgeen moge blijken
uit het conflict dat kort daarop uitbrak toen een joodse onderwijzer werd aangesteld als hoofdon-
derwijzer van een christelijke school. De persoon in kwestie was David Snatich die naast zijn werk-
zaamheden aan het instituut ook niet-joodse kinderen onderwees en hierin gesteund werd door
het Groninger departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het probleem was ech-
ter dat joden, zoals in het vorige hoofdstuk reeds is opgemerkt, officieel geen lid konden worden
van deze christelijke vereniging. Ook joodse leerlingen werden aanvankelijk van de Nutsscholen
geweerd. Snatich had echter nauwe banden met het Groningse departement en was als enige
Israëliet gerechtigd de departementsvergaderingen bij te wonen. Zijn verzoek om namens het Nut
een ‘industrie- en leerschool voor meisjes’ op te richten werd op 14 oktober 1818 door het bestuur
goedgekeurd.30 Samen met zijn zus Theodora en drie christelijke onderwijzers toog hij vervolgens
aan het werk. Kort daarop ontstond er binnen de Maatschappij verzet tegen zijn benoeming en
wel door het vooraanstaande bestuurslid en mede-oprichter van het Groninger departement:
Mattheus van Heijningen Bosch (1773-1821). Bij de desbetreffende vergadering was hij afwezig
geweest en nu eiste hij herroeping van het besluit. In een uitvoerige brief aan het departements-
bestuur achtte deze dichter, schrijver en uitgever31 het namelijk onverenigbaar met de christelijke
beginselen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen dat een joodse onderwijzer een dergelijke
school zou leiden. ‘Hoe verdienstelijk de heer Snatich en zijne zuster [ook] zijn of schijnen mogen,
zij behoren niet tot de christelijke gezindte – het zijn joden.’ Hij achtte het ‘verschil in godsdienst
en zedenleer tusschen den Christen en den Jood’ te fundamenteel en verzocht een nieuwe verga-
dering te beleggen om het genomen besluit te heroverwegen. Hij hoopte zo de Maatschappij te
ontdoen van ‘eene ongewijde hand [welke] misbruik maakt van de regten der gastvrijheid’.32 Deze
vergadering kwam er, maar verliep erg rumoerig. Op een gegeven moment riep Van Heijningen
Bosch de aanwezige Snatich toe dat hij zijn mond diende te houden en moest verdwijnen. ‘Gij
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moogt hier niet spreken: vertrek!’ – waarop Snatich zich inderdaad verwijderde. Het bestuur keur-
de het optreden van zijn medebestuurslid af en weigerde het eerder genomen besluit te herroepen.
Snatich was door het gehele gebeuren flink aangeslagen en schreef twee zeer lange brieven aan het
bestuur (respectievelijk eenendertig en elf pagina’s). Hij voelde zich aangetast in zijn ‘eer en begin-
selen’ en bestempelde het optreden van Van Heijningen Bosch als ‘een smet op de verdraagzame
en verlichte denkwijze van Groningens ingezetenen’. Ook reageerde Snatich op het voordurende
gebruik van de term ‘jood’ door Van Heijningen Bosch. 

[Een] benaming [die] mij nooit te voren door eenig weldenkend Christen is toegediend [maar] eene benaming

die mij als Israëliet dierbaar is. Uit de mond van de heer Van Heijningen Bosch klinkt dit woord des te vreem-

der dewijl hij zeer dikwijls aan mij betuigd heeft dat men mij uiterlijk voor geen jood zoude herkennen en dat

het Christen publiek dit althans in geene verachtelijke zin in mij zag.33 

Voor Van Heijningen Bosch was de kous daarmee niet af. Hij liet een pamflet34 verschijnen waar-
in hij zijn standpunt nogmaals uiteenzette en stuurde nog in juli 1819 een brief naar het departe-
mentsbestuur met de medeling dat er meerdere stukken zouden volgen en hij zich tot het hoofd-
bestuur van de Maatschappij zou richten. De hele affaire kreeg zo al spoedig landelijke bekendheid
onder de naam ‘de Groninger kwestie’ en heeft wellicht bijgedragen aan Snatichs plotselinge
besluit – in 1824 – zijn school op te doeken, de stad te verlaten en zijn werk in Brussel voort te
zetten.35

Terwijl christelijke onderwijzers aan het joodse instituut van harte welkom waren en door de
overheid werden ondersteund36 en beschermd, bleek de tijd nog niet rijp voor een joodse onder-
wijzer die christelijke leerlingen onderwees. Niet omdat hij de taal niet zuiver zou spreken of
gekenmerkt zou worden door een ‘kleinen, vreesachtigen geest’37, maar vanwege – aldus Van
Heijningen Bosch – ‘een fundamenteel verschil in godsdienst en zedenleer tusschen den Christen
en den Jood’. Snatichs school ging dus uiteindelijk dicht en zijn functie als hoofdonderwijzer aan
Tiphereth Bachurim werd overgenomen door Samuel Jozef van Ronkel die deze positie ruim vijf-
tig jaar heeft bekleed.

De leerlingen aan het instituut waren onderverdeeld naar ontwikkelingsniveau – onafhankelijk van
leeftijd38 – en kregen naast onderwijs in Hebreeuws, Tora en Talmoed, ook les in Nederlands (lezen
en schrijven), cijfer- en aardrijkskunde. (Later kwamen daar ook nog vaderlandse geschiedenis en
zang bij.) Deze seculiere vakken werden in hoofdzaak door christelijke onderwijzers gegeven39, een
situatie waar van joodse zijde nooit tegen is geprotesteerd. Verder werd het aanleren van ambach-
ten sterk gepropageerd om zo de traditionele, wat eenzijdige beroepskeuze te verbreden.40 Meisjes
zaten veelal gescheiden van de jongens, het religieuze onderwijs beperkte zich voor hen vooral tot
de dagelijkse praktijk: het onderhouden van de juiste religieuze regels binnen het huishouden. 
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Aanvankelijk was het instituut bedoeld voor alle sociale lagen, maar op dit punt bleek men al snel
wat al te vooruitstrevend. Reeds in 1818 ontstond er een apart gedeelte voor de armen –  de kel-
der van het instituut – en vanaf januari 1824 was de scheiding definitief bezegeld.41 Dit overigens
tot groot verdriet van het schoolbestuur dat de scheiding jarenlang had weten te traineren. Het was
de schoolcommissie die met steun van de hoofdcommissie de scheiding tot stand bracht. Zij rede-
neerde dat een dergelijke scheiding voor beide groepen leerlingen voordelig was wat betreft edu-
catie en opvoeding. De schoolcommissie maakte zich met name zorgen over de ‘zedelijkheid’ van
de arme kinderen die door een vermenging met kinderen uit andere sociale milieus de ‘bijzonde-
re zorg’ zouden missen. ‘Zo verhindert de onafhankelijkheid der betalende leerlingen [..] het
invoeren eener algemeene strenge schooltucht [om] de losbandigheid der armen-kinderen te
beteugelen’.42 De commissie werd in haar opvattingen gesteund door zes bezorgde ouders (allen
contribuerende leden) die het aantal leerlingen in de klassen te groot vonden en de leerkracht ver-
zochten om afzonderlijk onderwijs voor hun kroost.43 Meer gegoede kinderen kregen vanaf 1818
onderwijs aan afzonderlijke, zogenaamde, ‘burgerscholen’ van particuliere onderwijzers.44 Een
andere reden voor splitsing was van meer administratieve aard. De minister wilde een duidelijker
onderscheid in baten en lasten voor beide groepen leerlingen zodat subsidies ook werkelijk bij de
arme kinderen terecht kwamen.45 Daarbij schreef het koninklijk besluit van 1817 voor dat iedere
hoofdsynagoge minimaal één armenschool diende te hebben. Zo werd het instituut uiteindelijk (in
1824) opgeheven en opgesplitst in een armenschool en een particuliere school.

Jaren later, bij de installatie van Dr. Jacob Rosenberg als opperrabbijn op 24 mei 1853, blikte
het toenmalige corresponderend lid Mr. I.L. Schaap in zijn rede nog somber terug op deze ont-
binding van Tiphereth Bachurim, het instituut dat met zoveel moeite was opgericht, ‘doch later te
niet [gegaan]’.46

In 1799 werd Johannes Hendricus van der Palm (1763-1840) benoemd tot ‘Agent van Nationale
Opvoeding’, een functie die vergelijkbaar is met die van minister van onderwijs.47 Twee jaar later,
in 1801, werd voor het eerst een nationale onderwijswet uitgevaardigd. Hierin was het toezicht van
staatswege op het onderwijs vastgelegd. Het openbare onderwijs in Nederland was zo tot over-
heidstaak verheven. Volksopvoeding en onderwijs werden gezien als belangrijke instrumenten tot
het opleiden van goede staatsburgers. Daartoe diende ook de onderwijsmethode te worden aange-
past. Het onderwijs van vóór 1800 werd als te werktuigelijk, te slaafs beschouwd. De lesstof werd
niet verklaard en het onderwijs was in hoofdzaak gericht op geheugentraining. Dit moest anders.
De nieuwe leerwijze moest meer verklarend zijn en gebaseerd op zintuiglijke waarneming en reflec-
tie. Er werden daarom schoolborden geïntroduceerd en er kwamen prenten en landkaarten in de
lokalen te hangen. Tevens werd de klassikale lesvorm ingevoerd waarbij de onderwijzer zich tot de
gehele groep richtte en leerlingen niet meer één voor één naar z’n lessenaar liet komen voor indi-
vidueel onderricht. Verder werd strenger toegezien op de lokalen waarin werd onderwezen. Was de
ruimte bijvoorbeeld groot genoeg en hoe stond het met de verlichting?48
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Met deze groeiende aandacht voor het lager onderwijs in het algemeen ontstond tevens meer
belangstelling voor de joodse scholen in het land. Zo vermeldde reeds het koninklijk besluit van
12 september 1808 – dat ten grondslag lag aan de instelling van het opperconsistorie – dat de
Bijbel uit het Hebreeuws in de ‘Hollandse taal’ moest worden onderwezen. Daarnaast behoorden
de onderwijzers niet alleen van ‘onbesproken levensgedrag’ te zijn, maar ook de Nederlandse taal
in woord en geschrift te beheersen.49 De uitsluiting van het Jiddisch bleef een constante in het over-
heidsbeleid ten aanzien van het joodse onderwijs. Een rapport van Repelaer van Driel – gebaseerd
op door de schoolcommissies toegezonden rapporten – gaf daartoe alle aanleiding. Onomwonden
sprak deze over ‘de staat van ruwheid, onbeschaafdheid en afzondering’ waarin de behoeftige jood-
se bevolking leefde. Het Jiddisch werd gezien als de voornaamste oorzaak van dit isolement.50

Mede op basis van dit rapport werd in 1817 een koninklijk besluit uitgevaardigd dat duidelijke
richtlijnen gaf ter verbetering van het onderwijs op de joodse armenscholen. Naast de volstrekte
uitsluiting van de zogenaamde ‘Joodsche of verbasterde Hoogduitsche taal’, werd ouders bedeling
ontzegd wanneer zij hun kinderen niet naar school stuurden. Tevens regelde dit besluit de kwali-
ficatie van de godsdienst-onderwijzers die werden onderverdeeld in vier rangen.51 Het toezicht en
bestuur over de scholen in elk ressort werd opgedragen aan een schoolcommissie die werd bijge-
staan door een rabbijn-inspecteur. Deze commissies waren slechts verantwoording verschuldigd
aan het Departement van Eredienst en namen onder meer examens af aan de onderwijzers, een
taak die vanaf 1840 werd overgenomen door de ‘Algemeene Commissie van Examinatoren voor
Israëlitische godsdienstonderwijzers’.52 

Vanaf 1837 werd het toezicht aanmerkelijk verscherpt door de aanstelling van Samuel Israël
Mulder (1797-1862) tot eerste ‘hoofdinspecteur voor het Israëlitisch godsdienstonderwijs in
Nederland’. Hij toonde zich uitermate begaan en gedreven, en kon het vaak niet nalaten tevens iets
over het maatschapelijk onderwijs te vermelden. Dit behoorde eigenlijk tot het terrein van de ‘hoofd-
inspecteur voor het algemeen onderwijs in Nederland’, sinds 1832 de functie van Henricus Wijnbeek,
en de schoolopzieners die op provinciaal niveau toezicht hielden op het seculiere onderwijs.

Daar de rapporten van de rabbijn-inspecteurs (tot 1837) in de archieven niet zijn terug te vin-
den, vormen de rapporten van S.I. Mulder en zijn opvolgers, samen met die van de provinciale
schoolopzieners de voornaamste bronnen betreffende het joodse onderwijs in deze periode.
(Omtrent de particuliere joodse scholen die na verloop van tijd ontstonden, is in deze rapporten
slechts zeer summiere informatie te vinden. Zij vielen buiten het werkterrein van deze inspecteurs
en opzieners.53) Wijnbeek is voor Groningen van minder belang daar hij de joodse school in deze
stad slechts eenmaal bezocht – in 1836 –  hetgeen niet zo verwonderlijk is aangezien hij de onmo-
gelijke taak had ruim 5.000 scholen te inspecteren.54 Zijn indruk was desalniettemin positief.

Er bestaat te Groningen eene Israëlitische godsdienstige armenschool waar ook de vakken van het lager onder-

wijs onderwezen worden. Uit dien hoofde is zij mede door mij bezocht. Ik telde er 40 jongens en 10 meisjes.

Een meester van het Instituut voor Doofstommen, J. van Ulphen Tonkens (een christen) gaf er, als hulpon-
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derwijzer, het lager onderwijs in de onderste klasse, terwijl de hoofdonderwijzer, een Jood, Samuel Joseph van

Ronkel genaamd, de bovenste klassen voor zijne rekening had. Er werd ook onderrigt gegeven in het zingen.

Men hief er in mijne tegenwoordigheid het Volkslied van Tollens55 aan, en kweet er zich zeer goed van. Als

een bijzonderheid van veel belang merkte ik op, het onderwijs en het lezen der Hebreeuwse taal naar de klank-

methode.56 Tot dat einde gebruikte men een letterkast naar die van Prinsen, en het scheen dat de leerwijze uiter-

mate goed gelukte. Voorts werd eenig gedeelte van den Bijbel (het Oude Testament) in het Hebreeuws gelezen

en in het Nederduitsch vlot overgezet. De meer gevorderden in jaren deden zulks bij het opslaan van het boek.57

De provinciale schoolopzieners zijn van groter belang. In 1815 werden er ‘Provinciale Commissiën
van Onderwijs’ ingesteld58 waarbij elke opziener een district voor zijn rekening nam. Zo was de
provincie Groningen onderverdeeld in verschillende districten waarbij de stad Groningen samen
met Haren, Hoogezand, Sappemeer en Noorddijk het eerste district vormde. Over de periode
1815-1851 is een vrijwel volledig archief met jaarlijkse inspectierapporten aanwezig.59 

Deze provinciale rapporten zijn alle geschreven door schoolopziener Th. van Swinderen. In zijn
jaarlijkse rapporten lette hij behalve op het aantal leerlingen, de gegeven vakken, de vorderingen
en de deugdelijkheid van lokaal en meubelen, vooral op de gebruikte onderwijsmethode en de
pedagogische kwaliteiten van de leerkracht. In tegenstelling tot Mulder hield hij zich strikt aan zijn
taakomschrijving en beoordeelde uitsluitend het seculiere onderwijs. Van Swinderen toonde zich
weinig bekend met de joodse religie en was dus ook niet in staat hierover enig oordeel te geven.
Tot tweemaal toe noteerde hij in zijn rapporten geen verslag te kunnen geven van zijn bezoek aan
de joodse school daar hij voor een gesloten deur stond. Op 18 april 1832 vanwege het ‘Israëlitisch
Paaschfeest’ en op 22 november 1850 doordat om half vier de sabbath al was begonnen. Over het
algemeen was hij buitengewoon positief over het gegeven onderwijs. Reeds bij zijn eerste kennis-
making roemde hij ‘de geest van den school’ en bestempelde hij deze als de beste in zijn district en
‘een model voor de christelijke scholen in de stad’. Met de bijzondere ‘geest’ die hier heerste, doel-
de hij ongetwijfeld op de invloed van de pedagoog Snatich en diens ideeën omtrent straffen en
belonen, en de gevolgde leermethoden.60 In zijn voorjaarsverslag van 1838 spreekt hij van ‘den lie-
ven, zachten echt kinderlijken geest, welke daar heerscht, en de blijdschap en tevredenheid, welke
op de aangezichten van al deze armen kinderen te lezen staat’.61

Ook de gegeven vakken (taalkunde, rekenkunde, vaderlandse geschiedenis, aardrijkskunde,
zingen), de opvallende orde en stilte, en de vorderingen van de leerlingen kregen zijn goedkeuring.
Vooral wanneer het op rekenen en het werken met maten en gewichten aankwam, bleken de jood-
se leerlingen zeer goed onderlegd. Alleen over het lezen en de uitspraak was hij niet altijd even
enthousiast en noemde deze ‘niet natuurlijk’.62 Soms sprak hij hierover in bedekte termen en
noemde hij de leestoon van sommigen ‘wat al te theatraal’63; op andere momenten sprak hij onom-
wonden van een ‘heerschende joodsche toon’ en eenmaal zelfs van ‘ijselijk geschreeuw met joodsch
accent’.64 Opvallend hierbij is dat Van Swinderen een direct verband zag tussen uitspraak en de
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christelijke leerkracht. Was deze afwezig, wat weinig voorkwam, dan constateerde hij onmiddellijk
een verslechtering van de uitspraak. Hij adviseerde dan opnieuw een christelijke onderwijzer aan
te nemen –  een advies dat altijd lijkt te zijn opgevolgd –  en bij zijn volgende bezoek was het
niveau dan weer als vanouds.65 Regelmatig noteerde hij ‘met groot genoegen’ de school te hebben
bezocht en bleek hij geroerd door het ‘zeer lieve’ gezang.66 De algehele beoordeling luidde dan ook
vrijwel altijd: ‘zeer goed’. ‘De kinderen’ werden ‘tot goede menschen en brave burgers opgeleid’,
aldus Van Swinderen.67

De rapporten van Mulder en zijn opvolgers overlappen die van Van Swinderen enigszins en geven
antwoord op de volgende vragen: Wordt er nog in het Jiddisch onderwezen? Beschikken de leer-
krachten over de juiste papieren? Hoe is de staat van het lokaal? Hoeveel leerlingen bezoeken de
school? Wat is het niveau van de leerlingen en hoe staat het met hun zindelijkheid en kleding? Op
welke dagen en uren ontvangen zij godsdienstonderwijs en op welke wijze krijgen zij seculier
onderwijs? De antwoorden, eventueel uitgebreid met bijzonderheden, werden vervolgens ver-
stuurd naar het ministerie.68 

S.I. Mulder, schrijver van de meeste rapporten, was een man met een missie. Hij was overtuigd
dat zijn geloofsgenoten een achterstand hadden ten opzichte van de christenen en zag het als zijn
taak deze te helpen overbruggen. Naast zijn werk als inspecteur vertaalde hij de Pentateuch in het
Nederlands en stelde hij een Hebreeuws-Nederlands woordenboek samen. Verder schreef hij een
handboekje over de geschiedenis der Israëlieten en gaf hij een aardrijkskundige beschrijving van
het Heilige Land (inclusief wandkaart). Daarnaast was hij secretaris van de Nederlands Israëlitische
hoofdsynagoge van Amsterdam, doceerde hij Hebreeuws aan het Stedelijk Gymnasium aldaar en
bekleedde hij de functie van regent-secretaris aan het Nederlands Israëlitisch Seminarium dat in
1839 werd opgericht. 

Mulder toonde zich in zijn inspectierapporten een verlicht man met een grondige afkeer van
het Jiddisch en van buitenlandse leerkrachten. Samenwerking met christelijke leerkrachten juich-
te hij daarentegen toe, evenals het gebruik van ‘Hollandse liederen’ en gebeden voor de koning.
Verder propageerde hij ‘practische kennis’ waarbij hij het Duitse onderwijs als voorbeeld zag.69

Kortom, alles wat de integratie van de joden in de Nederlandse samenleving bevorderde, had zijn
zegen. Mulder was tevens voorstander van gemengd onderwijs in de zin van scholen voor kinde-
ren met verschillende sociale achtergronden. ‘Gemengde scholen [kunnen] in vele opzigten zeer
voordelig [zijn]; het ruwe gaat [er] door het verkeer met kinderen van de meerbeschaafde klassen,
allengskens af.’70 

Tussen 1837 en 1870 bezochten de ‘inspecteurs der Nederlands-Israëlitische armenscholen’
Groningen negen keer, waarbij Mulder zevenmaal de inspecteur was.71 Deze was, evenals Van
Swinderen, in het algemeen vol lof. Bij zijn eerste bezoek in 183772 noteerde hij: 
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De geest [der] oprigters der eerste voortreffelijke godsdienstige school in ons rijk (1815) waart er nog in rond.

En ook thans dat de school, sedert 1825, tot eene armenschool beperkt is, munt dezelve boven velen anderen,

zoo niet boven allen uit, die ik nog bezocht heb.

Mulder verbleef drie dagen in de stad en zijn ‘aankomst scheen eene algemeene blijdschap veroor-
zaakt te hebben’. Het gebouw aan de Haddingestraat was inmiddels opgesplitst in een armen-
school, een particuliere joodse school en een woning voor de onderwijzers.

Verder prees hij, naast de schoolcommissie73 en de rabbinaal-inspecteur S. Rosenbach (vroeger
zelf onderwijzer74), de leerkrachten: hoofdonderwijzer S.J. van Ronkel – die in het bezit was van
de hoogste rang voor het godsdienstige en de tweede rang voor het seculiere onderwijs – en diens
assistent Cornelis Runsink ‘een der ondermeesters van de stadsschool’, die in het bezit was van de
derde rang. Dat de christen Runsink hier werkzaam was, kon Mulder alleen maar waarderen: ‘Het
plaatsen van een Christen onderwijzer [..] draagt er veel toe bij om den geest van verdraagzaam-
heid in [de] harten te prenten’.75 In het klaslokaal ontwaarde hij een kaart van het ‘Heilige Land’
naast ‘een kaart van ons Vaderland’. Behalve de armenschool met 79 leerlingen, vermeldde hij dat
er in Groningen nog drie particuliere scholen waren: een gemengde school (jongens en meisjes)
met 45 leerlingen onder leiding van Hartog Josef van Ronkel – een broer van eerdergenoemde
hoofdonderwijzer –,  een school met 12 jongens en een gemengde school met 30 leerlingen respec-
tievelijk geleid door Isaac Jojada Cohen en Mozes Meijers Meijer. In totaal dus 166 leerlingen, ’70
meer dan Leeuwarden met een gelijk getal van Israëliten’, zo merkte Mulder fijntjes op. Toch gin-
gen ook in Groningen niet alle arme joodse kinderen naar school. 

Van de ledematen der Gemeente is geen enkel kind dat niet ter schole gaat; van [de] vreemdelingen die behoef-

tig zijn, zouden er nog kinderen geplaatst moeten worden; doch behalve dat hiertoe de fondsen ontbreken, zou

zulks, naar het oordeel der commissie, ook aanleiding kunnen geven om vele behoeftige huisgezinnen van

elders naar Groningen te lokken.

Vooral ook omdat bij goed gedrag kleding en ‘prijzen’ (meestal boeken, soms ook broodjes met
vlees) aan de kinderen werden verstrekt, zo voegde Mulder hier nog aan toe. 

Tot besluit van zijn Groningse verblijf bezocht Mulder tevens het doofstommeninstituut van
Guyot. Hier zaten negen behoeftige Israëlitische leerlingen, waaronder twee Amsterdamse meisjes
van Portugees-Israëlitische afkomst (Cardoso en Pareira) die, aldus Mulder, ‘in godsdienstig onder-
wijs achter lopen’. In 1841 beval hij daarom S.J. van Ronkel aan die deze taak nog datzelfde jaar
op zich nam.

Ook bij volgende inspecties roemde Mulder de Groningse armenschool. ‘Ik aarzel niet deze
armenschool voor de beste te verklaren, die mij in het rijk bekend is’, zo luidde het in 1841. Zijn
oog viel in dat jaar ook op de prestaties van ene twaalfjarige Philippus van Ronkel (zoon van de
hoofdonderwijzer) die hij ‘zeer geschikt [achtte] om op het Seminarium geplaatst te worden’.76 In
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1844 was Mulder nog immer enthousiast: ‘alles is daar goed en doelmatig’. Wel wees hij er op dat
‘het maatschappelijke bij het godsdienstige verre bij achteren is’.77 Deze kritiek herhaalde hij in 1847
en hij weet deze toestand aan het gering aantal uren dat aan het seculiere onderwijs werd besteed.
Godsdienstig onderwijs werd gegeven tussen negen en twaalf, en van twee tot half vier; het seculie-
re onderwijs tussen half vier en zes.78 Ter vergoelijking benadrukte hij echter dat ‘het onderricht in
het godsdienstige zoo verre boven het gewone peil is, dat al het overige daarbij gering moet toe-
schijnen’.79 In 1844 bleek de particuliere school van Cohen opgeheven na diens overlijden. Het
niveau op particuliere scholen was volgens Mulder overigens lager dan op de armenschool.80 

Deze algehele tevredenheid lijkt na 1851 tanende. Zo constateerde Mulder in 1853 – Van
Swinderen overleed in 1851 – dat de lagere klassen (‘bevattende de grootste helft der schooljeugd’)
‘meer ontwikkeld konden en moesten zijn; hunne vorderingen staan althans niet in evenredigheid
met die der hoogste klassen’.81 In 1857 was de Groningse roem definitief ten einde en bespeurde
Mulder algeheel verval. De Groningse ‘modelschool is reeds lang kwijnende zoo in het materiële
als in het intellectuele’. Verder achtte hij de school te klein. ‘Sommige kinderen (vooral die der
afgescheidene Israëlieten82) blijven daardoor eenige tijd van onderwijs verstoken.’ Kritiek uitte hij
ook op de leerkrachten die in zijn ogen te oud (S.J. van Ronkel) of te weinig capabel waren.
Daarbij zou opperrabbijn Rosenberg, in scherp contrast met zijn voorganger Rosenbach, het
onderwijs verwaarlozen. (Deze heeft ‘sedert twee jaren de armenschool niet bezocht’, terwijl
Rosenbach ‘bijna dagelijks’ langs kwam.)83

Gezien deze negatieve ontwikkeling kwam de Wet op het Lager Onderwijs uit 1857 wellicht niet
geheel ongewenst. Deze wet riep in ieder geval, ondanks de vergaande consequenties, weinig pro-
test op bij de joodse gemeente. Waarschijnlijk was de algehele malaise in het ressort – naast onder-
wijsperikelen had men tevens te maken met een onwillige opperrabbijn (opnieuw Rosenberg) en
een groep afgescheidenen – hieraan mede debet. Deze wet, welke in 1861 in werking trad,  bete-
kende het einde van het seculiere onderwijs aan de eens zo vermaarde armenschool. Als indirect
gevolg van de verscherpte scheiding tussen kerk en staat (die ook in de herziene grondwet van
1848 stond vermeld), bleek er geen ruimte meer voor de gecombineerde  joodse scholen. Subsidies
voor seculier onderwijs aan Israëlitische scholen werden daarom stopgezet.84 Joodse leerlingen
moesten voortaan voor seculier onderwijs naar de openbare armen- en stadsscholen. 

Van christelijke zijde kwam daarentegen veel meer discussie los. De vermaarde Groningse theo-
loog en schoolopziener (derde district) Petrus Hofstede de Groot verzette zich al jaren tegen de
komst van deze nieuwe wet. Zijn kritiek gold met name de uitvoering van artikel 23 waarin ener-
zijds stond dat de jeugd moest worden opgeleid tot ‘christelijke en maatschappelijke deugden’, ter-
wijl anderzijds de gevoelens van andersdenkenden (lees: joden) niet gekwetst mochten worden. Hij
achtte dit onverenigbaar en maakte zich grote zorgen over het christelijke karakter van het onder-
wijs. Naar zijn mening had de situatie van vóór 1857 beter gehandhaafd kunnen blijven. Tijdens
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zijn inwijdingsrede bij een nieuwe school in Winsum op 13 oktober 1860 ging Hofstede de Groot
uitvoerig in op deze ‘schaduwzijde’ van de nieuwe wet. In deze rede, die enkele maanden later
gepubliceerd werd85, vroeg hij zich retorisch af of de onderwijzer dan alleen het oude testament
mocht behandelen ‘om zo den Israëlieten geen aanstoot te geven?’. Zijn advies aan de onderwij-
zers luidde: 

Ontziet uwe Joodsche kinderen; maar niet zoo zeer, dat gij zoudt vergeten uwe Christelijke leerlingen te voor-

zien van het allernoodigste [..]. Behandelt de Israëlieten met eerbied, zonder hen iets van dit alles op te leggen;

maar toch ook als eene overkleine minderheid, die zich naar de overgroote meerderheid moet schikken. 

Op deze rede volgde een strenge reprimande van de minister met het verzoek in het vervolg af te
zien van ‘beschouwingen en opmerkingen [die] in lijnrechte strijd [zijn] met de zienswijze der
regering’.86 Toen hij op 15 november 1861 in Groningen bij de sluiting van de kweekschool zijn
zienswijze herhaalde, was voor de minister de maat vol en volgde ontslag. Aan een opzienerschap
van achtentwintig jaar kwam zo een abrupt einde. De discussie rond Hofstede de Groot doet
enigszins denken aan die van Van Heijningen Bosch: beiden maakten zich zorgen omtrent het
christelijke karakter van het onderwijs en beiden trokken aan het kortste eind. Hofstede de Groot
was echter iets minder uitgesproken in zijn gevoelens ten aanzien van de joden. Wanneer hij hier-
over al iets liet blijken, dan drukte hij zich veelal omslachtig en vaag uit. Zo zouden de joden nu
eenmaal niet in alles met de christenen gelijk gesteld kunnen worden omdat ‘er iets is dat men wel
kan wegwenschen, maar niet kan wegdoen’.87

Van joodse zijde klonk nauwelijks kritiek op de wet en hulde men zich in stilzwijgen. De wet
trad in 1861 in werking en zo werd vanaf 1 januari 1861 aan de joodse armenschool uitsluitend
nog godsdienstonderwijs gegeven. Het schoolbezoek liep als gevolg hiervan terug.88 Het bezoeken
van twee scholen was voor veel leerlingen te veel van het goede. Daarbij gaven ouders prioriteit aan
het gewone onderwijs en hielden zij hun kinderen steeds vaker thuis wanneer deze eigenlijk gods-
dienstonderwijs moesten volgen. (Alle cadeaus in de vorm van kleding en voedsel als stimulans
aangeboden, ten spijt.) 

Slechts Mulder gaf uiting aan zijn gevoelens over al dat schone dat verloren was gegaan en
begon zijn rapport uit 1861 zo:

Die de gemengde Israëlitische school te Groningen vóór het vierde eener eeuw heeft bezocht, en den toenma-

ligen staat van leerlingen, toezicht en onderwijs met den tegenwoordige vergelijkt, zal zich bezwaarlijk kunnen

onthouden van klagten aan te heffen over achteruitgang en verval.

Voor het godsdienstonderwijs bleef geen ander tijdstip over dan tussen half twee en half vier
’s middags, met uitzondering van zon- en christelijke feestdagen. Het seculiere onderwijs aan de
stadsscholen vond namelijk plaats tussen negen en half twaalf ’s ochtends, en van vijf tot zeven in
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de namiddag. ‘Twee uren voor het aanleren van een zoo moeijelijk vak, met al de verdere kundig-
heden [is] veel te weinig’, aldus Mulder. Hij concludeerde dan ook wat mistroostig dat ‘het opko-
mende geslacht al meer en meer van het Jodendom verwijderd zal worden’. De schoolcommissie
maakte zich eveneens zorgen en wel over de boeken die op de stadsscholen werden gebruikt en de
‘Christelijke traktaatjes’ die de joodse leerlingen kregen uitgedeeld. Ook het goede nieuws in dit
rapport was betrekkelijk. Er bleek dan wel een nieuw lokaal in gebruik genomen dat ‘luchtiger en
beter geschikt’ was dan het vorige, maar de ingang lag aan het einde van een steegje ‘waarvan de
bevolking voor meester en leerlingen veel aanstotelijks oplevert’.89 Zijn opvolger Dr. I. Isaacson
sprak in zijn rapport van 1868 onomwonden over ‘een publiekhuis dat naast het lokaal is gele-
gen’.90 In 1878 werd een nieuw schoolgebouw aan de Folkingedwarsstraat betrokken met ‘vier
ruime lokalen geheel naar de eischen des tijds ingericht en gemeubileerd’.91

Ook de algehele uitkomst van Mulders’ rapport bleek ‘niet bevredigend’: spellen en lezen waren
‘slecht’, Hebreeuws opzeggen en vertalen ‘tamelijk’, catechetisch onderwijs  ‘tamelijk’, alleen de
vertaling van de gebeden, de Hebreeuwse taalkunde en bijbelse geschiedenis werden positief
beoordeeld, respectievelijk ‘tamelijk goed’, ‘bevredigend’ en ‘goed’.92 

De spaarzame rapporten die zijn overgeleverd uit de periode na 1870, stemmen eveneens som-
ber. Zo sprak rabbijn-inspecteur Jeremia Hillesum in 1886 zijn verontrusting uit over het grote
verzuim en verbaasde hij zich over de ‘matheid’ en ‘uiterst lome en smakeloze’ wijze waarop de leer-
lingen vertelden over de bijbelse geschiedenis. Met name over de laagste en middelste klassen was
de rabbijn zeer ontevreden: het Hebreeuws lezen was ‘traag’ en ‘onnauwkeurig’, en de kennis
omtrent de ‘lofzeggingen [..] zeer gering’ – ‘zelfs de meest principiële dingen waren de kinderen
niet uitgelegd’.93 Het verslag van rabbijn-inspecteur Abraham van Loen, drie jaar later (1889),
klonk zo mogelijk nog onheilspellender. Na de inspectietocht door zijn Groningse ressort conclu-
deerde hij dat ‘geen enkele school voldeed aan de eischen, die men billijkerwijs stellen mag’. Een
aantal verklaringen voor deze situatie deed hij meteen aan de hand: het geringe aantal lesuren, het
moedwillige schoolverzuim, de overbevolkte klassen, het gebrek aan onderwijsmethode en de ach-
terstelling van meisjes. Wat de armenschool in Groningen betrof, scoorden ook bij hem de laagste
en middelste klassen het slechtst. ‘Onvoldoende’ luidde zijn oordeel; de hoogste klas ontving een
zuinig ‘behoorlijk’, al voegde hij hier meteen aan toe dat hij in deze klas alleen de jongens had kun-
nen examineren daar voor meisjes op dit niveau niets ‘geregeld’ bleek. Van Loen onderzocht bij
zijn inspectie de kennis omtrent: lofzeggingen, bijbelse geschiedenis, feest- en vastendagen en
Hebreeuws lezen en vertalen. In de laagste klas bleek niemand bekend met de aanleiding tot het
vieren van het Chanoeka-, Weken- of Lotenfeest94, noch met de dagen waarop deze werden
gevierd. In de middelste klas noteerde Van Loen voor dit onderdeel een kort ‘zeer onwetend’.
Leesregels omtrent het Hebreeuws of vertalingen scoorden al even slecht.
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Bijna wanhopig vroeg hij zich af wat de toekomst van deze gemeente zou zijn als

de kennis van de eerste, onontbeerlijke grondslagen van de godsdienst zoo gebrekkig en onvolledig is? Hoe zul-

len deze kinderen, in de regel van verder voortgezet-onderwijs verstoken, tot mannen en vrouwen gerijpt eene

gemeente vormen, gevestigd op godsdienstige basis, wier levensvatbaarheid boven eenige twijfel verheven is?

[..] Op den duur is eene gemeente waar hare leden uit dergelijke individuen bestaat, van wisse ondergang niet

te redden.95

Opperrabbijn Hamburg was in 1914 al even somber na zijn inspectie in de provincie Groningen.
Hij hekelde vooral de houding van de ouders en betichtte hen van een ‘ongelooflijk groote lam-
lendigheid’ tegenover ‘den godsdienst Israëls’. In zijn rapport noteerde hij verder het volgende:

Ge zult begrijpen dat deze ouders het religie-onderricht hunner kinderen eenvoudig als ballast beschouwen,

het als geestdoodend brandmerken, dat onderwijs, hetwelk niet minder den geest ontwikkelt dan het openba-

re, en veel meer en inniger dan dat, het gemoed beschaaft en veredelt!96

Dat het mogelijk ook schortte aan de vorm waarin het onderwijs gegeven werd – zoals Van Loen
reeds opmerkte –, blijkt uit de woorden van Clara Asscher-Pinkhof, de vrouw van de in 1926 jong
overleden Groningse opperrabbijn. Zij toont zich in De danseres zonder benen geschokt over de toe-
standen die heersten in de joodse godsdienstschool: ‘Er viel een stof op te ruimen die minstens een
eeuw van stof en spinnewebben in zich vergaard had’. Samen met haar man stelde deze oud-onder-
wijzeres daarom begin jaren twintig een leerplan op dat verbetering moest brengen. Dat een opper-
rabbijn een dergelijk plan kon indienen, was niet zo vreemd. ‘De traditie wilde dat het godsdienst-
onderwijs van bovenaf geregeld werd en voorgeschreven door de rabbijn, die in vele gevallen nog
nooit onderwijs gegeven had en nauwelijks wist, wat een kind was’, aldus Asscher-Pinkhof. In het-
zelfde boek oordeelt zij hard over de Groninger godsdienstscholen.

Mijn schooljuffrouwenhart was hevig betrokken bij wat er in de godsdienstscholen tegen de kinderziel gezon-

digd werd. [..]  Zodra een kind niet meer gedwongen werd, het onderwijs te volgen, liet het niet alleen iedere

verdere ontwikkeling in die richting achter zich, maar gooide al wat hen aan de gehate uren der gevangenschap

herinnerde over boord – met andere woorden: het joodse godsdienstonderwijs had alles gedaan, om jonge

mensen van het jodendom te verwijderen. 

Of het genoemde leerplan97 veel verandering heeft gebracht, is twijfelachtig. ‘Over wat er in de
praktijk van terecht kwam, maakte ik mij niet veel illusies’.98 

Na een aanvankelijk goede start met gunstige beoordelingen ging het joodse armenonderwijs in
Groningen vanaf het midden van de negentiende eeuw sterk achteruit. Ongetwijfeld kwam de
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drastische scheiding tussen seculier en godsdienstig onderwijs de integratie van de joodse leerlin-
gen in de Groningse samenleving ten goede, de nadelen waren echter ook duidelijk, zelfs voor een
man als Mulder die deze integratie zo’n warm hart toedroeg: de band met het jodendom werd los-
ser. Een belangrijke pijler voor het behoud van het jodendom en de voortzetting van de traditie
brokkelde af.

Gold een dergelijke ontwikkeling ook voor het joodse godsdienstonderwijs voor burgers? Op
basis van het geringe archiefmateriaal dat hieromtrent is overgeleverd, is het lastig vergaande con-
clusies te trekken. Het archiefmateriaal van de in 1895 opgerichte joodse burgerschool voor gods-
dienstonderwijs wijst echter in dezelfde richting.99 Op woensdag- en zondagmiddag konden leer-
lingen in de lokalen aan de Schoolholm godsdienstonderwijs volgen en op maandag-, dinsdag- en
donderdagavond in Ets Haïm (‘Boom des Levens’) aan de Folkingestraat – waarover in een volgend
hoofdstuk meer. Bij de oprichting meldden zich 72 leerlingen. Reeds in oktober ontving het
schoolbestuur de eerste klachten en wel over de leerlingen. Zij zouden zich bij het ingaan en ver-
laten van de school ‘niet ordentelijk’ gedragen en moeilijk te handhaven zijn tijdens de les. De
klacht werd door de voorzitter wat luchtigjes afgedaan met de mededeling dat ‘Israëlitische kinde-
ren’ nu eenmaal ‘nogal beweeglijk zijn’.100 Twee maanden later werden echter twee kinderen van
school gestuurd en kregen bovenstaande klachten wat meer reliëf. Het zou de leerlingen namelijk
aan ontzag voor de onderwijzers ontbroken hebben. Tijdens de vergadering werd terloops opge-
merkt dat men ‘wel weet dat de godsdienstonderwijzer in het oog der Israëlitische kinderen veel
lager staat dan de maatschappelijke’. 

De financiële situatie was al evenmin rooskleurig. De school verkeerde al vrij snel ‘in kwijnen-
de toestand’ en in 1905 dreigde sluiting. De voorzitter schreef het verval toe ‘aan de stroming die
er heerscht en aan de onverschilligheid van de zijde der ouders’. De opperrabbijn riep op tot finan-
ciële steun: ‘Wanneer er nog eenige liefde voor het Jodendom en Joodschheid is dan is de onvoor-
waardelijke conditie offers te brengen [..] Wanneer er niets geleerd wordt, dan vervalt de band met
het jodendom’, zo besloot hij zijn oproep. Een directe sluiting werd afgewend, maar het tekort
bleef. 

De desinteresse aan de kant van de ouders bleek ook uit het feit dat niemand in het schoolbe-
stuur zitting wilde nemen en dat de algemene vergadering moest worden afgeschaft wegens gebrek
aan animo. In 1910 dreigde opnieuw sluiting en werd er schande van gesproken dat de gemeente
wel veel geld over had voor ‘een monumentale synagoge’ maar niet voor een behoorlijke gods-
dienstschool voor burgerkinderen. Het schoolhoofd A. Härtz zag als voornaamste factor voor de
geringe belangstelling de tegenstelling tussen school en huisgezin. ‘Waar de kinderen thuis zien
spotten met wat hun op school als heilig wordt gedoceerd, kan dat niet zonder gevolg blijven op
het peil van de belangstelling der kinderen’. En zo sukkelde ook het joodse burgeronderwijs ver-
der, steeds balancerend op het randje van faillissement en begeleid door voortdurend geweeklaag
over ‘den allertreurigsten toestand’.
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Het streven om joodse kinderen via het onderwijs ‘godsdienstzin, beschaving en zedelijkheid’ bij
te brengen en om te vormen tot ‘fatsoenlijke’ burgers was zo slechts ten dele succesvol. Rond 1850
was de ‘beschavingsachterstand’ ten opzichte van de christelijke leeftijdgenoten wel overbrugd.
Taferelen van ‘woeste menschen’ zoals Snatich die in 1815 in zijn lokaal nog aantrof, behoorden
definitief tot het verleden. Na 1861 volgden joodse en christelijke kinderen in Groningen veelal
gezamenlijk seculier onderwijs en lag de weg voor eventueel vervolgonderwijs voor hen open. Deze
prestatie was in de eerste plaats te danken aan mensen als Snatich en hoofdonderwijzer S.J. van
Ronkel, maar zeker ook aan niet-joodse onderwijzers en inspecteurs. Dat het streven naar ‘ware
godsdienstzin’ minder uit de verf kwam, is eigenlijk niemand te verwijten. Het onderwijsbeleid
was ongetwijfeld meer gericht op de creatie van deugdzame burgers dan van vrome joden. Te
beweren dat de leiders van het Israëlitisch kerkgenootschap slechts oog hadden voor het zo snel
mogelijk transformeren van ‘onopgevoede proletariërs’ in deugdzame burgers en daarbij alles wil-
den loslaten wat de joden nog verbond met de oude cultuur – zoals Jaap Meijer doet – is al te een-
zijdig.101 Net als Mulder en Van Ronkel waren de meesten oprecht overtuigd van de mogelijkheid
om binnen het Nederlandse beschavingsproces het eigene te behouden. Datgene wat in eeuwen
van afzondering en isolatie was ontstaan zou ook in deze nieuwe tijd wel standhouden. Het gedeel-
telijke verlies van het eigene bleek echter de prijs van de ‘lichtstralen der beschaving’. 
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4 AF S C H E I D I N G

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-

60

A F S C H E I D I N G



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. 

63

A F S C H E I D I N G



64

A F S C H E I D I N G

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

66

A F S C H E I D I N G



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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5 VE R A N D E R E N D J O O D S L EV E N :  

D E J O O D S E BU U RT

‘Sporen van assimilatie en joods verval’

Nooit mochten de joden het voorvaderlijke geloof ontrouw worden want een jood zonder gods-
dienst is als ‘een zomer zonder zonneschijn’, als ‘een etrog (cederappel) zonder geur’. Dergelijke
woorden sprak Isaäc Joseph Cohen, de eerste Groningse rabbijn, bij de inwijding van de synago-
ge in 1756.1 De synagoge betrof een onopvallend, klein gebouwtje aan het eind van de
Folkingestraat, toen nog Kleine Folkingestraat of  Kleine Volteringestraat genaamd. (Na de tot-
standkoming van de synagoge sprak men ook wel van ‘Jodenstraatje’ of ‘Sjoelgasse’.) Boven de
ingang prijkte een Hebreeuwse tekst waarvan de vertaling van de bovenste regel luidt: ‘Ik heb u
een waardig huis gebouwd, een vaste plaats voor u om te verblijven voor altijd’.2 Niet iedereen was
even gelukkig met de oprichting van een sjoel in deze straat. In een anoniem artikel uit 1855 staat
hierover het volgende: 

Deze opbouwing van de synagoge geschiedde niet zonder vreeselijk gemor van het gemeen in de stad, verge-

zeld met zware bedreigingen; zoodat de Jooden destijds, zelfs onder de bescherming der Regering, het niet

durfden te wagen, om vensters, op de straat uitziende, te laten maken, en in welken staat de kerk nog is, behal-

ven in de vrouwenkerk, waarin naderhand twee kleine vensters naar de straat toe zijn gemaakt.3

De openingsplechtigheid op 20 augustus 1756 verliep volgens de Groninger Courant ‘met onge-
meen veel plechtigheijd en vrolijkheijd’ en trok ‘een groote menigte van Aanschouweren’.4 De
houding van de niet-joodse omgeving lijkt zich in deze periode te kenmerken door een mengeling
van afwijzing en nieuwsgierigheid. Deze wat tweeslachtige houding treft men ook aan in een pam-
flet uit 1795 geschreven door Israël Goldsmit, de toenmalige secretaris van de joodse gemeente.
Hierin beschrijft hij onder meer de reactie van de buurtbewoners toen een huis in de Steentilstraat
– kort vóór 1756 – enige tijd als synagoge dienst deed. 
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Dagelijks was de Kerk vol Christenen die nooit van te voren zo een zoort van Godsdienst hadden bijgewoond.

De buuren verzuimden zelden uit nieuwsgierigheid deze oeffening te zien: maar eindelijk scheen het hen heel

vreemt en absort, en wilden niet langer gedogen dat de Joden hunne Kerkgang in hun buurt deden.5

De komst van de synagoge betekende het voorzichtige begin van een joodse buurt in Groningen.
Vanwege de religieuze verplichtingen was het nu eenmaal praktisch in de nabijheid van de sjoel te
wonen; daarbij gaf het bij elkaar wonen een gevoel van solidariteit en veiligheid. Behalve door het
toenemend aantal joden dat zich in de omgeving van de Folkingestraat vestigde, werd het joodse
karakter verder versterkt doordat zich hier in de loop der tijd ook andere joodse instellingen ves-
tigden: de joodse school Tiphereth Bachurim in de Haddingestraat, het studiehuis Ets Haïm
(‘Boom des Levens’) in de Folkingestraat, het rabbinaatshuis in de Folkingestraat, het oudelieden-
gesticht Beth Zekenim (‘oudeliedenhuis’) in de Schoolholm en de jeugdsynagoge dat aanvankelijk
in het gebouw van Ets Haïm was ondergebracht, maar later een eigen gebouw in de
Folkingedwarsstraat kreeg. In Groningen ontwikkelde zich zo een joodse buurt waarvan de gren-
zen grofweg werden bepaald door de Haddingestraat in het oosten, de Schoolholm in het westen,
de Vismarkt in het noorden en het (Gedempte) Zuiderdiep in het zuiden. Hoewel de joden bin-
nen deze buurt nooit een meerderheid vormden, werd de buurt ook door niet-joden gezien als de
‘jeudenbuurt’. 
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De joodse buurt bevond zich grofweg tussen het Zuiderdiep, de Harderinnestraat (tegenwoordig Haddingestraat), de Vismarkt
en de Schoolholm. Kadasterkaart ca. 1830.



Vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw valt een iets grotere spreiding van de joden over de
stad te constateren.6 Deze nam met name in de tweede helft van de negentiende en het begin van
de twintigste eeuw toe. Woonde tussen 1822 en 1839 zo’n 55% van de joden in de jodenbuurt7, in
1849 bedroeg dit 50% – 698 personen van de 1421 – en in 1941 nog slechts 20%.8 Hierbij moet
men tevens bedenken dat van diegenen die in 1849 buiten de joodse buurt woonden, het overgro-
te deel in de aangrenzende straten leefde (rond de Vismarkt, achter de Der Aa-kerk of aan het
Zuiderdiep). Rekent men deze straten mee, dan leefde zo’n 87% van de joden in de nabijheid van
de synagoge.9 Zij die na 1850 in steeds grotere getale wegtrokken, waren vooral de welgestelden; zij
konden zich dit veroorloven. De minderbedeelden bleven achter waarbij een ruwe onderverdeling
valt te maken tussen enerzijds de Folkingestraat, Haddingestraat en het Zuiderdiep, waar de kleine
middenstand woonde en werkte, en anderzijds de Nieuwstad, Folkingedwarsstraat en Torenstraat
met de zogenaamde ‘dalles-joden’10, de joodse armen die veelal in eenkamerwoningen huisden.11

Ook de opperrabbijnen zelf volgden dit patroon en verkozen een woning buiten de joodse
buurt. Rosenberg, die in 1848 overleed, was de laatste rabbijn die nog in de schaduw van de syna-
goge leefde. Na hem vestigde elke rabbijn zich buiten de joodse buurt: Rosenberg achtereenvolgens
in de Pottenbakkersrije en de Turftorenstraat, Van Loen aan de Hereweg, Hamburg aan de Oude
Ebbingestraat, Asscher respectievelijk aan de Oude Kijk in ‘t Jatstraat, Korreweg en Westerkade, ter-
wijl Davids en Dasberg de Schildersbuurt verkozen (Otto Eerelmanstraat en Jozef Israëlsstraat).

De wijken en straten waar de meeste vertrekkenden neerstreken – de Singels, Schildersbuurt,
Helpman, Oranjewijk, Parkweg, Waterloolaan en J.A. Feithstraat – lagen aanmerkelijk verder van de
synagoge af, hetgeen symbolisch mag heten daar niet alleen de geografische afstand tot de sjoel gro-
ter werd – men bedenkt zich tweemaal voordat men op sabbath te voet (fietsen is dan niet toege-
staan) vanuit Helpman naar sjoel gaat – maar ook de mentale afstand toenam. Zo werden uit deze
gegoede kringen nog steeds wel de parnassijns en andere bestuurders van de joodse gemeente
benoemd, maar de animo om een dergelijke (onbetaalde) erefunctie te accepteren bleek steeds gerin-
ger. Van het zogenaamde ‘recht op verschoning’ werd zo frequent gebruikgemaakt dat de boetes bij
weigering keer op keer verder werden verhoogd. De orthodoxie die vele bestuurders met de mond
beleden, kwam vaak niet tot uitdrukking in hun eigen levenswandel: de synagoge werd steeds min-
der bezocht en de joodse wetten werden meer en meer veronachtzaamd. De door hen uitgedragen
orthodoxe beginselen leken dan ook veeleer bedoeld voor hen die wel in de buurt van de synagoge
leefden; zij zouden gebaat zijn bij de strikte naleving van de joodse wetten en een geregeld bezoek
aan de synagoge; zij waren het die verheven dienden te worden tot een hoger zedelijk peil. 

Dat men de joodse buurt zo gemakkelijk achter zich kon laten, doet soms wat vreemd aan,
gezien de vele verhalen waarin hoog wordt opgegeven van de gezellige, typisch joodse sfeer waar-
in men leefde, een buurt waar iedereen voor elkaar klaar stond en waar altijd wel wat te beleven
viel. Veelal zijn dit beschrijvingen achteraf, geschreven na de oorlog, toen er vrijwel niets meer over
was van de joodse buurt; ze geven een wat al te rooskleurig beeld van het joodse leven dat hier eens
bestond. Een uitgebreid gemeentelijk buurtonderzoek tussen 1895 en 1905 naar de woonom-

75

V E R A N D E R E N D J O O D S L EV E N :  D E J O O D S E BU U RT



standigheden in de verschillende straten en huizen, levert een geheel ander beeld op. Regelmatig
keren voor panden in de joodse buurt de kwalificaties ‘bouwvallig’, ‘te klein van oppervlakte’, ‘te
laag van verdieping’, ‘nadeelig voor de gezondheid der bewoners’, ‘van voldoende licht- en lucht-
toetreding verstoken’ en ‘gevaarlijk voor den openbaren gezondheidstoestand’ in de rapporten
terug. Verder bleken ramen soms vervangen door ‘papier of vodden’.12 Een opmerkelijk briefje uit
1901 van enkele bewoners aan de Nieuwstad gericht aan burgemeester en wethouders, illustreert
deze kwalificaties op treffende wijze. Zij geven te kennen dat er in een nabij gelegen gangetje:

een kamer is gelegen, die al jaren onbewoonbaar zijnde, toch tegenwoordig huisvesting geeft aan een bende

volks van ongeveer vijftien personen, zoogenaamde landlopers, bestaande uit mattenmakers, scharenslijpers,

venters met boenders etc. en bedelaars, die daar voornamelijk den nacht doorbrengen, mannen, vrouwen en

jonge meisjes gezamenlijk in een vertrek. Bovendien fokken zij er nog jonge honden bij op en is daar gewoon-

lijk een verschrikkelijk tumult. Maar wat het ergste is: de stank die er van die kamer uitgaat is voor ons buren

onverdragelijk en kunnen wij en van de verpestende lucht en van het rumoer niet slapen. Bij koud weer sto-

ken zij een spanenvuurtje op den haard, wat zeer veel gevaar voor brand teweegbrengt. Ook hebben onderge-

teekenden de politie er dikwijls op gewezen en achten zij de tijd gekomen Ued achtbaren in kennis te stellen

welk een waar pesthol en broeinest daar te midden eener volksrijke buurt kan bestaan. 

Ondergetekenden – Ph. Goudsmid, S. Dwinger, L. Levitus, S. Priet, M. van Adelsbergen en een
zekere Bakker – roepen de gemeente op een onderzoek in te stellen en het betreffende pand onbe-
woonbaar te verklaren, zodat zij ‘van die plaag verlost zullen worden’.13

Ook anderen die de buurt van nabij hebben gekend of er zijn opgegroeid, schetsen een veelal
ontnuchterend beeld. Zo zegt Arnold J. van Dam absoluut geen heimwee te hebben gehad naar
de Folkingestraat toen hij eind jaren dertig verhuisde naar de Rijnstraat – gelegen in een nieuwe
wijk, buiten de joodse buurt. Plotseling was er licht, ruimte en lucht. Bennie van Dam herinner-
de zich vooral de ratten en muizen die door de Nieuwstad krioelden en hoe een oude, vereen-
zaamde vrouw met een tamme rat samenleefde.14 Ook Nico Rost beschrijft de Nieuwstad in schril-
le bewoordingen: 

[Er] heerste een gestage en bittere ellende. De mensen woonden in één kamertje. [..] Ze sliepen op de grond

of op een zolder, waar het lekte en die ze alleen met een ladder konden bereiken en waar het herhaaldelijk

wemelde van de ratten en de muizen. 

Rost herinnerde zich verder de stank van lompen en huiden en ‘de honderden bleke kinderen, die
wekenlang, misschien wel maandenlang deze sloppen en stegen nauwelijks verlieten’.15 Woorden
van gelijke strekking bezigde mohel (besnijder) Hartog Samson Frank: ‘Dikwijls was de woning zelfs
voor zeer grote gezinnen één kamer, waarin gewoonlijk twee bedsteden. Die daar niet in konden,
sliepen op zolder onder vaak lekkende dakpannen op de grond, bedekt met wat oude rommel’.16 

76

V E R A N D E R E N D J O O D S L EV E N :  D E J O O D S E BU U RT



Esther Hadassa Lifschitz – dochter van de hoogleraar scheikunde – kwam zelden in de ‘doodarme’
Nieuwstad en Folkingedwarsstraat: ‘Als ik daar dan weleens doorliep, vond ik het wel griezelig
hoor, wat een gribusbuurt’.17

De joodse buurt was toch vooral de buurt van de kleine joodse handelaar, van de koopman die
schreeuwend achter zijn handkar liep, op zoek naar koopwaar. ‘Handuul!!! Wie heeft er nog wat
voor de koopman. De koopman koopt van alles: glas en oude flessen, hazen- en konijnenvel-
luun!!’18 Van oudsher waren de joden sterk vertegenwoordigd in de handel, en dan vooral de klein-
handel. Ook na de opheffing van de gilden vanaf 1798 bleef dit zo. De beroepsuitoefening werd
toen gebonden aan het verwerven van zogenaamde patenten – certificaten die een nauwkeurige
omschrijving geven van het uit te oefenen beroep.19 Uit het Naamregister of Adresboekje van alle
Kooplieden, Winkeliers, Fabrikanten, enz. enz. der Stad Groningen voor het jaar 1817 20 blijkt dat de
joodse Groningers met name actief waren in de handel in effecten, zilver/goud, loten en kleding
(al dan niet tweedehands). Daarnaast was er een aanzienlijk aantal joodse onderwijzers, hetgeen
natuurlijk samenhangt met het onderwijs-instituut Tiphereth Bachurim waar zij allen lesgaven.
Joodse ambachtslieden of ambtenaren waren er niet of nauwelijks en industrie ontbrak tot halver-
wege de negentiende eeuw nog grotendeels. Een artikel in het Nieuwsblad van het Noorden in 1928
over de joodse geschiedenis in Groningen, opent als volgt:

De Israëlieten zijn over het algemeen bijzonder levendig, beweeglijk, vlug van geest, gevat, scherpzinnig. In

hun arbeid zijn ze buitengewoon vlijtig en ijverig. Bij voorkeur zal een Israëliet zulke bedrijven kiezen, die

inspanning van den geest vorderen. De handel met zijn berekeningen, kansen en zetten is hem liever dan de

stille, gelijkmatige gang van den landbouw en het ambacht.21

Of  ‘de Israëliet’ van nature weinig voelde voor ‘de stille, gelijkmatige gang van den landbouw en
het ambacht’ laat ik even in het midden, feit is wel dat de eigenlijke beroepsdifferentiatie en so-
ciale mobiliteit onder de Groningse joden pas eind negentiende eeuw valt te onderscheiden. Staat
in het bevolkingsregister van 1829 bij bijna zestig procent ‘koopman’ als beroep genoteerd, tussen
1890 en 1900 was dit reeds geslonken tot vijfendertig procent, terwijl in 1942 nog ‘slechts’ negen-
tien procent als koopman staat vermeld.22 Beroepen als handelsreiziger, kantoormedewerker, amb-
tenaar, arts, naaister, fabrikant (directeur) waren duidelijk in opkomst. Toch stonden er ook in
1942 slechts tweeëntwintig personen als arbeider genoteerd, nog geen twee procent. Illustratief
voor het verschijnsel dat bepaalde beroepen ook in de twintigste eeuw nog sterk door joden wer-
den gedomineerd, is de vereniging ‘Ons Belang’, een in 1919 opgerichte ‘vereeniging van klein-
handelaren in lompen’. Onder de 35 leden die hierbij in 1921 waren aangesloten, bevonden zich
slechts vijf niet-joden.23 

Na 1870 wisten steeds meer joden door te stromen naar een hogere inkomensschaal. Tussen
1900 en 1910 betrof dit zelfs meer dan de helft van de joodse bevolking.24 Wel bleven de joden tot
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1910 ondervertegenwoordigd in de stedelijke elite, net als de katholieken overigens.25 De toene-
mende beroepsdifferentiatie, in het bijzonder na 1910, had vooral te maken met de opkomst van
de confectie-industrie. Onder de confectie-fabrikanten waren naar verhouding veel joden. Voor de
Eerste Wereldoorlog waren vier van de vijf grote confectiefabrikanten in Groningen joods: de
gebroeders Levie (Andries en Sander), de firma van G. Levie, Muller en Co. (opgericht door
Samuel Muller en Levie van Dam) en de firma van weduwe N.A. van Dam. Vanaf de jaren dertig
kwamen daar nog de kledingfabriek van de gebroeders Menco bij – gevestigd aan de Nieuwe Kijk
in ‘t Jatstraat – die rond 1940 zo’n 300 werknemers telde, de confectiefabriek van Dorus
Herzberger – aan de Van Iddekingeweg, de tricotagefabriek van Eli van Hasselt in Helpman en de
kledingfabriek Feldbrugge. Laatstgenoemde was opgericht door Siegfried Polak en de rooms-
katholiek Feldbrugge, in de volksmond daarom ook wel aangeduid als ‘de paus en de smous’.26 Dat
juist joden aan de basis stonden van de confectie-industrie in Groningen, is niet zo verwonderlijk.
Handel in kleding zat bij de meeste van de genoemde ondernemers al in de familie. Zo stond de
vader van de gebroeders Levie nog op de markt met oude kleding27 en was de vader van Nathan
van Dam – de grondlegger van de firma weduwe N.A. van Dam – in 1817 bekend als handelaar
in oude kleding.28 Van de straathandel stapte men na verloop van tijd over op een eigen winkel om
vervolgens uit te groeien tot fabrikant in confectie. 

Naast deze confectiefabrikanten waren er nog enkele andere grote joodse ondernemingen, zoals
de drukkerij van I. Oppenheim – de eerste drukker van het Nieuwsblad van het Noorden en het
Groninger Volksblad. Lak- en verffabriek Kranenburg kwam rond 1900 mede in handen van Elias
Philippstein die in 1906 op zijn beurt weer werd opgevolgd door B.H. van Blankenstein.29 Verder
had je de ‘natte en droge’ Polak. De ‘droge’ Polak was de aanduiding voor puddingpoederfabrikant
A.J. Polak wiens bedrijf in 1903 vanuit Wildervank naar Groningen werd overgebracht; de ‘natte’
Polak sloeg op de NV van C. Polak die in 1923 drie fabrieken bezat waar naast alcoholische dran-
ken ook limonadesiroop werd geproduceerd (waaronder de bekende ‘ranja’). Ook de gebroeders
Leon en Israel Catz handelden in drank, en wel in wijn, gedestilleerd en likeuren. Daarnaast had-
den zij ook verf- en kruidenierswaren in hun assortiment.30 

Deze toenemende beroepsdifferentiatie had een groot effect op de samenstelling van de jood-
se buurt. Zoals gezegd verkozen de beter gesitueerden steeds vaker wijken buiten de joodse buurt
als vestigingsplaats, hetgeen de kloof tussen beide groepen vergrootte en de onderlinge lotsver-
bondenheid verminderde. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstonden zo grofweg twee
joodse groepen in Groningen die vrijwel geïsoleerd van elkaar leefden; enerzijds een grote meer-
derheid van joodse armen, anderzijds een kleine groep van joodse gegoeden. Iedere groep had zijn
eigen plaats in de synagoge, zijn eigen scholen en verenigingen, en leefde in afzonderlijke buurten. 
Ook de gemeenschappelijke joodse godsdienst vormde een steeds zwakker wordende schakel.
Opperrabbijn Abraham van Loen (1847-1925) sprak in 1890 zelfs van een religieuze driedeling
binnen het Groninger jodendom.31 Hij deed dit tijdens de eerste steenlegging van het rabbinaats-
huis (bestaande uit een mikwe (religieus badhuis), kosterswoning en vergaderzaal voor de kerken-
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raad). De eerste groep joden die Van Loen onderscheidde, vormden zij die ‘hun schennendende
hand slaan aan al wat heilig is, aan het oude eerbiedwaardige gebouw des Jodendoms; zij die voor
het Jodendom dood en dor zijn, die zich hunner Joodsche afkomst schamen’. De tweede groep was
iets minder ver van het jodendom afgedreven, tot deze groep behoorden zij die:

wel roem dragen tot het Jodendom te behooren, maar die niet van den werkelijk Joodschen geest doodrongen

zijn, die wel wijzen en bogen op hunne wel-ingerichte Godsdienstscholen, maar waar het levenselement en

levensbehoud des Jodendoms toegediend worden in zoodanige mate, die genoeg is om verkeerde en scheve

denkbeelden van den Godsdienst te doen ontstaan en der jeugd onbekend laten met de gewijde litteratuur,

met de juiste en verheven betekenis der geboden Gods; die wel Sabbath- en feestwetten in acht nemen voor

zoover die niet strijdig zijn met hunne commerciële belangen.

Kortom, ‘Gods geest waart niet onder haar’. Gods geest was namelijk alleen te vinden onder de
derde groep. 

Zij wien het niet genoeg is zich slechts uiterlijk te omkleden met het gewaad des Jodendoms, maar den moed

hebben openlijk met alle hen tendienste staande middelen mede te werken aan en te waken voor de vervulling

en naleving onzer heilige belangen; zij die doordringen in den waren geest des Jodendoms.

Deze redevoering was typerend voor Van Loen die geen gelegenheid onbenut liet om zich sterk te
maken voor, zoals hij het noemde, ‘het oude onvervalschte Jodendom’.32 Zijn pijlen richtte hij
vooral op de meer gegoede en ontwikkelde joden. Reeds bij zijn installatie als opperrabbijn in
Groningen (in 1888) beklaagde hij zich dat velen van hen zich wel verdiepen in ‘de producten der
moderne literatuur’, maar niet omkijken naar ‘onze heilige literatuur’.33 Juist onder deze meer
gegoede joden leek een groeiend aantal van de ‘derde groep’, naar de tweede te zakken, als men
niet al bij de eerste was aanbeland. 

Een ander verschijnsel dat deze ‘neergang’ stimuleerde, en dat nauw samenhing met het weg-
trekken uit de joodse buurt, was dat de contacten met de niet-joodse omgeving steeds eenvoudi-
ger werden. De beslotenheid van een vooral op familiebanden gerichte cultuur werd voorzichtig
doorbroken en met name vrouwen profiteerden in toenemende mate van de ontstane vrijheid en
mogelijkheden. Leidden zij tot het begin van de twintigste eeuw een tamelijk onzichtbaar bestaan,
vanaf deze tijd traden zij meer en meer naar buiten. Het betrof begrijpelijkerwijs haast uitsluitend
dames uit de betere milieus, die allen buiten de joodse buurt woonden. Zij beschikten over de tijd
en mogelijkheden om het lot meer in eigen hand te nemen. Enkele voorbeelden van dergelijke
vrouwen mogen dit proces illustreren. 
Josepha Mendels (1902-1995) werd geboren in de Oosterstraat als dochter van de Duitse Emma
Levy en de Hagenaar Isidore Mendels. De laatste was leraar aan de Hogere Burgerschool en schrij-
ver van het al eerder genoemde boek De joodsche gemeente te Groningen. Daarnaast was hij actief
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binnen de zionistische beweging. Josepha kreeg een traditioneel-joodse opvoeding, vooral door
toedoen van haar vader. Over hem verklaarde ze ooit dat zijn standsgevoel even sterk was als zijn
jodendom; zij moest dan ook niet thuiskomen met ‘een degelijke joodse slagersjongen’.34 Over haar
religieuze opvoeding was ze al even kritisch: ‘Dat joodse hadden ze voor mij achterwege kunnen
laten. Al die gebeden, dat verveelde me’.35 Op jonge leeftijd nam ze daarom al afstand van het
jodendom en ook Groningen liet ze definitief achter zich. In de jaren twintig vertrok ze uit de stad
om er nooit meer terug te keren. Beviel Groningen haar dan zo slecht? Blijkbaar. In latere inter-
views liet ze er nooit meer over los, dan dat ze de winters koud vond en de bewoners weinig toe-
schietelijk.36 Net als haar vader wilde ze schrijven en daarom werd ze journaliste en later roman-
schrijfster.37 Ze vestigde zich in Parijs en bleef uit principe ongehuwd.

Net als Josepha Mendels werd Clara Asscher-Pinkhof (1896-1984) schrijfster.38 In haar boeken
zijn echter meer verwijzingen te vinden naar het joodse leven. Zij bleef dan ook veel dichter bij
haar joodse wortels. Toch had ook zij als kind reeds een afkeer van bepaalde rituelen. Zo vond ze
de gebeden vaak ‘lang en vervelend’, de feesten ‘niet altijd een vreugde’ en de hoogtijdagen ‘niet
altijd een plezier’.39 Daarbij werd ze als vrouw van de Groninger opperrabbijn Abraham Asscher
min of meer gedwongen een conventioneel en plichtsgetrouw leven te leiden; een leven dat haar
slecht lag en dat ze kritisch beschreef in haar boeken.

Ik deed plichtsgetrouw alles, wat van mij verwacht werd: ik droeg een pruik over mijn eigen haar heen, als

teken van getrouwde-vrouwzijn, bij wijze van sluier, maar het lag mij niet. [..] Het was een dagelijks feest, ’s

avonds de pruik af te zetten en mijn eigen lange haren te kammen en te vlechten.40

Ze had het idee als rabbijnsvrouw nagestaard te worden, wanneer ze door Groningen fietste. De
gedwongen visites waren haar een gruwel en ze betitelde deze als ‘corvee’. ‘De eerbiedige toon,
waarop het “Mevrouw Opperrabbijn” werd uitgesproken, bracht mij er toe, als ik maar enigszins
kon, vrouwen, die niet al te ver van mijn leeftijd afwaren, te smeken me “Clara” en “je” te noe-
men.’41 Niet alleen de rol van rabbijnsvrouw viel haar zwaar. Ze had tevens grote moeite met
bepaalde joodse wetten die speciaal voor vrouwen golden, zoals de maandelijkse afzonderingswet,
een wet die in haar ogen zijn doel ver voorbij schoot. 

Bestemd om de vrouw onaantastbaar te maken in dagen, dat ze hygiënisch beschermd moest worden, werden

er in de loop van de tijden omheiningen aan toegevoegd, die zwaarder waren dan de wet zelf: de dagen wer-

den met een week verlengd, en iedere oppervlakkige aanraking was in die tijd verboden. Het rituele bad, dat

een eind maakte aan deze beproeving en dat als een verjonging en vernieuwing van het huwelijk werkte, ver-

goedde veel maar niet alles. Niet gearmd op straat mogen lopen, niet je koppen bij elkaar mogen steken en

daardoor niet de lieve dingen kunnen fluisteren die onmogelijk hardop gezegd konden worden, – het was

ondragelijk en bracht teweeg, wat juist vermeden had moeten worden: dat je aan niets anders denken kon.42
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In 1939 publiceerde opperrabbijn Simon Dasberg een boekje onder de titel De Voorschriften van
het Joodsche Huwelijksleven. Hun Zin en Beteekenis waarin hij uitgebreid ingaat op deze periode van
‘onreinheid’. Niet alleen de geslachtsdaad zelf was in deze periode verboden, ook voor ‘elke toena-
dering, elke handeling, die de intimiteit bevordert en de sexueele aantrekking prikkelt’ gold dit
verbod. Deze omschrijving werkt hij vervolgens tot in detail verder uit. Ieder woord of gebaar dat
tot nauw contact kan leiden, diende te worden vermeden.

Man en vrouw mogen elkaar een voorwerp niet toereiken of toewerpen: de een legt het neer, en de andere

neemt het op.

Zij zitten niet tegelijk op één – losstaande – stoel of bank, behalve, wanneer er iemand tusschen hen inzit. Ook

bij samen rijden of varen vermijden zij elke aanraking. Vooral bij een plezierreis, waarop de drang tot toena-

dering immers meer dan anders gewekt is, blijft de afstand groot.

Als zij alleen samen aan tafel zitten, zijn zij op hun hoede [..]. Zij eten niet tegelijk van hetzelfde bord. Dat

wat de man overlaat op een bord of in een glas, mag de vrouw gebruiken. Wat zij overlaat, mag hij alleen dan

in haar aanwezigheid nuttigen, als het overgoten is of als eerst een ander iets ervan gebruikt heeft.

Verboden is ook het elkaar inschenken en aanbieden van wijn. [..]

De bedden raken elkaar niet aan: zij zijn door een tusschenruimte gescheiden. Zelfs bij afwezigheid van zijn

vrouw maakt de man van haar bed geen gebruik. In tegenwoordigheid van haar man maakt zij zijn bed niet op.

Wie al deze regels consequent toepast, aldus de rabbijn, zal ‘haar weldadigen invloed ondervin-
den’.43 Asscher-Pinkhof merkte niets van deze ‘weldadige’ gevoelens, maar bestempelde de vele
regels als ‘ondragelijk’.

Na de vroegtijdige dood van haar man bleef zij met een gezin van zes kinderen achter en her-
vatte zij haar werk als onderwijzeres. Van huis uit was zij opgegroeid met het zionisme. Haar vader,
de arts Dr. Herman Pinkhof, was in 1902 een van de stichters van de Nederlandse afdeling van de
Mizrachie, een zionistische organisatie die in 1902 in Polen was opgericht door orthodoxe joden.
Clara zelf was eveneens zioniste en onder meer voorzitster van de Groninger afdeling van de
Joodsche Vereeniging voor Practisch Palestina Werk, een vereniging die joodse vrouwen in Palestina
ondersteunde bij het opbouwen van een joods nationaal tehuis.44 Uiteindelijk besloot Clara zich
blijvend in het toenmalige Palestina te vestigen.

Het zionisme bood veel joodse vrouwen de ruimte en vrijheid die zij elders niet vonden.
Mirjam de Leeuw-Gerzon (1891-1977)45 – dochter van een vleesconservenfabrikant – is hiervan
een uitgesproken voorbeeld. Net als Asscher-Pinkhof had ook zij een onderwijsbevoegdheid, maar
volgde ze daarnaast nog een opleiding tot bibliothecaresse. Een overeenkomst met Josepha
Mendels is dat zij vervolgens een tijdlang als journaliste werkte. In die hoedanigheid deed ze in
september 1913 verslag van het Wereld Zionisten Congres in Wenen voor de Provinciale Groninger
Courant. Een andere parallel met Mendels is dat ook zij Groningen op vroege leeftijd achter zich
liet, al keerde zij wel geregeld terug. Vanaf 1920 vestigde zij zich in Palestina, waar ze tal van acti-
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viteiten ontplooide, uiteenlopend van de oprichting van een opleidingsinstituut voor meisjes en
het opzetten van een arbeiderskeuken, tot de oprichting van Irgoen Olei Holland de vereniging van
immigranten uit Nederland.

De meest vermaarde Gronings-joodse vrouw is Aletta Jacobs (1854-1929), zij is ongetwijfeld
de enige Groningse geweest die zowel de paus als de Amerikaanse president persoonlijk heeft ont-
moet en gesproken.46 Eigenlijk groeide zij niet in Groningen (stad) op, maar in Sappemeer. Daar
werd zij als eerste vrouw in Nederland toegelaten tot de HBS, waarna zij vervolgens de eerste
vrouw was die een Nederlandse universiteit bezocht (in Groningen). Zij studeerde medicijnen en
promoveerde. (Haar zus Charlotte was overigens de tweede vrouwelijke student die tot een
Nederlandse universiteit werd toegelaten.) Veel steun ondervond zij van twee bevriende Groninger
medici, beiden van joodse huize, Dr. L. Ali Cohen (inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht
in Groningen) en prof. dr. S.S. Rosenstein. Aletta was actief binnen de vrouwenbeweging en streed
onder meer voor vrouwenkiesrecht. Daarnaast zette zij zich in voor geboortenbeperking en de wet-
telijke regeling van prostitutie.47 Dat de binding met het jodendom binnen de familie Jacobs niet
zo sterk was, blijkt uit het feit dat haar promotie plaatsvond op een sabbath (8 maart 1879). Verder
liet haar oudste broer Israël zijn naam officieel wijzigen in Julius Karel, en huwde Aletta een niet-
joodse man. Haar vader (eveneens arts) vervulde echter belangrijke functies binnen het kerkbe-
stuur van Hoogezand. Godsdienst speelde in het leven van Aletta geen of slechts een negatieve rol.
Vlak voor haar dood slaakte ze de verzuchting: ‘Die verduivelde godsdienst geeft toch vele men-
schen een vreemde kronkel in de hersenen. Konden wij die heele boel eens de wereld uitwerken,
wat zou het er dan rustiger en vreedzamer uitzien.’48 Aletta was een overtuigd vrijdenker en aan-
gesloten bij de vrijdenkersvereniging ‘De Dageraad’ – net als haar broer Julius. In haar
Herinneringen rept ze met geen woord over haar joodse achtergrond.49

Dit zijn enkele voorbeelden van joodse vrouwen die plotseling naar voren traden en hun plek bin-
nen de maatschappij veroverden, voorbeelden die met vele andere kunnen worden aangevuld.50 Zij
vormden wellicht het sluitstuk van een veel breder emancipatie-proces dat met het decreet van
1796 in gang was gezet. Al was een algehele sociaal-economische gelijkstelling met de niet-joodse
omgeving begin twintigste eeuw nog niet bereikt, vorderingen waren overduidelijk zichtbaar. Zo
waren de beroependiversiteit en de sociale mobiliteit toegenomen. Wel had deze toenemende
gelijkstelling als neveneffect, dat de joodse gemeenschap zelf minder coherent werd. Zowel in soci-
aal-economisch, religieus, als geografisch opzicht viel ze steeds meer uiteen. 

Opmerkelijk is wel dat ondanks deze ontwikkelingen bekeringen tot het christendom en zoge-
naamde ‘gemengde huwelijken’ slechts op beperkte schaal plaats voorkwamen. Tot 1870 zijn er
slechts vijftien gemengde huwelijken bekend waarbij joden betrokken waren.51 Pas na 1870 begon
het aantal geleidelijk toe te nemen. In de periode tussen 1870 en 1942 werden in totaal 155 van
dergelijke huwelijken gesloten.52 Opvallend aan dit laatste cijfer is niet alleen dat het in ruim twee-
derde van de gevallen joodse mannen betrof die met niet-joodse vrouwen trouwden53, maar tevens
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dat hiervan 117 huwelijken in de laatste drie decennia plaatsvonden. Naarmate de tijd voort-
schreed, nam het aantal gemengde huwelijken dus toe en begon het ‘cement der ballingschap’ –
zoals Sal de Jong het joodse huwelijk typeerde54 – af te brokkelen. Telde men tussen 1910-1920
nog slechts 23 gemengde huwelijken, tussen 1920-1930 was dit opgelopen tot 35 gevallen. In de
periode 1930-1940 steeg dit aantal verder tot 59. De cijfers zijn des te opmerkelijker daar de tota-
le joodse bevolking in Groningen tussen 1900 en 1935 afnam.55

Lange tijd bleven de obstakels en bezwaren tegen bekeringen en gemengde huwelijken groot,
bezwaren die niet zozeer op religieus vlak lagen, alswel op sociaal vlak. Met name bekeringen wer-
den beschouwd als verraad tegenover de familie en de traditie, en hadden veelal een fundamente-
le breuk met de familie tot gevolg. Niet zelden hield de familie zelfs sjiwwe (traditionele treur-
week), alsof de persoon in kwestie was overleden. Tot welke complicaties een bekering kon leiden,
bewijst het geval van Philippus Samuel van Ronkel (1829-1890), die zich niet alleen bekeerde en
uiteindelijk dominee werd, maar ook tweemaal huwde met een niet-joodse vrouw. Hij was de oud-
ste zoon van de al vaker genoemde hoofdonderwijzer Samuel Jozef van Ronkel en de broer van
Jozef Samuel van Ronkel, de drijvende kracht achter de afscheiding in Groningen. In 1886 publi-
ceerde Philippus een autobiografie waarin hij verslag doet van zijn bekering tot ‘den Christus’.
Over het geloof van zijn jeugd in Groningen schrijft hij onder meer het volgende:

[Ik] kon mij maar niet gewennen aan den noodigen sleur van den geregelden dagelijkschen opgang naar de

synagoge. Alles was mij daar te eentonig, te uitwendig, te vormelijk. Ik vond daar verveling en matheid, maar

peilde er geen geest en geen leven. Daaraan evenwel had toch ook mijn jong, toen waarlijk niet ongodsdien-

stig, hart groote behoefte. De godsdienstige verrichtingen moesten aan mijn innigst gemoed ook toen reeds

iets te zeggen hebben. Dit deed het Jodendom toen niet.56

Zijn kritiek komt overeen met de afkeer die de dames Asscher-Pinkhof en Mendels op jeugdige
leeftijd voelden tegenover het rituele karakter van de diensten. Zijn uiteindelijke bekering bleek
een uitermate pijnlijk proces. Vrienden en familieleden deden er alles aan hem tot andere gedach-
ten te bewegen. Ze zochten hem hoogstpersoonlijk op en noemden hem een ‘huichelaar’ en ‘laf-
en laaghartig’.57 Met instemming citeert Philippus dan ook de woorden van dominee Carl
Schwartz, ook een bekeerling: ‘Wij komen uit Israel niet tot den Christus, zonder dat er een scheur
door ons hart gaat, en dat doet pijn en blijft pijn doen, heel het leven door.’58 Op Schwartz werd
in 1858, tijdens zijn zendingswerk onder de Amsterdamse joden, zelfs een aanslag gepleegd door
een joodse jongeman.59 

Van Ronkel trachtte zijn familie zoveel mogelijk te sparen en gaf in 1856 geen ruchtbaarheid
aan zijn doop en belijdenis in de Nederlands-Hervormde gemeente.60 Ook zijn eerste huwelijk in
1859 met de tien jaar oudere Maria Klasing Tichelman (1819-1863) verliep in alle stilte. Als getui-
gen waren de conciërge van het stadhuis en drie stadsboden aanwezig.61 Verder blijkt uit de huwe-
lijksakte dat vader Van Ronkel zijn toestemming voor het huwelijk weigerde – een veelvoorko-
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mend verschijnsel onder joodse ouders wier kinderen buiten de kring wilden trouwen. Keerde zijn
familie zich van hem af, zelf bleef Philippus zich verbonden voelen met zijn joodse achtergrond en
liet hij niet na deze te benadrukken. Zo vermeldde hij in zijn gedenkrede bij zijn 25-jarig ambts-
jubileum ‘rechtmatig fier’ te zijn te behoren tot het joodse volk.62

Maar zoals gezegd, Van Ronkel was, zeker in zijn tijd, een uitzondering. Bekeringen bleven
uitermate zeldzaam, ook in de twintigste eeuw. Zo wist de Groningse hulpprediker Jac.van Es, in
1914 aangesteld om de zending onder de Nederlandse joden vorm te geven, tot 1923 slechts vijf
joden te bekeren. Het optreden van zijn latere collega, W.J.J. Velders, was evenmin succesvol te
noemen. Tussen 1922 en 1926 bekeerde hij vier personen (waarvan één op zijn sterfbed).63

Gemengde huwelijken kwamen, vooral vanaf de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw
vaker voor.64 Het was dan ook in deze tijd – in 1928 – dat de Haagse opperrabbijn Izak Maarsen
(1892-1943) een pamflet tegen het gemengde huwelijk schreef. Dit pamflet werd ook in
Groningen verspreid.65 De oorzaak van het gemengde huwelijk – dit ‘staag voortwoekerend kwaad’
– lag volgens Maarsen in ‘de algemeene godsdienstloosheid’. Ook over de ontmoetingsplaats, waar
dit alles een aanvang nam, was de rabbijn duidelijk, het betrof de ‘moderne dancing’ – ‘de groot-
ste gruwel van onze hedendaagsche samenleving’. Deze ‘dancing’ moest vooral niet verward wor-
den met de keurige dansschool waar ‘vrienden en bekenden samenkwamen om een enkelen keer
in de week een beschaafde danspas te maken’. 

Neen, het is het openbare danshuis, waar ieder kan binnenloopen na een luttele formaliteit. ’t Is de plaats, waar

de hartstochten-opzwepende jazzband-muziek de ‘beschaafde’ wereld gelukkig komt maken met onbeschaaf-

de negerdeuntjes. [..] Het danshuis is een van de broedplaatsen voor het gemengde huwelijk in de groote stad.66

De rabbijn riep op tot grotere aandacht voor respectievelijk een ‘krachtig familieleven’, ‘onder-
wijs aan de rijpere jeugd’ en ‘de Joodsche vereeniging’.67 Dergelijke pogingen tot een religieus
reveil en een samenhouden van de gemeenschap werden ook in Groningen ondernomen. Het
verenigingsleven, dat voorheen vooral stichtelijke en liefdadigheidsverenigingen kende, kreeg na
1900 een stevige impuls door de oprichting van tal van sport- en gezelligheidsverenigingen.
Joodse zang-, toneel-, gymnastiek- en sportverenigingen sprongen als paddestoelen uit de grond.
Op religieus vlak spande vooral Ets Haïm zich in het tij te keren; de oprichting van een jeugdsy-
nagoge in 1928 moest ‘de rijpere jeugd’ weer bij het kerkelijk leven betrekken. Daar van Ets Haïm
en van de sport- en atletiekvereniging Attila archieven bewaard zijn gebleven, zullen deze hier uit-
gebreider aan de orde komen. 

Ets Haïm (‘Boom des levens’) ontstond in 187068 en was een vereniging die zich specifiek
bezighield met studie en verspreiding van de kennis der Heilige Schrift en de joodse literatuur. Zelf
sprak men ook wel van ‘de eenige Joodsch cultureele en Joodsch wetenschappelijke vereeniging op
traditioneele grondslag te Groningen’.69 Van deze vereniging – waarvan uitsluitend mannen lid
konden worden – zijn notulen overgeleverd over de periode 1916 tot 1940.70 Ze zijn verre van vol-



ledig, verschillende jaren ontbreken, maar geven een aardig beeld van de activiteiten van Ets Haïm
en de grote problemen waar de vereniging in de eerste helft van de twintigste eeuw mee kampte.
Iemand die vanaf het prille begin tot zijn dood betrokken was bij de vereniging, is de al eerder
genoemde Zadok Simon Cohen, ‘een echte tradionele jood van den ouden stempel’.71

Het gebouw van Ets Haïm aan de Folkingestraat 36 – ontworpen door de architect P.M.A.
Huurman (1863-1944)72 – werd in 1889 officieel geopend. De Nieuwe Groninger Courant wist de
nieuwe vereniging niet goed te plaatsen. 

Gistermiddag had in de Israëlitische gemeente eene eigenaardige plechtigheid plaats. Een nieuw gebouw, tot

‘leeshuis’ bestemd – wat men in Christelijke terminologie zou noemen een oefeningsgebouw – ‘Ets Haijim’

werd op plechtige wijze ingewijd. [..] Het koor zong voortreffelijk eenige lofzangen en psalmen [..].73
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Ets Haïm in de Folkingestraat ca. 1930.
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De bibliotheek74, het gemeenschappelijk bidden en de regelmatig georganiseerde lezingen riepen
bij het joodse publiek maar weinig enthousiasme op. Zelfs de joodse gemeentebestuurders toon-
den zelden hun gezicht in het gebouw. ‘Waarom schitteren de meeste onzer ambtenaren steeds
door hun afwezigheid?’ zo vraagt bestuurslid S. de Swaan zich in 1922 tijdens een vergadering
hardop af. ‘Wij hebben een mooi gebouw, een schoone bibliotheek, het geheel is een pracht-
inrichting die menige grootere gemeente ons kan benijden, maar dit is een vlek die het geheel ont-
siert.’ Vice-voorzitter S.M. van Hasselt onderstreepte de klacht en meende dat ‘alle andere belan-
gen bij hen voor gaan’.75 Het bleek zelfs regelmatig voor te komen dat er ’s avonds onvoldoende
mensen waren om een minjan te houden. (Voor zo’n gebedsdienst moeten minimaal tien volwas-
sen mannen aanwezig zijn.) Even werd overwogen om enige ‘minjanisten’ vast aan de vereniging
te verbinden. 

Ook bij de viering van het 60-jarige bestaan van de vereniging in 1930 in hotel Odewald werd
kritisch teruggeblikt op de afgelopen jaren: 

er waren ogenblikken van krachtig leven, maar er waren veel meer en veel langer tijden van minder prettige,

minder aangename verhouding; er waren lange perioden van inzinkingen, van weinig belangstelling voor het

doel en de bedoeling van Ets Haïm.76 

In de loop van de jaren dertig werd het daarom voor de bestuurders steeds duidelijker dat er iets
diende te veranderen. Op een algemene jaarvergadering in 193677, waarbij 43 leden aanwezig
waren (van de 10778), besloot men zich tot een groter en jonger publiek te richten. Dr I. Lifschitz
die als penningmeester de inmiddels overleden Z.S. Cohen was opgevolgd, voelde zich geroepen
deze taak op zich te nemen. Samen met opperrabbijn Dasberg ontwierp hij enkele voorstellen die
op 22 juli 1936 werden besproken. Volgens hen beperkte de vereniging zich te veel tot de bestu-
dering van de heilige joodse geschriften en had zij te weinig oog voor joodse ethiek, geschiedenis
en wijsbegeerte. De toenmalige onderwerpen zouden slechts bij een zeer klein publiek aanslaan.
Het waren groepjes van hooguit tien à vijftien personen die de lezingen bezochten. ‘In plaats van
een “joods leerhuis” te scheppen’, aldus beide heren, 

is Ets Haïm feitelijk een clubje van nog niet of hoogstens 10 procent der leden, waarvan velen de oefeningen

ook meer als mitswoh [‘voorschrift, gebod’] opvatten dan als een gelegenheid hun dorst te lessen naar kennis

en dieper inzicht in de joodse schatten van den geest. 

De onderwerpen trokken, kortom, niet een groter publiek, waarbij beide heren ook nog opmerk-
ten dat ‘het niveau van joodse kennis nu eenmaal zeer laag [was]’. Zij pleitten daarom voor toe-
gankelijker thema’s en vonden dat ook dames welkom moesten zijn. De aanbevelingen werden
blijkbaar opgevolgd want vanaf 1936 handelden de lezingen onder meer over boekverbrandingen
en censuur in de Middeleeuwen. De spreker (opperrabbijn S.J.S. Hirsch) legde een verband met
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de gebeurtenissen in Duitsland. J.S. da Costa (bibliothecaris en leraar bij de Portugees Israëlitische
gemeente in Amsterdam) sprak over inquisitierapporten in Portugal die hij persoonlijk ter plaatse
had bestudeerd. Opperrabbijn Dasberg en de Noord-Hollandse opperrabbijn Philip Frank bespra-
ken verschillende vooraanstaande Spaanse joden uit het verleden. (Aan bod kwamen onder meer
Don Izaac ben Judah Abrabanel (1437-1509)79, de geleerde R. Izak Alfasi (1013-1103)80 en de
arts/dichter Juda Halevi (voor 1075-na 1141)81. Halevi vertrok uiteindelijk naar Palestina.)
Opmerkelijk bij de lezing van Da Costa waren de inleidende woorden van Dasberg. Hij deelde
mee dat hij van Da Costa had vernomen dat er in Portugal nog joodse afstammelingen waren die
‘de weg naar de vrijheid nog niet hebben gevonden’ en dat hem de vraag was gesteld of hij niet
naar Portugal moest om deze afstammelingen te helpen. De rabbijn antwoordde ironisch dat ‘ook
in de omgeving van Groningen zooveel Joden [leven], wier Jodendom haast uitgestorven is, dat hij
het niet nodig vond naar Portugal te gaan.’82

Deze belangstelling voor Spaans-joodse geleerden is ook terug te vinden in de lezingen van de
zionistische studentenvereniging het NZSO.83 De laatste lezing van deze studentenvereniging – op
6 mei 1941 – handelde namelijk over het twaalfde-eeuwse reisverslag van Benjamin van Tudela.84

Dit is opmerkelijk te noemen en lijkt op een vorm van escapisme. Bekijkt men de levens van de
behandelde figuren nauwkeuriger dan blijkt de afstand met de eigen tijd en omstandigheden veel
minder groot. Haast allen bekleedden ooit vooraanstaande posities aan het Spaanse hof, maar
maakten kennis met de onzekerheden van het leven in galoeth (verstrooiing) temidden van chris-
tenen en moslims. Zij ervoeren wat het betekende vluchteling te zijn en werden gedwongen na te
denken over de negatieve gevolgen van hun joodse identiteit. Plunderingen, verdrijvingen, het ver-
langen naar de komst van de messias: was er werkelijk zoveel veranderd? Waren de overeenkom-
sten met de Duits-joodse vluchtelingen die zich ook in Groningen vestigden niet legio? En wacht-
te dit lot mogelijk ook de Groningse joden zelf?

In 1938 probeerde men voorbereidingen te treffen voor de viering van 50-jaar verenigingsge-
bouw Ets Haïm. Veel feestvreugde was er toen al niet meer te bespeuren. In de notulen (27 juni
1938) staat vermeld dat de sfeer prikkelbaar is. Dit had naast de situatie in Duitsland ook te maken
met de plannen voor de toekomst van het gebouw: restaureren of de vereniging onderbrengen in
de nieuwbouw van jeugdsjoel en joodse lagere school?85 De financiële situatie was in ieder geval
slecht – contributies en schenkingen liepen steeds meer terug – en dwong tot handelen.
Uiteindelijk verkoos men toch zelfstandig te blijven, daar de aangeboden ruimte in de nieuwbouw
te klein en te duur zou zijn. Dit alles valt te lezen in een brief (22 juli 1938) aan het kerkbestuur.
Ook in deze brief klinkt weer de teloorgang en de teruglopende belangstelling door. Opnieuw stak
men de hand deels in eigen boezem: het lezingenaanbod zou niet uitgebreid genoeg zijn en nog
steeds niet voldoen ‘aan de eischen des tijds’.86 Pas op 2 januari 1939 vond de volgende vergade-
ring plaats, daar ‘ten gevolge van de pogroms in Duitsland de cultureele arbeid voor onze vereeni-
ging noodgedwongen moest blijven rusten’. Verschillende leden hadden het te druk gehad met het
vluchtelingenwerk. In februari 1939 werd nog wel een algemene ledenvergadering belegd ter vie-
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ring van het 50-jarig bestaan, maar veel woorden werden daar niet aan gewijd. De voorlaatste ver-
gadering waarvan het notulenboek melding maakt, vond plaats op 28 januari 1940. Mr. B. Polak
hield toen een lezing over de Spaanse schrijver Menachem ben Saroek (910-na 960).87 In zijn
afsluitend woord sprak hij de volgende woorden: 

Het eens zo groote Spaansche Jodendom is vernietigd. Er zijn nieuwe centra gekomen, die eveneens weer ver-

nietigd zijn. Ook wij hebben centra zien vallen. Hier is geen centrum. Op onze bescheiden kleine post moe-

ten wij zorgen, dat de groote schat van Joodsche literatuur niet verloren gaat. Wij moeten haar dragen door de

eeuwen en brengen naar de verlossing.

Nog eenmaal kwam men samen en wel op 3 november 1940. De notulen van deze vergadering
zijn kort. Het laatste punt dat werd besproken was de afsluiting van een zogenaamde ‘molest-ver-
zekering’.

De ‘gymnastiek- en athletiekvereniging’ Attila was de oudste joodse sportvereniging in Groningen.
Ze was in 1898 opgericht door joodse leden van de niet-joodse sportvereniging G.V. Sparta. De
precieze aanleiding voor deze afscheiding is wat onduidelijk. Een joods aspirant-lid zou niet door
de ballotage zijn gekomen, waarna het plan werd opgevat zelf een vereniging op te richten waar
men als jood niet slechts getolereerd zou worden.88 Toch bleef het joodse karakter van Attila lange
tijd zoveel mogelijk verzwegen. Pas in 1911 werd het officieel in de statuten opgenomen en open-
lijk uitgedragen. Verder was niet iedere jood welkom, met name tot de jaren dertig bestond een
strenge ballotage waarbij alleen beter gesitueerden werden toegelaten. Het ‘mindere volk’ kon
vanaf 1919 bij gymnastiekvereniging Ivria (‘Hebreeër’) terecht. Attila kreeg in de loop der tijd ook
een damesafdeling (1906) en breidde zich later verder uit met jongens- en meisjesafdelingen
(respectievelijk in 1910 en 1917). De activiteiten beperkten zich toen niet langer tot gymnastiek
en atletiek, maar omvatten tevens tennis, voetbal en vuistbal.89 Verder werden regelmatig wandel-
en fietstochten georganiseerd, evenals zwem- en turnwedstrijden. Het toenemend aantal gemengd
gehuwden baarde ook sommige leden van Attila zorgen. Kon men dergelijke lieden wel als lid toe-
laten of, wanneer zij dit al waren, handhaven? Tijdens een buitengewone algemene ledenvergade-
ring op 7 maart 1935 in Huize Hoogstraal kwam dit onderwerp aan de orde. Het eigenlijke doel
van deze bijeenkomst was te bespreken of een fusie mogelijk was, waarbij men in de eerste plaats
dacht aan Ivria. Het ledental liep namelijk terug, en financieel gezien zou dit voor alle partijen
voordelig uitpakken.

Theodor Levie, erelid van Attila, voerde als eerste het woord en sprak zich uit voor een fusie ‘doch
onder voorwaarde dat men ook met de Joodsche wetten rekening [zou] houden’. Daarop stelde hij
voor ‘gemengd gehuwde persoonen niet in de nieuwe vereeniging op te nemen’, zelfs niet als ze reeds
lid van een der verenigingen waren. Mocht men hier wel toe besluiten, aldus Levie, dan zou hij voor
zijn erelidmaatschap bedanken. Het voorstel ging de meesten wat te ver, en uiteindelijk besloot men
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geen gemengd gehuwden als nieuwe leden te accepteren, maar bestaande leden wel te handhaven.
Nadat dit probleem was opgelost, bleek een fusie toch nog een brug te ver. De plannen liepen stuk op
het eerder aangegeven standsverschil. Met name onder de dames bleek dit onoverkomenlijk. (‘De
heren kunnen [zich] gemakkelijker in zulke omstandigheden schikken.’) En zo werd het fusievoorstel
uiteindelijk toch verworpen met 22 stemmen tegen 18 (en drie blanco).90 Ook eerdere pogingen tot
samenwerking tussen de verschillende verenigingen liepen spaak. Ma’aseh (‘Daad/Daadkracht’), het
gezamenlijke sportblad van een aantal jeugd- en sportverenigingen, wist het slechts een jaar vol te hou-
den (1932-1933). De sociale, ideologische en religieuze tegenstellingen waren blijkbaar te groot. Bij
het sportblad had zich bijvoorbeeld naast de orthodoxe, anti-zionistische jeugdvereniging Machaziekei
Touro (‘Zij die zich vasthouden aan de Tora’), die in de eerste plaats ijverde voor Tora en traditie, ook
Metsoedoth Tsion (‘Burcht van Zion’) aangesloten dat juist zionistische idealen propageerde. 

De oprichting van eigen joodse verenigingen had in de eerste plaats tot doel de cohesie binnen de
groep te versterken; hier was men onder elkaar en kon men een joodse partner vinden. Verder
boden met name de sport- en atletiekverenigingen een gelegenheid om eventueel aanwezige min-
derwaardigheidsgevoelens te bestrijden. Opvallend in dit verband zijn de krachtige namen als
Attila en voetbalvereniging Hakoah, in het Hebreeuws Ha-Koach (‘Kracht’). Ook de shirts die de
laatste vereniging vanaf 1938 droeg, getuigen van grote symboliek: een oranje shirt met links op
de borst, ter hoogte van het hart, een davidster.91

In het gedenkboek dat bij het dertigjarig bestaan van Attila in 1928 verscheen, wordt de heil-
zame betekenis van lichaamsbeweging mooi verwoord in het artikel ‘De hygienische waarde van
de moderne gymnastiek’ van psychiater Dr A.A. Weinberg.92 Gymnastiek zag hij als middel tot het
aanleren van ‘mannelijke deugden als moed, zelfvertrouwen, ordelievendheid en gemeenschapszin’
en tot ‘versterking van het zelfbewustzijn’. Deugden waaraan het bij vele joden – zo leest men tus-
sen de regels door – ontbrak.

Hoevele menschen gaan niet gebukt onder het ellendige gevoel, minder te zijn dan anderen, talloos velen kun-

nen niet meekomen in den strijd om het bestaan ten gevolge van een gevoel van minderwaardigheid, dat al

hun doen en denken beheerscht. Voor al dezen kan de gymnastiek, mits deskundig toegepast, de bron zijn van

nieuw zelfvertrouwen, nieuwe energie, nieuw levensgeluk. 

Soortgelijke woorden, zij het iets minder nadrukkelijk, sprak toenmalig voorzitter H.G. van der
Rijn. In een ‘feestgids’ bij het 25-jarig bestaan van Attila refereerde hij opnieuw aan de oprichting
van de vereniging waaraan ‘het Joodsche probleem’ ten grondslag lag: ‘Men wilde niet door ande-
ren slechts geduld worden en maakte zich onafhankelijk.’93 In het zelfde artikel wijst Van der Rijn
tevens op enkele specifiek ‘joodse eigenschappen’ die hen onderscheidden van hun omgeving.

89

V E R A N D E R E N D J O O D S L EV E N :  D E J O O D S E BU U RT



Het feit dat wij een Joodsche vereeniging zijn, heeft natuurlijk overwegenden invloed uitgeoefend op het

geheele karakter der vereeniging. Wij hebben nu eenmaal vele eigenschappen, die ons onderscheiden van onze

niet-Joodsche omgeving. Zoo zijn wij in 't algemeen genomen gauw enthousiast of in den put over iets, maar

even spoedig slaat die stemming om en verliest zij de hevigheid. Duidelijk is dat steeds uit de houding van onze

leden gebleken. Meestal was een of andere prikkel voldoende hen weer tot ijverig gymnast te maken, maar was

het doel bereikt dan trad verslapping in en een geest van lauwheid.

Met deze ‘verslapping’ doelde de voorzitter onder andere op het weinig aanzienlijke ledental94 en
het geringe enthousiasme dat binnen de vereniging bestond. Beide aspecten werden deels veroor-
zaakt door een andere ‘joodse eigenschap’: ‘de onrust, die ons doet reizen en trekken, ook beroeps-
matig’. Daarbij dacht men vaak liever aan ontspanning dan inspanning want de grote concurrent
bleek de Harmonie te zijn, een uitgaansgelegenheid waar concertuitvoeringen plaatsvonden, maar
waar men ook kon biljarten. Of zoals Van der Rijn het formuleerde: het ‘groene laken’ krijgt vaak
de voorkeur boven het ‘groene veld’.

Een volgend jubileum zou de vereniging niet meer meemaken. Op 21 november 1938 gelast-
te men tijdens een buitengewone ledenvergadering in Huize Hoogstraal alle festiviteiten af, wegens
‘de gebeurtenissen welke de laatste dagen in Duitsland hebben plaatsgevonden’, een verwijzing
naar de Kristallnacht van 9 op 10 november. Het uitgenodigde ABC-cabaret werd afgezegd – het
toonde hiervoor begrip en eiste geen schadevergoeding – en Attila organiseerde een collecte voor
het Joodse Vluchtelingencomité. Drie jaar later, op 31 november 1941, vermelden de notulen dat
Attila is ontbonden door de ‘Commisaris voor niet-Commercieele Verenigingen en Stichtingen’.95

Ten grondslag aan de oprichting van Attila lag dus hoogstwaarschijnlijk het gevoel bij een niet-
joodse vereniging slechts geduld te worden. Dat gevoel lag ongetwijfeld ook bij de oprichting van
andere gezelligheidverenigingen aan de basis en komt sterk tot uitdrukking in de naam van een
toneelvereniging die in 1910 ontstond: Neemt Ons Zoo Als Wij Zijn. Een naam die – zij het met
een knipoog – direct refereert aan de joodse achtergrond van het gezelschap. Het roept de vraag
op in hoeverre anti-joodse gevoelens ook in Groningen voorkwamen. Getuigenverklaringen hier-
omtrent zijn zeer tegenstrijdig. Uit interviews blijkt bijvoorbeeld dat de ene persoon nooit iets
gemerkt heeft van anti-joodse gevoelens en ontkent dat deze in Groningen bestonden, terwijl een
ander met voorbeelden komt hoe hij of zij werd nageroepen met ‘vuile jeude’ of ‘tuderopper’ (kip-
penplukker96). Een enkeling komt zelfs met regelrechte antisemitische voorvallen. Zo herinnerde
Sophie Chassid-de Vries, die tussen 1923 en 1933 in Groningen woonde, zich een leraar Duits die
haar eens toebeet dat hij haar ‘racistische luiheid er uit zou slaan’.97 Dergelijke manifeste uitingen
waren zeldzaam en ook Sophie Chassid-de Vries herinnerde zich slechts dit ene voorval. Bronnen
over antisemitisme in de negentiende eeuw zijn zo mogelijk nog spaarzamer. De confrontatie tus-
sen de joodse leraar Snatich en Van Heijningen Bosch welke uitgroeide tot de zogenaamde
‘Groninger kwestie’, is al ter sprake gekomen.98 Uit dit voorval blijkt echter tevens hoe de niet-
joodse omgeving reageerde op anti-joodse uitlatingen: ze werden gezien als ongepast. Ze behoor-
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den niet tot de ‘goede beginselen van verdraagzaamheid’ zoals Feith en Lulofs al in 1819 noteer-
den. Hetzelfde duo hield anti-joodse aanvallen die toen in Duitse steden voorkwamen, dan ook in
Nederland ‘en bijzonder in deze gewesten’ voor onmogelijk want strijdig met ‘onze volksgeest’.99

Het ongemak dat burgemeester Ridder Bos van Rosenthal overviel, toen hij bijna zijn mond voor-
bij sprak tegenover zijn gewaardeerde joodse wethouder en plaatsvervanger Adolf I. Catz, is teke-
nend. ‘Prettige vakantie gehad?’, zo informeerde de laatste bij de terugkeer van de burgemeester na
diens bezoek aan het Duitse eiland Norderney.

Heel aangenaam, bijzonder prettig, meneer Cats [sic], alleen waren er voor mijn smaak op Norderney wat al

te veel…’ Hij sprak niet verder, raakte enigszins in de war over zijn woorden, hoewel hij eigenlijk nog niet uit-

gesproken had, doch de wethouder kwam hem met zijn bekende ironische humor reeds te hulp: ‘Zegt u maar

gerust teveel “Rosenthals” burgemeester.100

Toch beweert Ph.S. van Ronkel over zijn Groningse gymnasiastentijd dat: 

nergens elders in ons lief vaderland zoo erge en ruwe onverdraagzaamheid tegenover de Joden werd gevonden

als toen te Groningen, het brandpunt der toenmalige staat- en zedekundige verlichting. De klove tusschen mij

als Jood en hen als Christenen werd er breeder en dieper door, scheen onoverkomelijk. ’t Was alsof wij en zij

geheel andere menschen waren.101

Of de onverdraagzaamheid in Groningen werkelijk groter was dan elders in het land, lijkt erg
onwaarschijnlijk, maar dat er een kloof gaapte tussen joodse en niet-joodse Groningers, mag zon-
der meer worden aangenomen. Wel moet hierbij worden aangetekend dat ook tussen andere groe-
peringen een grote afstand bestond. De afkeer tegenover het rooms-katholieke volksdeel overtrof in
vele gevallen die van de joden. Zo zijn er legio verhalen van protestantse en katholieke leerlingen
die met elkaar op de vuist gingen, of van protestanten die – wanneer zij voor de keuze stonden –
liever hun inkopen deden bij joden dan bij die vervloekte paapsen. Op de joden werd eerder wat
goedmoedig neergekeken; zij vormden een groep waarover men zich verwonderde en vrolijk maak-
te. De joden bedreigden in geen enkel opzicht de bestaande machtsverhoudingen, integendeel, zij
dienden eerder ondersteund te worden bij hun pogingen een hogere trede op de ladder der bescha-
ving te bereiken. Zij golden als lieden die al aardig op weg waren verlichter en beschaafder te wor-
den, maar die – om de woorden van H.O. Feith nog maar eens aan te halen – nog ver verwijderd
waren van ‘het standpunt der christenen’.102 Ook in de twintigste eeuw toen de verschillen tussen
joods en niet-joods steeds geringer werden, bleef een zekere afstand bestaan en leefde joods en niet-
joods grotendeels langs elkaar heen. Dit gold zelfs voor de joodse buurt waar men ogenschijnlijk zo
innig en vreedzaam samenleefde. Natuurlijk was men bereid op sabbath de rol van sjabbesgoj te ver-
vullen en op gezette tijden bij de joodse buren de kachel te ontsteken, maar ieder ging wel naar de
eigen verenigingen en leefde binnen de eigen familiekring. Als kind had men joodse speelkame-
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raadjes, maar samen eten was er niet bij, al was het maar vanwege de koosjere voedingsregels die in
de meeste joodse huishoudens nog lange tijd werden gehandhaafd. Een zekere gereserveerdheid en
distantie bleef, kortom, bestaan en het gevoel als jood in niet-joodse verenigingen slechts geduld te
worden, klinkt dan ook zeer aannemelijk.

Een kleine 150 jaar na de opening van de ‘oude’ synagoge door Isaäc Joseph Cohen legde opper-
rabbijn Eliëzer Hamburg op 30 juni 1905 de eerste steen van de nieuw te bouwen synagoge. Zeven
maanden eerder – op 18 december 1904 – was tot de bouw van een nieuwe sjoel besloten. Het
oude, onopvallende gebouw uit 1756 werd niet langer passend gevonden, en als ontoereikend
beschouwd voor de omvang van de joodse gemeente.103 Het diende te worden afgebroken en ver-
vangen door een nieuw pand. Tijdens de bouw werd uitgeweken naar de voormalige synagoge van
de afgescheidenen aan het Zuiderdiep. Opvallend aan Hamburgs eerste steen was dat deze geen
Hebreeuwse inscriptie droeg maar een Nederlandse. Hierin moest echter geen breuk worden
gezien met de oude traditie of een handreiking naar de moderne stroming, aldus de opperrabbijn.
Integendeel, zo vervolgde hij zijn toespraak, het getuigde juist van een streven om het oude levend
te houden. Het nieuwe gebouw mocht dan architectonisch en esthetisch aan de eisen van de tijd
voldoen, binnen zou altijd de oude, onvergankelijke joodse sfeer blijven bestaan.104

Als hoofdarchitect werd de uit Gorredijk105 afkomstige Tjeerd Kuipers (1852-1942) aange-
trokken.106 Deze gereformeerde architect die nooit eerder een synagoge had gebouwd – de
Groninger synagoge was zijn eerste en tevens laatste synagoge –, werd bijgestaan door IJ. van de
Veen uit Groningen, eveneens van christelijken huize.107 Dat christelijke architecten synagogen
bouwden, was in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw heel gebruikelijk. Er waren
simpelweg niet of nauwelijks joodse architecten. Pas in de loop van de twintigste eeuw steeg het
aantal joodse architecten tot een niveau dat evenredig was met het aandeel dat joden van de tota-
le bevolking uitmaakten.108 Om inspiratie op te doen vertrok Kuipers, samen met de voorzitter van
de kerkeraad H.J. van Hasselt en een lid van het dagelijks bestuur B. Jacobs, naar enkele Duitse
steden.109 Dit was geen ongebruikelijke onderneming: ook S.I. Mulder – de onderwijsinspecteur –
reisde in opdracht van het Amsterdamse kerkbestuur langs een aantal Duitse steden om te note-
ren ‘wat ten opzigte der gewijden eeredienst, synagogale en badinrigting en vooral nopens de lijk-
staatiën en de begraafplaatsen, aanmerkelijk is, en voor de Hoofdsynagoge vermeld van belang kan
zijn om nagevolgd te worden’.110 Duitsland gold als een soort gidsland. Kuipers raakte in ieder
geval danig in de ban van de zogenaamde ‘moorse’ of  ‘oriëntaalse’ bouwstijl. In Duitsland was deze
tussen 1840 en 1890 erg populair en beschouwde men hem als goed passend bij het toegenomen
zelfbewustzijn onder de Duitse joden, als product van de joodse emancipatie. Enerzijds hield hij
afstand van de christelijke architectuur, anderzijds gaf hij uitdrukking aan het eigen karakter van
het jodendom, hij reflecteerde als het ware op de herkomst van de joodse religie.111 Deze stijl greep
niet (direct) terug op de beroemde Spaanse voorbeelden, maar vloeide voort uit een romantische
voorliefde voor de Oriënt. Tegen 1905 was deze stroming echter reeds enige tijd op haar retour.
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Mede onder invloed van de politieke ontwikkelingen en het toegenomen antisemitisme sinds de
jaren zeventig van de negentiende eeuw, had het joodse zelfbewustzijn in Duitsland een flinke
deuk opgelopen en voelden de joden niet langer de behoefte hun ‘vreemde’, ‘oriëntaalse’ afkomst
extra te accentueren en zo reeds bestaande vooroordelen te bevestigen. Daarom bouwde men in
deze tijd liever in de ‘Duitse stijl’, die teruggreep op de middeleeuwse synagogen van Worms en
Praag en juist het onbetwistbare Duitse karakter moest benadrukken.112 Een nationale in plaats van
oriëntaalse gerichtheid kreeg zo weer de overhand.
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Oude synagoge (uit 1756) in Folkingestraat met links een deel van het rabbinaatshuis.
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Interieur oude synagoge.

Interieur nieuwe synagoge.



Met de keuze van de Groningers voor een synagoge met oriëntaalse invloeden, greep men dus
terug op een bouwstijl die reeds als enigszins gedateerd gold, maar voor Nederlandse begrippen
tamelijk bijzonder was. In die tijd vertoonden alleen de synagogen van Eindhoven (1866), Tilburg
(1873), Sneek (1880), Rotterdam (1891) en Deventer (1892) oriëntaalse accenten – zij het veel
minder nadrukkelijk dan de uiteindelijke Groningse sjoel.113

Dat de Groningse synagoge gebaseerd zou zijn op die van Hannover (gebouwd in 1870), zoals
het Nieuw Israelietisch Weekblad in 1906 suggereerde, berust op een misvatting. Deze synagoge was
juist de eerste die in ‘Duitse stijl’ werd gebouwd en wel door E. Oppler, een architect die als geen
ander een grote afkeer koesterde van moorse elementen: ‘Dieser Styl hat nicht die geringste
Beziehung zum Judentum.’114 Het is wel mogelijk dat de koepel die aanvankelijk de Groninger syna-
goge had moeten sieren, geïnspireerd was door de koepel die de synagoge in Hannover tooide.
Waarom uiteindelijk werd afgezien van een koepel is niet duidelijk, maar dit had waarschijnlijk
een financiële oorzaak.

Ook het veel aangehaalde idee van de Groningse oud-hoogleraar in de geschiedenis van de
architectuur en stedenbouw E.R.M. Taverne dat Kuipers zou zijn geïnspireerd door de La Blanca-
synagoge te Toledo is erg onwaarschijnlijk.115 Met name de glas-in-lood ramen waarin zuilenrijen
staan afgebeeld, zouden rechtstreeks verwijzen naar dit Spaanse voorbeeld. Kuipers haalde zijn
inspiratie echter, zoals gezegd, dichter bij huis en in zijn Duitse voorbeelden werd zelden verwe-
zen naar het moorse Spanje.116 Bekijkt men de bewuste ramen goed, dan lijken ze ook eerder een
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Nieuwe synagoge Folkingestraat.



voortzetting van de aanwezige pilaren die de vrouwengalerij afschermen, dan een afbeelding van
de La Blanca-synagoge.

Naast de overduidelijke oriëntaalse invloeden blijft ook de hand van de gereformeerde kerken-
bouwer Kuipers goed zichtbaar. Zo bezit het gebouw een kruisvormige basilicale grondvorm en is
de invloed van zijn leermeester Berlage terug te vinden in zijn materiaalgebruik, door Taverne eens
omschreven als een ‘massieve berg baksteen’.117 Het overvloedige gebruik van schijnmaterialen –
waardoor er meer gesuggereerd wordt dan er in werkelijkheid is – is daarentegen weer in strijd met
Berlages opvattingen. Ongetwijfeld was de imposante gevel beter tot zijn recht gekomen wanneer
deze niet aan de smalle Folkingestraat was geplaatst, maar aan het veel ruimere (Gedempte)
Zuiderdiep, zoals aanvankelijk ook de bedoeling was. Dat dit plan niet is uitgevoerd, heeft te
maken met het feit dat de bewoner van het hoekhuis (Folkingestraat-Zuiderdiep) zijn pand niet
wilde verkopen.118

Zoals te verwachten was, riep het Groningse ontwerp niet uitsluitend enthousiaste reacties op.
Daaraan was aanvankelijk niet zozeer de gekozen bouwstijl debet als wel de omvang, de uitstraling
en – bovenal – de geraamde kosten. De gemeente stond er namelijk financieel niet te best voor.
Zelfs leden van het joodse kerkbestuur spraken daarom van een ‘lichtzinnig’ project dat neigde
naar ‘grootdoenerij’.119 Twee dagen voor de officiële opening was er een bijeenkomst in Hotel
Weinberg om verenigingen en particulieren de gelegenheid te geven geschenken aan te bieden ter
verfraaiing van de synagoge. Bij deze bijeenkomst hield de zionistisch georiënteerde Hartog I.
Kisch120 een kritische toespraak waarin hij stelde dat in vele kleine onooglijke synagoges vaak nog
een ‘ware Joodsche geest en echte Oostersche warmte’ bestond, terwijl in verschillende mooie,
nieuwe gebouwen meestal ook de bezoekers waren ‘gemoderniseerd’. Hij eindigde zijn betoog met
de wens dat de Groningers steeds een opperrabbijn mochten hebben die weerstand zou bieden aan
de modernisering, en dat de nieuwe synagoge mocht lijken op de oude sjoel. ‘Dat de kehille
[gemeente] niet slechts een Thora kroont, maar de Thora ook haar kroont.’121

Tijdens de inwijdingsplechtigheid op 23 maart 1906 leek de kritiek verstomd. Met veel pracht
en praal werden de plechtigheden opgeluisterd. Het grote aantal hoogwaardigheidsbekleders dat
bij de opening aanwezig was, toonde de belangstelling van niet-joodse zijde. Het gezelschap, onder
wie de Commissaris der Koningin, leden van Gedeputeerde Staten, burgemeester en wethouders,
zagen een traditionele inwijding met het binnendragen van de heilige wetsrollen, ondersteund
door – iets minder traditioneel, maar inmiddels geaccepteerd – koorgezang van zeventig leden122.
De opperrabbijn beleefde zijn ‘finest hour’ en betitelde het nieuwe bedehuis als ‘een pronkjuweel
van bouwkunst’. Meteen voegde hij hier aan toe dat in tegenstelling tot ‘het buitenland’ – lees:
Duitsland – waar ‘zoo vaak uitsluitend gelet wordt op uiterlijke praal’ in Groningen ook rekening
is gehouden met alle eisen van de joodse traditie omtrent inrichting en godsdienstoefening. De
rabbijn riep daarom op tot nederigheid, zowel binnen de kerk als daarbuiten. Ook bij deze gele-
genheid werd gebeden voor het koninklijk huis en opnieuw diende men op straffe van een boete
bij dit gebed te gaan staan.

96

V E R A N D E R E N D J O O D S L EV E N :  D E J O O D S E BU U RT



Uitgebreide aandacht was er ook van de kant van de pers. Regionale journalisten aan wie reeds
enkele dagen voor de opening een blik was gegund, spraken van een imposant gebouw passend in
deze moderne tijd. Zo werd het gehele gebouw centraal verwarmd door middel van een stoom-
inrichting. In het schip bevonden zich 363 en in de zijarmen 116 zitplaatsen. Vrouwen betraden
de synagoge via twee aparte zijingangen en moesten boven plaatsnemen. Afgesloten door gemet-
selde balustraden met gegoten ijzeren ornamenten, zoals de orthodoxe ritus voorschreef, waren
hier 148 zitplaatsen.123 Uitvoerig wees men op het oriëntaalse karakter van het gebouw: de hoef-
ijzerbogen, de koepelvormige bekroningen van de beide torens, de ramen, de kolommen en strooi-
de men met termen als ‘oostersch cachet’, ‘oosterschen trant’ en ‘moorsche elementen’ – zonder
daar verder een oordeel over uit te spreken.124 Dergelijke benamingen zoekt men tevergeefs in de
omvangrijke artikelen die in de landelijke joodse periodieken – het Nieuw Israelietisch Weekblad en
het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland – verschenen. Hier sprak men slechts in algemene
termen van ‘majestueuze aanblik’ en ‘grootsche aanzien’. Blijkbaar bestond bij deze bladen toch
een zekere terughoudendheid met betrekking tot het oriëntaalse karakter en zag men liever de tra-
ditionele synagogen naar protestants voorbeeld. Leo Pinkhof (1898-1943) – broer van Clara
Asscher-Pinkhof  en zelf kunstenaar/ontwerper – en Jaap Meijer (1912-1993) toonden zich in hun
kritiek, enkele decennia later, veel minder terughoudend. Pinkhof:

En in de twintigste eeuw bouwt men in Groningen, ook door [een] niet-Joodschen bouwmeester, een gebouw

dat vooral niet op een hedendaagsche Christelijke of Katholieke kerk mocht lijken. En ziet wat er uit de hek-

senketel van eerlijk gemeende, maar onbegrepen toewijding en wanbegrip te voorschijn kwam. De gedachten-

gang was: Joodsch, en Joodsch is Oostersch.125  

Jaap Meijer ging in zijn kritiek nog wat verder en betrok de algehele toestand van het Groninger
jodendom in zijn analyse.

Een gereformeerde architect is verantwoordelijk voor het onevenwichtige, lelijke gebouw. [..] Er stond toen ter

plaatse een sobere sjoel, en er stond er nog een, aan het Zuuderdaip [de synagoge van de afgescheidenen].

Sfeervolle bouwsels, passend in een gegroeide traditie. Ik kan hier alleen maar vaststellen, dat het in beide

gevallen inderdaad om een intieme sjoel ging. En daaraan had men blijkbaar geen behoefte meer. Omstreeks

1900 werd zo’n onevenwichtig gestructureerde gemeenschap bedreigd door ingrijpende veranderingen van

binnen uit. Er was ook in Groningen een duidelijk waarneembaar religieus verloop, dat de kleine traditionele

kern beangstigde. Men kwam niet meer naar sjoel en (dialectisch) daarom had men een grote ... KERK nodig.

Die moest echter demonstreren, dat er intern niets aan de hand was. De joodse gemeenschap bloeide, niet-

waar? [..] Maar die gemeente bloeide helemaal niet. Wat moest men niet al doen om althans nog wat synago-

gebezoekers te trekken! Er was al een koor. Er werd al gepreekt. [..] Van een levend jodendom, dat nog aan-

sloot bij de historische ontwikkeling van ons volk en zijn eeuwenoude klassieke cultuur, was niet zo heel veel

meer over. Over de gehele linie zat er de klad in, maar je kon het aan de buitenkant niet zien.126 
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Concluderend stelt Meijer dat ‘onze Groningse sjoel de sporen van assimilatie en joods verval in
zich draagt.’127

Met de bouw van de nieuwe synagoge leek een nieuwe periode te worden ingeluid. Naarmate
de assimilatie sterker werd, groeide de behoefte aan representatieve synagogen: zo ook in
Groningen. Net als de joodse burger, mocht ook de synagoge meer op de voorgrond treden.
Uiterlijk zelfbewust en vol vertrouwen presenteerde de joodse gemeenschap zich zo aan de bui-
tenwereld. Bij deze houding paste de oriëntaalse bouwstijl die enkele decennia eerder in Duitsland
zoveel navolging had gekregen. Innerlijk knaagde er echter iets, een knagen dat niet veroorzaakt
werd door toenemende vijandigheid van buitenaf, zoals in Duitsland, maar eerder voortkwam uit
angst voor de ontwikkelingen binnen de joodse gemeenschap zelf. De steeds terugkerende bezwe-
ringsformule dat in Groningen de oude joodse geest zou blijven bestaan, wijst hier al op. De angst
dat de nieuwe tempel ook verdere modernisering van het jodendom met zich mee zou brengen,
begeleidde de bouwplannen vanaf het prille begin. Lieten Israëls profeten zich al niet afkeurend
uit over de zucht naar imponerende tempels? Was een synagoge binnen het jodendom eigenlijk
niet iets van secundair belang (in tegenstelling tot bijvoorbeeld scholing)? Was de bouw niet eer-
der een maskering van de problemen die binnen de gemeente speelden: het teruglopend synago-
gebezoek, de voortgaande verwijdering van joodse wetten en tradities, de groeiende onderlinge ver-
deeldheid? Hoopte men met de bouw wellicht een deel van de Groninger joden opnieuw bij het
jodendom te betrekken en zo het verval te stuiten? Mendels schreef hierover in 1906 reeds: 

Men zag hoe velen – wat uitblinkt door positie of vermogen in de eerste plaats – zich verre houden van de kerk;

sommigen uit overtuiging; weer anderen [..] wijl zij meenen hun tijd en geld productiever te kunnen besteden.

Ook [schenkt het] Jong-Jodendom over het algemeen beslist de voorkeur aan de Harmonie boven de synagoge.128

Zijn nuchtere, wat gelaten constatering staat in schril contrast met de haast wanhopige woorden
van opperrabbijn Dasberg. In 1939 schreef deze namens de Nederlandse opperrabbijnen de reeds
aangehaalde brochure welke in de eerste plaats gericht was op het ‘huwelijksprobleem’ onder de
joden.129 Hierin roept hij kortweg op het jodendom te redden. 

Redt het Jodendom. Bewijst, dat ge Jood en Jodin zijt, dat ge in waarheid en met recht die eerenaam draagt.

Bewijst, dat ge een goede, trouwe Jood zijt. Wordt wederom actief ter wille van het behoud van het Jodendom.

[..] Durft den moed te hebben om kinderen te krijgen, laat ons Volk niet ondergaan; heb vertrouwen in den

schenker en Schepper van het leven, wekt nieuw leven. Of moet het nog donkerder en treuriger in onze

Joodsche wereld worden…?130  

Aan de basis van het ‘huwelijksprobleem’ lag volgens de rabbijn een veel omvangrijker probleem,
te weten het verval van de godsdienstige moraal, van het joods-nationaal gevoel en het geringer
wordend geloof en vertrouwen in God en de toekomst.131
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Het antwoord op bovenstaande vragen lijkt daarom veelal bevestigend te moeten luiden. Het tra-
ditionele jodendom was in verval. En zo bleef de imponerende nieuwe synagoge veelal leeg en
bevatte zij slechts tijdens de hoogtijdagen132 het aantal mensen waarvoor ze eigenlijk was gebouwd. 
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Viering 250 jaar Gronings Ontzet. Folkingestraat, 1922.

Folkingestraat met gebroeders Bollegraaf (jaren dertig).



Met name jongeren lieten het massaal afweten. Om deze groep meer bij het religieuze leven te
betrekken kwam opperrabbijn Davids met het voorstel een jeugdsjoel op te richten.133 Dit plan
werd in 1928 door de onderwijzer Mozes van Gelder verwezenlijkt. Zo’n vijftig jongens en meis-
jes meldden zich aan.134 De opzet van de dienst was, dat deze door de jongeren zelf voorbereid en
geleid zou worden, al bleef er enig toezicht. Zo hielden in 1938 de onderwijzeressen Frank en
Engelsman en de onderwijzer Hammelburg een oogje in het zeil. Tot 1940 werd een ruimte in het
gebouw van Ets Haïm gehuurd – en moest vanwege de geringe ruimte met Jom Kippoer wel eens
uitgeweken worden naar hotel Hoogstraal –, vanaf 31 maart 1940 beschikte men over een eigen
gebouw in de Folkingedwarsstraat.135 De nieuwe  sjoel vormde een onderdeel van een nieuw verre-
zen gebouwencomplex waar zich ook vier schoollokalen in bevonden. De sjoel bood ruimte aan
114 mannen en 97 vrouwen.136

De diensten in de jeugdsjoel hadden in vergelijking met die in de hoofdsynagoge een wat los-
ser en socialer karakter. ‘Een dienst vol enthousiasme [en] vol jeugdige pit’, zoals bij de viering van
het tienjarige bestaan in 1938 in het programma stond vermeld.137 Zo werd in de jeugdsjoel door
de aanwezigen meegezongen terwijl in de hoofdsynagoge de chazzan of een koor het gezang voor
z’n rekening nam.

De slotzang138 bij de viering van het tienjarig bestaan van de jeugdsjoel in 1938 gaf nog een
ander kenmerkend verschil tussen jongeren en ouderen weer: het besef te leven in galoeth of goloes
(ballingschap) en het daaraan gekoppelde verlangen naar een eigen joodse staat.

Het feest loopt ten einde, een ernstig woord tot slot,

Temidden der vreugde, denkt aan het Joodsche lot,

Bij Simcho daar wordt steeds eiwel vermeld,

Zoolang Goloes bloeit en Tsion ligt geveld.

Geen blijdschap is volmaakt, geen vreugde onvermengd,

Zoolang het Goloesvuur ons volk verzengt.

Dat leert ons het gebed in onze Sjoel.

We bidden om Jeruzalem met heilig gevoel.

Wij denken aan Joden, om hun Jood-zijn gesmaad,

Door de wereld trekkend, zonder redding en baat.

Wij bidden, wij vasten voor ’t eind van de Goloesnacht,

Wij strijden tegen ’t onheil, door Tammoez139 ons gebracht.
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Wij strijden voor ’t herstel van de glans onzer Leer,

Bekroond door herbouw van den tempel als weleer;

“Want wie in den tempel eens vreugde heeft gesmaakt”

Zoo luidt het, “Slechts bij hem was die vreugde volmaakt”.

De bede klinkt daarom, vertrouwend en blij,

Dat de nieuwe jeugdsjoel dààr gevestigd zij,

Waar zal staan in volle vreugd’, beschermd door Hooger Hand,

De jeugd van ons volk in het eigen Joodsche land.

In 1938 werd het jodendom niet langer uitsluitend van binnenuit bedreigd, ook uit de niet-jood-
se buitenwereld klonken alarmerende berichten. Spoedig zou het wel degelijk ‘nog donkerder en
treuriger in onze Joodsche wereld worden’, om met opperrabbijn Dasberg te spreken. Hoe treurig
en donker kon ook hij niet bevroeden. De wens te mogen leven ‘in het eigen Joodsche land’ zou
slechts voor enkelen bewaarheid worden. 
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6 Z I O N I S M E

Palestina als ‘geestelijk vaderland’

‘Uit het Oosten drong een scherpe noodkreet tot ons door, opschrikkend het Westersche
Jodendom uit zijne behaaglijke rust’, zo opent Kischinew en Zionisme geschreven door de
Groninger arts Eliazar Hildesheim.1 Het boek verscheen in 1903, het jaar waarin de pogrom in
Kischinew (Bessarabië, Rusland) plaatsvond.2 Bij deze pogrom – die drie dagen duurde – verloren
59 joden het leven en raakten zo’n 500 joden gewond.3 Deze pogrom vormde voor Hildesheim de
aanleiding tot het schrijven van zijn boek.

Hildesheim, kleinzoon van een berooide Poolse vluchteling die in 1822 naar Groningen was
komen lopen, was hoofdbestuurslid van de Nederlandse Zionistenbond (NZB). Zijn boek vertoont
enkele parallellen met Auto-Emanzipation, ein Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russi-
schen Juden (1882) van de Russische proto-zionist Leon Pinsker (1821-1891). Pinsker, die net als
Hildesheim arts was, schreef zijn pamflet naar aanleiding van pogroms die in 1881 in Zuid-Rusland
plaatsvonden. Beide schrijvers riepen de joden op hun assimilatiestreven te staken en tot actie over
te gaan. Een eigen joodse staat zou de enige oplossing zijn voor de kwetsbare joodse positie. Pinsker
besprak, in tegenstelling tot Hildesheim, uitgebreid de haat die tegenover joden bestond, en ont-
leedde deze in haast medische termen. Het betrof in zijn ogen een ongeneeslijke, erfelijke psychose
en angstneurose. Een ziekte die altijd sterker zou blijven dan de verlichtingsidealen.

De zionistische beweging4 streefde naar een joodse staat en een nieuw joods zelfbewustzijn, en
stelde daarmee het assimilatieproces ter discussie. Harmonieus samenleven met de niet-joodse
omgeving bleek een illusie, en verdere pogingen in die richting zouden slechts leiden tot verlies
van de eigen cultuur en identiteit. Pogroms in Oost-Europa en een steeds feller antisemitisme in
Duitsland en Frankrijk leken hun gelijk te onderstrepen. Alleen binnen een eigen joodse staat zou
men als jood kunnen leven en gevrijwaard zijn van antisemitisme en vervolging. Na de denatio-
nalisering die met de emancipatie was ingetreden, kreeg het natie-idee van een eigen, onafhanke-
lijke staat op deze wijze weer betekenis. Anderzijds bood het traditionele jodendom voor de mees-
te zionisten weinig houvast, daarvoor waren zij te ver verwijderd geraakt van hun joodse wortels.
Een nieuwe, meer seculiere invulling van de joodse identiteit werd daarom gezocht en gevonden.
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De zionistische voorman Theodor Herzl (1860-1904) wees daarbij als een nieuwe Mozes de weg
naar het ‘beloofde land’. Dat vele zionisten hem inderdaad als een Mozes-figuur zagen, wordt geïl-
lustreerd door een beschrijving in een brochure van Isidor Hen uit 1909.

Een man van hooge statuur, voorname welwillendheid, opofferende liefde. Krachtig van wil, forsch van gebaar,

zacht van harte. Hoog van geest, met ruimen blik en onmetelijke werkkracht. Majestueuze verschijning, een

jood met rechten rug. Hoog het edele denkershoofd, als gebeeldhouwd naar profiel der Assyrische koningen.

[…] Een Mozesfiguur in de diaspora.5

In Nederland reageerde de joodse gemeenschap over het algemeen lauw en gematigd op het zio-
nisme, de ‘behaaglijke rust’ leek allerminst verstoord. De noodzaak tot omarming van het zionis-
tische ideaal werd hier minder gevoeld doordat virulente vormen van antisemitisme veelal ontbra-
ken en het assimilatieproces minder rigide verliep. Het bestaan van een ‘joodsch vraagstuk’ – in
1935 nog omschreven als ‘het samenstel van vraagstukken ontstaan door het samenleven van de
Joden met andere volken’6 – in Nederland werd zelfs door sommige zionisten ontkend. Het zio-
nisme werd meer gezien als een interessante theorie die mogelijk voor joodse vluchtelingen uit het
oosten van nut zou kunnen zijn, maar niet voor Nederlandse joden. Zionisme dus als een prakti-
sche, zuiver humanitaire beweging. Het idee dat er een afzonderlijke joodse nationaliteit zou
bestaan, werd ontkend: men was jood van religie en Nederlander van nationaliteit. 

Het ledental van de NZB – opgericht in 1899 – bleef gering7, maar een petitie waarin burger-
en vestigingsrechten voor joden in Palestina werden geëist, ondertekenden de Nederlandse joden
daarentegen massaal.8 Dat de joodse geestelijkheid in Nederland over het algemeen weinig moest
hebben van de zionistische nieuwlichterij, zal ongetwijfeld van invloed zijn geweest op het gerin-
ge aantal leden. Een grote meerderheid van opperrabbijnen sprak zich in 1904 openlijk uit tegen
het zionisme.9 De orthodoxie leerde immers dat de stichting van een joodse staat onlosmakelijk
verbonden was met de komst van de messias, en dus niet door de inspanningen van een Weense
journalist (Herzl) bereikt zou kunnen worden. De Amsterdamse opperrabbijn Dr. Joseph Hirsch
Dünner (1833-1911) was een grote uitzondering binnen de over het algemeen conservatieve jood-
se geestelijkheid in Nederland. Tot zijn dood zou hij lid van de Nederlandse Zionistenbond blij-
ven en in tal van geschriften en redevoeringen het zionisme verdedigen. In een brief aan de Duitse
filosoof en protozionist Mozes Hess (1812-1875)10 schreef Dünner over mogelijke kolonisatie-
plannen van Nederlandse joden het volgende: ‘de Hollandsche joden [zijn] in het algemeen ger-
maansch nuchter en zullen derhalve niet, gelijk de Poolse joden geënthousiasmeerd zijn voor de
idee’. Wellicht dat de rijke joden offers zullen brengen, zo opperde hij, niet om zelf naar Palestina
te vertrekken, maar om zich op die wijze te ontdoen van het ‘Ihnen in den Tod verhasste
Proletariat’.11
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Wanneer men zich al als zionist wenste te profileren, dan was dat haast altijd op een zeer voor-
zichtige wijze, met veel nadruk op het feit dat men zich toch vooral Nederlander voelde. Een mooi
voorbeeld is de beroemde schilder Jozef Israëls (1824-1911) – geboren aan de Vismarkt te
Groningen – die door de zionistische De Joodse Wachter tot ‘grootste Nederlandse jood’ was uitge-
roepen.12 Een titel waar hij weinig gelukkig mee was, maar die hij ongetwijfeld te danken had aan
het feit dat hij, als gevierd schilder, een zekere sympathie voor het zionisme koesterde. Herzl
bezocht hem zelfs hoogstpersoonlijk tijdens een verblijf in Nederland en maakte hierover enkele
korte notities in zijn dagboek (1 oktober 1889): ‘Ein kleines flinkes altes Jüdchen. Er malt eben einen
harfenspielenden David vor Saul. Ich erklärte ihm den Zionismus und warb ihn. Er fand den
Gedanken schön’.13

De sympathie van Israëls voor het zionisme blijkt onder meer uit het feit dat hij als een van de
weinige Nederlandse joden aandelen bezat van de Jewish Colonial Trust (een in 1899 opgericht zio-
nistisch fonds voor grondaankoop in Palestina). Verder schonk hij in 1900 werk aan een nog op
te richten joodse nationale bibliotheek in Palestina en nam hij tijdens het Achtste Zionistencongres
(1907) in Den Haag zitting in het ere-comité14 – als bijzondere bijdrage ontwierp hij de illustratie
voor de menukaart. Ondanks deze openlijke sympathie sprak ook Israëls zich zelden uit voor het
zionisme. Als hij er al iets over zei, dan was dat immer met een flinke slag om de arm: ‘Een mooie
droom, die misschien over enkele honderden jaren vervuld wordt, maar niet nu! Waarom?
Degenen die kunnen gaan, doen dat niet: ik wil niet in Jeruzalem wonen!’15 Zelfs de typering
‘joods schilder’ wekte zijn verontwaardiging. Wanneer hij schilderde was zijn jood-zijn bijzaak, zo
zei hij, hij voelde zich geen joods schilder ‘maar enkel en alleen Nederlandsch schilder’.16

Israëls leek kortom het voorbeeld van iemand die een geslaagde integratie achter de rug had:
hij hield zich aan de voornaamste geboden van het jodendom, was geïnteresseerd in joodse the-
matiek – zie de verschillende joodse voorstellingen binnen zijn werk – en bewoog zich in de hoog-
ste kringen, zonder daarbij gehinderd te worden door zijn joodse achtergrond. Nooit maakte hij
mee dat hij van officiële tentoonstellingen werd geweerd of dat hij van een lidmaatschap werd uit-
gesloten: zo was hij bestuurslid van kunstenaarsgenootschappen als Arti et Amicitiae te Amsterdam
en Pulchri Studio in Den Haag.17 Zijn jood-zijn leek hem en de andere Nederlanders even natuur-
lijk als zijn Nederlanderschap. 

Net zo ongemakkelijk als bij de titel ‘grootste Nederlandse jood’ zou hij zich ongetwijfeld ook
gevoeld hebben bij de beschrijving die de Provinciale Groninger Courant bij zijn overlijden aan hem
wijdde. De voorpagina opende namelijk met de kop: ‘Zaterdag is de grootste Groninger van deze
tijd gestorven’. Vervolgens wordt hij neergezet als het prototype van de geïdealiseerde Groninger
met zijn ‘afkeer van het aanstellige [!], het pronkerig, uiterlijk-sjieke, zijn deernis met de kleine lui-
den [, met] geenerlei politieke of andere nevenbedoelingen’. Natuurlijk ontkende men niet dat de
man joods was, ‘doch Groninger was Israëls wel degelijk en Groninger is hij gebleven’.18 De ver-
ering van deze ‘Groningse’ schilder – die slechts 16 van zijn 87 levensjaren in Groningen sleet –
kreeg onder meer vorm in een monument dat ruim tien jaar na zijn dood op 27 mei 1922 aan het
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Hereplein in Groningen werd onthuld.19 Het is de verbeelding van zijn beroemde schilderij ‘Langs
moeders graf ’, waarbij op het voetstuk een plaquette met de afbeelding van de schilder is aange-
bracht.

Voor de Groninger arts Elie A. Cohen was zijn Nederlanderschap al even natuurlijk als zijn jood-
zijn.20 Hij noemde zichzelf ‘jood’ en gebruikte zelden de neutralere term ‘Israëliet’. 

Ik heb het woord jood niet als een scheldwoord gevoeld. Het was het wel, maar dat was ik langzamerhand ont-

groeid door mijn zionistische levensopvatting. Ik sprak ook nooit over ‘Israëliet’ en als mensen tegenover mij

over ‘Israëliet’ wilden spreken, stotterden ze altijd, omdat het zo’n moeilijk woord was.21

Net als Hildesheim was Cohen geïnspireerd door Auto-Emanzipation van Pinsker. ‘Ik ben zionist
geworden vanuit het boekje van Pinsker’, zo noteerde hij.22 Cohen sloot zich aan bij de zionisti-
sche padvindersvereniging Mee-Avdoet le-Cheroet (‘Van knechtschap naar vrijheid’)23 en de zionis-
tische studentenorganisatie NZSO. Toch meende hij dat er in Groningen geen sprake was van een
‘joods vraagstuk’. 

Er bestond vóór de oorlog voor de joden in de jodenbuurt eigenlijk geen echt joods vraagstuk. Men leefde in

goede verhoudingen met de niet-joodse wereld en we voelden ons, als we op stap gingen voor zionistische pro-

pagandabezoeken, in de eerste plaats Nederlander en in de tweede plaats Jood. Een onderscheiding die ik nooit

goed heb begrepen, want waarom moet je dat zo sterk kunnen onderscheiden.24

Op 30 december 1901 vond in Groningen een bijeenkomst van de NZB plaats om de Groningers
bekend te maken met het zionisme. Als sprekers traden twee Amsterdammers op: Isidore Hen25 en
Gerhard Polak. Beiden spraken – Hen in het Duits – in hoofdzaak over de erbarmelijke situatie
van de joden in het buitenland: Rusland, Galicië en Roemenië. Isidore Mendels – schrijver van het
al vaker geciteerde boek De joodsche gemeente te Groningen26 – was ook van de partij en fungeerde
als voorlopig voorzitter van de Groninger zionisten. Ook hij legde de nadruk op het joodse lijden
elders: ‘In Nederland strijden de joden voor de eer van hun vlag, maar de andere tallooze onge-
lukkigen in andere landen strijden voor hun bestaan.’ Na afloop van de bijeenkomst traden enke-
len tot de organisatie toe. 27

Niets wees erop dat juist in Groningen een conflict over het zionisme zou ontstaan dat binnen de
gemeente grote verdeeldheid zou zaaien en landelijke bekendheid kreeg onder de noemers: ‘de
Groninger kwestie’ en ‘de Groninger gewetensdwang’. De affaire ontstond toen de aanstelling van
de zionist George Hen  – een broer van Isidore – tot voorzanger van de Groninger synagoge, door
opperrabbijn Eliëzer Hamburg werd geblokkeerd. Aan de vereiste bewijzen van ‘goed godsdienstig
en zedelijk gedrag’ lag het niet, die waren namelijk afgegeven door opperrabbijn Dünner, het was
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de zionistische overtuiging van Hen die de rabbijn dwars zat. In een kort briefje informeerde hij
of Hen bij aanstelling bereid zou zijn af te zien ‘van stoffelijken en zedelijken steun’ aan het zio-
nisme. Hen antwoordde daarop dat hij alleen zou afzien van zogenaamde ‘propagandistischen
arbeid’.28 Blijkbaar was dit niet het gewenste antwoord, want Hen hoorde vervolgens niets meer en
werd dus ook niet uitgenodigd voor de gebruikelijke proefdienst. 

Het hele voorval was waarschijnlijk nooit een ‘kwestie’ geworden wanneer een anoniem stuk
in het Weekblad voor Israëlitische Huisgezinnen de zaak niet in de openbaarheid had gebracht.
Vervolgens was De Joodsche Wachter er als de kippen bij om deze maximaal uit te buiten, waar-
schijnlijk op initiatief van redactielid Isidore Hen. De ‘vrijheid van denken’ zou in het geding zijn
en S.F. Berenstein – voorzitter van de NZB29 – riep zionisten en niet-zionisten op tot actie tegen
het ‘verclericaliserend kerkgenootschap’. Ook de schrijfster Carry van Bruggen, die overigens wei-
nig op had met het zionisme30, liet zich in soortgelijke bewoordingen uit en sprak van een ‘daad
van een bekrompen clericaal’.31

De oproep van Berenstein vond weerklank en in het land werden diverse protestdemonstraties
georganiseerd, allereerst in het Groninger Concerthuis op 14 februari 1909.32 Voorafgaand aan deze
samenkomst was door tegenstanders van de demonstratie een vlugschrift verspreid met de tekst:

Aan de leden der Joodsche gemeente te Groningen!

Ieder, die de vrede in deze Joodsche gemeente niet wenscht te ondermijnen, op welke wijze ook, en die het

geestelijk gezag, thans belichaamd in den Weleerw. Heer E. Hamburg Mzn. niet wil krenken blijve weg van de

protest-meeting van zionistische zijde belegd op heden zondagmiddag. 

Ook voor het gebouw hadden zich mensen opgesteld om bezoekers te overreden van deelname af
te zien. Mendels opende de vergadering en sprak voor een gehoor van ongeveer 250 personen
onder meer de volgende woorden. ‘Gij vrije Nederlandsche Joden, die zoo trotsch zijt op de
Nederlandsche vrijheid, Gij moet gevoelen dat die vrijheid hier wordt aangerand.’ Hij deed ver-
volgens een oproep aan het dagelijks bestuur en de kerkenraad om in te grijpen en de rechtsge-
lijkheid te herstellen. Tevens dreigde hij met afscheiding, een dreiging die een maand later, op 15
maart, in daden werd omgezet. 

Directe aanleiding voor deze afscheiding vormde de verkiezing op 13 maart in het Concerthuis
van H.L. van der Klei tot lid van de kerkenraad. De zionisten hadden een eigen kandidaat naar
voren geschoven – D. Polak – en hoopten met diens verkiezing een signaal van afkeuring af te
geven van het optreden van de opperrabbijn. Het liep echter anders. In zijn verkiezingstoespraak
stelde Polak zich gematigd op en verklaarde dat zijn strijd niet gericht was tegen de persoon
Hamburg, maar tegen diens principes. Een stem op hem (Polak dus), zou een verklaring zijn dat
in de Groningse gemeente iedereen gelijkwaardig is en niemand vanwege zijn politieke overtuiging
van een ambt mocht worden uitgesloten. Van der Klei op zijn beurt nam de rabbijn openlijk in
bescherming en verklaarde dat deze geheel in zijn recht stond en dat het zionisme in strijd was met
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de joodse godsdienst. Het betrof, aldus Van der Klei, immers een cultuurbeweging die de gods-
dienst opzij zet. De verkiezingsinzet was dus duidelijk: pro of contra het zionisme. De meerder-
heid bleek tegen. Van der Klei kreeg 184 stemmen, terwijl Polak op 146 stemmen bleef steken. De
Joodsche Wachter toonde zich teleurgesteld over deze uitslag, maar concludeerde anderzijds hoop-
vol dat toch meer dan 100 niet-zionisten ‘op onze candidaat hunne stem uitbrachten’. 

Opmerkelijk is dat deze krant niets vermeldde over de ‘Itoïstische’ achtergrond van Van der
Klei, hij was nota bene vice-voorzitter van de Groningse afdeling. Dit gegeven plaatst de man toch
weer in een iets ander licht. Het Itoïsme was een afsplitsing binnen het zionisme welke in 1905
onder leiding van de Brit Israël Zangwill33 tot stand was gekomen. Zangwill richtte de Jewish
Territorial Organisation (ITO) op, nadat tijdens het Zevende Zionistencongres te Bazel alle plan-
nen voor joodse kolonisatie buiten Erets-Israël waren verworpen. Het was een beweging die streef-
de naar een veilig nationaal toevluchtsoord voor de joden op welke plek van de aardbol dan ook.34

De Nederlandse afdeling van deze organisatie stond onder leiding van de eerder genoemde
Groninger Hartog I. Kisch35 en in Groningen kwam sinds 1909 een groep Itoïsten samen in Huis
De Beurs (hoek Folkingestraat-Vismarkt).36 Het bestuur van deze groep werd in 1909 gevormd
door: J.H. Meijer (voorzitter), H.L. van der Klei (vice-voorzitter) en A. Levie Azn., B. Snatager en
Ph. de Levie.

Dit maakt het optreden van Van der Klei nog opmerkelijker. Hij plaatste zich dus niet alleen
pontificaal achter de rabbijn, maar beschouwde zichzelf blijkbaar ook niet als zionist en achtte het
zionisme zelfs strijdig met de joodse godsdienst. Enige duidelijkheid verschaft een typering die het
Nieuw Israelietisch Weekblad van de man gaf bij diens vertrek uit Groningen in april 1910.

Ofschoon van liberale zijde poneerde hij nimmer tegen de religieuze zaken welke aanhangig waren en stemde

in dien zin steeds met de traditionele leden dier collegien [naast kerkenraadslid was hij ook vice-president van

de schoolcommissie] voor de instandhouding der traditie.37

Liberaal van binnen, traditioneel naar buiten toe: geen ongebruikelijke houding voor joodse
bestuursleden in deze tijd. Zo zag men het bij het Nieuw Israelietisch Weekblad en ook in
Groningen graag.

Twee dagen na de verkiezing ontving de kerkenraad een brief waarin een twintigtal notabelen
te kennen gaf dat zij hun lidmaatschap per 1 januari volgend jaar opzegden. Een tweede afschei-
ding leek zo onderweg, een emotionele oproep in het NIW om de strijd te staken, inclusief  ‘waar-
schuwend woord’ tot diegenen die zich wensten af te scheiden, ten spijt.38

Enkele weken na de Groninger demonstratie van 14 februari was op 1 maart een soortgelijke
bijeenkomst gevolgd in Amsterdam, waarbij zo’n 400 personen aanwezig waren.39 Eén van de spre-
kers was de niet-zionistische journalist40 en advocaat Mr. H. Louis Israëls, een neef van de schilder.
Een opperrabbijn, zo stelde hij, was geen wetgever, 
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hij is geen herder eener kudde, maar een ambtenaar. [..] Wij joden moeten in de laatste plaats het voorbeeld

geven van uitsluiting uit ambten om overtuiging. Want waar zou het heengaan als men met de Nederlandsche

joden datzelfde eens ging doen?

A.B. Kleerekoper, hoofdredacteur van De Joodsche Wachter, haakte hier tijdens zijn toespraak op in
en stelde dat wanneer de rabbijn consequent zou wezen, hij ook alle zionistische slagers, bakkers
en kaas- en wijnhandelaren zou moeten afwijzen.

Tot slot was er op 14 maart ook nog een demonstratie in Hilversum41, de woonplaats van de
afgewezen sollicitant Hen. Hierbij trad ook de Haarlemse rabbijn Simon Philip de Vries42 als spre-
ker op. De Vries gold als een autoriteit binnen de Mizrachi-beweging in Nederland, een organisa-
tie van zogenaamde ‘wetsgetrouwe zionisten’ welke streefde naar een eigen staat waar overeen-
komstig de joodse wetten geleefd zou worden.

De omstreden Groninger rabbijn Hamburg bleef ondertussen zijn gelijk verkondigen: 

Ik waag het te beweren dat het zionisme onjoodsch, met onzen godsdienst in strijd is, hem allerbedenkelijkst

ondermijnt en dat ik dus uit zuiver godsdienstige overwegingen den heer Hen heb gewraakt en toen ik dat

deed, mij geheel binnen de grenzen mijner rabbinale competentie bleef bewegen.43

Wel gaf hij in een ingezonden brief aan het Centraalblad voor Israëlieten in Nederland aan geen
bezwaar tegen het zionisme te hebben, wanneer het zich zou beperken tot het

verschaffen van een vredig tehuis voor ongelukkige geloofsgenooten [..] zoolang het zionisme evenwel eene

beweging blijft, die naar het publiek-rechtelijk gewaarborgd bezit van Palestina voor het Joodsche volk streeft

en slechts een nationaal Jodendom kent en erkent, dat met den Joodschen godsdienst niets te maken heeft,

zoolang acht ik mij èn als godsdienstige Jood èn als geestelijke verplicht het te bestrijden.44

Uiteindelijk bracht Hamburg ‘ter wille van de vrede’ toch een oplossing tot stand. In een brief aan
de Groningse kerkenraad liet hij op 26 april weten zich voortaan niet te verzetten wanneer een zio-
nist naar een godsdienstig ambt zou solliciteren. Opnieuw stelde hij echter voorwaarden: bij func-
tieaanvaarding moest deze zich wel beperken tot het betalen van de contributie aan de zionistische
organisatie en het bezoeken van uitsluitend ‘huishoudelijke’ vergaderingen, al het andere was niet
geoorloofd. De Joodsche Wachter achtte deze toenaderingspoging onvoldoende, maar de 22 afge-
scheidenen waren minder afwijzend en verklaarden de reden tot afscheiding voor vervallen. Op
7 mei ging een brief met dergelijke strekking naar het kerkbestuur.45 De tweede ‘afscheiding’ was
hiermee na een kleine twee maanden reeds van de baan.

Gaandeweg keerde de rust in Groningen weer en verloor ook De Joodsche Wachter zijn interesse
voor de ‘Groninger gewetensdwang’. Wel werd in 1910 in de ‘Centrale Commissie’ – sinds 1870
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het overkoepelende orgaan van de joden in Nederland  – door de zionist M. Wolff namens het
NZB een motie ingediend ter afkeuring van de handelwijze van rabbijn Hamburg. Na enige dis-
cussie luidde de conclusie dat de commissie een zuiver administratief-lichaam was en in deze een
neutrale positie diende in te nemen. De motie werd daarom verworpen.46 Ook werd bekend
gemaakt dat de algemene vergadering van de Nederlandse Zionistenbond dat jaar in Groningen
zou plaatsvinden. Het betrof hier een ‘eisch van wederkerigheid’, zoals De Joodsche Wachter ver-
meldde: ‘hare zionisten die vaak in onzen strijd vooraan hebben gestaan, verdienen het’.47

Opvallend is dat tijdens die volgende jaarvergadering in de bovenzaal van de Harmonie – tradi-
tiegetrouw gehouden op de twee kerstdagen – blijkbaar nauwelijks gesproken werd over hetgeen
in Groningen was voorgevallen. Een tamelijk uitgebreid verslag in de Provinciale Groninger
Courant maakt er in ieder geval geen melding van.48 ‘Wel heerschte er’ – aldus deze krant – ‘een
levendige stemming die soms dreigde te ontaarden in wat men Poolschen landdag noemt’. Uit het
verslag klinkt een zekere fascinatie voor het onbekende: 

Over het geheel werd er uitstekend gesproken, soms met een merkwaardige flux de bouche [!] en een geestdrift

die alleen te verklaren is uit het temperament der vergadering en uit hunne liefde voor de zaak die zij in den

bond voorstaan. Dat maakte het bijwonen der vergaderingen dikwijls tot een emotie, steeds tot een genot. 

Tijdens deze vergadering kwam een tegenstelling aan het licht tussen de liberale en meer ortho-
doxe zionisten. 

Bij de besprekingen over het jaarverslag kwam meermalen het verschil in wereldbeschouwing tusschen de libe-

rale zionisten, die weinig of niet aan den joodschen godsdienst hechten, en de Mizrachi of orthodoxen, dat zijn

de zionisten die op traditioneel joodsch standpunt staan. 

Voor ontspanning was eveneens gezorgd. Op het programma van de feestavond stond een zeer toe-
passelijk toneelstuk: ‘Ahasverus’, over de immer zwervende jood, tevergeefs zoekend naar een rust-
plaats. 

Hen besloot uiteindelijk geen voorzanger in Groningen te worden, zodat Levie Rosenblatt (zie
afbeelding pagina 54), afkomstig uit het verre Bukowina, in zijn plaats werd benoemd en wel op 12
september 1910.49 Met hem toonde de gemeente zich erg ingenomen. ‘Hij was ijverig, toegewijd,
oprecht, vroom’ en wist met zijn ‘schoone natuurstem’ de gemeente vaak in verrukking te brengen,
aldus een enthousiaste beschrijving in het Nieuw Israelietisch Weekblad.50 Rosenblatt is gebleven tot
1924 in Groningen en heeft vervolgens een aanstelling als Obercantor in Hamburg geaccepteerd.
Dat de Groninger kerkenraad de anti-zionistische houding van zijn rabbijn niet deelde, bleek uit
het feit dat in 1919 de jonge rabbijn Abraham Asscher als zijn opvolger werd gekozen. Zelfs anti-
zionisten binnen de raad steunden de kandidatuur van Asscher.51 Een groter tegenstelling dan tus-
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sen deze twee rabbijnen is moeilijk denkbaar. De timide, sociaal bewogen Asscher met zijn afkeer
van twist en ruzie, tegenover de prikkelbare ijzervreter en kamergeleerde Hamburg. Wellicht lag
een deel van de verklaring voor deze keuze in het feit dat men rust in de gemeente wilde. De toe-
spraak van de toenmalige voorzitter van de joodse gemeente – S.H. van der Rijn – bij de ambts-
aanvaarding van Asscher lijkt in deze richting te wijzen. ‘Moge gij, opperrabbijn Asscher ons den
waren “Sjabbos” (rustdag) brengen; moge verdeeldheid verre van ons blijven.’52 

Het In memoriam gewijd aan Hamburg namens de joodse gemeente Groningen – Hamburg
overleed in april 1918 – getuigt openlijk van het moeilijke karakter van de overledene. Enerzijds
wordt gezegd dat hij een opperrabbijn was die het ‘oude orthodoxe jodendom onverzwakt hand-
haafde’, anderzijds was hij ‘kritisch aangelegd [en] soms prikkelbaar in niet geringe mate’. Ook de
vergelijking met zijn voorganger – de meer flexibele Van Loen – valt nadelig voor Hamburg uit:
‘Het is de opperrabbijn niet altijd gelukt de resultaten van zijn beminde voorganger te bereiken.
Daartoe stond zijn geheele persoonlijkheid hem in den weg’.53 In de Groningsche Volksalmanak
stond een In memoriam dat zo mogelijk nog explicieter de minder prettige karaktereigenschappen
van de opperrabbijn belichtte. Zo bleek hij als leerling op het seminarium al een eenling: ‘Omgang
met medeleerlingen werd niet druk gezocht, daarvoor was hij veelal te ernstig, op het stugge af ’.
Ook later als docent op dat zelfde seminarium bleek hij niet populair, al waardeerden de leerlin-
gen zijn ‘ernst, toewijding en degelijk onderricht’. Tijdens zijn rabbinaat in Groningen ontzag
Hamburg ‘niets en niemand’, aldus de auteur. 

In zijne tijdzangen, z’n predikaties, waarin hij – representant van starre orthodoxie – z’n ‘bezwaren tegen den

geest der eeuw’ vurig, hartstochtelijk zelfs, kon ontvouwen, trok hij te velde tegen de aangroeiende nationali-

teitsgedachte.

Het artikel, dat toch al weinig opbeurends bevat, eindigt geheel in mineur: ‘Zoo vond opperrab-
bijn Hamburg niet steeds die waardeering, die hij vermeende te mogen verwachten, zoo kende hij
weinig vreugde, bleef hij onvoldaan’.54

Wat het verschil met Hamburg vooral zo pikant maakte, was dat Asscher openlijk uitkwam
voor zijn zionistische sympathieën. Reeds in zijn installatierede toonde hij zijn verbondenheid met
het zionisme, en lichtte deze onomwonden toe: ‘Voor spreker en duizenden met hem is het zio-
nisme geen doel maar middel. Middel om den weg terug te vinden naar het centrum van het
jodendom, naar de tent der samenkomst, naar de heiligheid van het joodsche leven.’ Asscher
maakte tevens duidelijk dat hij openlijk voor zijn zionistische opvattingen zou uitkomen: 

Men verwachte van mij niet, en ik zeg dit met nadruk, dat ik mijn opvatting verdoezelen zal, maar evenmin

zal ik haar anderen opdringen want alle stammen, die gelegerd zijn om de tent der samenkomst, hoe verschil-

lend hun vaandel ook moge zijn, voor mij zijn het allen stammen van het huis Israël.55
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Was het enkele jaren voordien nog onmogelijk als zionist voorzanger te worden, nu bleek de
opperrabbijn zelf zionist. Zionist of niet, de joodse gemeenschap sloot de jonge rabbijn al snel in
het hart daar hij zich energiek inzette voor het welzijn van de gemeente. Hij maakte zich niet alleen
sterk voor het onderwijs – hij schreef onder andere samen met zijn vrouw, de al genoemde Clara
Asscher-Pinkhof, een nieuw leerplan en gaf wekelijks les aan de hoogste klas –  maar had tevens
oog voor de armoede en ellende binnen de gemeente. Zijn inzet en werkdrift waren zo groot dat
zijn gezondheid er onder leed en hij uiteindelijk in een sanatorium te Lugano moest worden opge-
nomen. Daar overleed hij op 10 mei 1926,  41 jaar oud. Per trein werd zijn lijk naar Groningen
getransporteerd en daar onder grote belangstelling begraven. De Provinciale Groninger Courant
meldde over deze plechtigheid dat: ‘de belangstelling bij de uitvaart van een vorst niet waarachti-
ger kan zijn geweest dan die bij de begrafenis van den Joodschen opperherder gisteren’. Het moet
inderdaad een indrukwekkend schouwspel hebben opgeleverd. Alleen al voor genodigden waren
43 volgrijtuigen beschikbaar, terwijl vele anderen volgden met een eigen rijtuig of auto. De hele
karavaan zette zich – nadat B.M. Stern in de synagoge op de bazuin had geblazen – langzaam in
beweging, waarna het stapvoets door de joodse buurt ging.56

Zijn echtgenote bleef met een groot gezin (zes kinderen) achter en wijdde zich onder meer aan
het schrijven van boeken.57 Ook nam ze, samen met haar kinderen, deel aan de zomerkampen van
de zionistische jeugdbeweging, waarbij zij als ‘kampmoeder’ fungeerde. Dochter Roza vertrok in
1939 als zestienjarige verpleegster naar Palestina. Zoon Jitschak had ook naar Palestina willen gaan,
maar kreeg daartoe de kans niet meer door het uitbreken van de oorlog. Zelf vestigde Clara zich
eveneens in Palestina – zij behoorde tot de groep van 222 joden die in juli 1944 uit Bergen-Belsen
naar Palestina vertrok en werd uitgewisseld tegen een groep Duitse Tempeliers die in Palestina leef-
de. 

Na Asscher kende Groningen voor de oorlog nog twee opperrabbijnen: Bernard Davids (1926-
1932) en Simon Dasberg (1932-1943). Beiden stonden eveneens positief tegenover het zionisme
en hadden reeds op het seminarium de naam mizrachi aanhangers te zijn. Davids zou bij zijn
benoeming de voorwaarde hebben gesteld dat hij vrij zou zijn om voor het zionisme te pleiten.58

Dasberg – getrouwd met een dochter van een vermaarde mizrachist, Dr. Louis Franck uit Altona
– werd in 1931 zelfs gevraagd om als afgevaardigde namens de zionistische afdeling Groningen
naar een zionistisch congres in Amsterdam te reizen, ondanks het feit dat hij geen lid was.59 Dit
laatste toont reeds aan hoe voorzichtig Dasberg met zijn zionistische sympathieën omsprong. Ook
voor hem was het zionisme in de eerste plaats een ver ideaal. Of zoals hij zelf schreef: ‘Het zou een
uiting zijn van onze te snelle haast, om in een dertigtal jaren een volk dat twintig eeuwen abnor-
maal leeft, volledig te herstellen. [..] Wie te veel wil “breekt de plantingen af”’, aldus Dasberg in
een artikel in Baderech.60 
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Het zionisme in Groningen won gedurende de jaren dertig – net als elders in Nederland – lang-
zaam aan kracht, mede onder invloed van de gebeurtenissen in Duitsland en de komst van Duitse
vluchtelingen naar de stad. Spottend werd wel van ‘april-zionisten’ gesproken daar de economische
boycot van joodse winkels in Duitsland (april 1933) velen tot het zionisme deed toetreden. Toch
werden de gruwelverhalen van de Duitse vluchtelingen veelal sceptisch ontvangen, zelfs onder zio-
nisten. Mevrouw Markus-Cohen verklaarde hierover in een interview het volgende: 

Ik schaam me om dat te moeten zeggen. Ik heb het van heel nabij meegemaakt dat een jongeman [een Duitse

vluchteling] de gruwelijkste verhalen vertelde, werkelijk gruwelijk, en dat men zei: ‘Zou hij dat nou niet een

beetje uit z’n duim zuigen?’ Men wilde en kon dit niet geloven; dat mensen elkaar zoiets konden aandoen. Als

ik de jongen niet had gekend, had ik het misschien ook niet geloofd.61

Een zelfde reactie had J. Zwaving-Mok die talloze verhalen van Duitse vluchtelingen hoorde: ‘Zij
kwamen met verschrikkelijke verhalen en ’s avonds zei je: “Zullen we naar de bioscoop gaan?” dat
heb ik mezelf nooit vergeven.’62 

Het aantal leden van de Groninger NZB-afdeling verdubbelde na 1933 in korte tijd tot 120.63

Vooral onder jongeren uit de meer gegoede, seculier levende gezinnen was de belangstelling voor
het zionisme groot. De reeds geciteerde arts Elie.A. Cohen was dan ook een uitzondering. Hij
groeide op in een arm gezin in de Folkingestraat, een straat die hij in zijn Herinneringen omschrijft
als: ‘een joodse ghetto-straat waar geen rijke mensen woonden’. ‘Zionistische theorieën’, aldus
Cohen, ‘werden het meest aangehangen door het intellectuele deel van de joden [..] zeker in
Groningen. Zij konden los van sentimenten deze zionistische theorieën onderscheiden en [..]
begrijpen.’ De gewone man was daarentegen ‘veel te emotioneel gebonden met de joodse gods-
dienst en met het joodse leven. Men werd over het algemeen niet met een vriendelijk oog bekeken
als men zionistische propaganda maakte.’64 

Nog pregnanter beschrijft Tobias van Blankenstein (zie afbeelding pagina 114) deze verschillen
in zijn Herinneringen65:

De Folkingestraat en Nieuwstad waren het ghetto, waar de krachtige, romantische figuur van opperrabbijn

Simon Dasberg als een dictator heerste. Het Groningse proletariaat was arm en religieus behoudend, leefde

geïsoleerd in de niet-joodse omgeving. Het milieu van mijn ouders was niet-religieus gebonden, kon over

enige financiële middelen beschikken en hoewel het ook geïsoleerd leefde, had het meer contacten met de

niet-joodse omgeving. 

Binnen dit seculiere, zionistisch georiënteerde jodendom speelde psychiater Dr. Albert Weinberg
een voorname rol. Hij was voorzitter van de Groninger NZB-afdeling en wist samen met zijn
vrouw Ina gedurende de jaren twintig en dertig velen ertoe te bewegen zich aan te sluiten bij het
zionisme. ‘Er wonen heel veel oud-Groningers in Israël die door Weinberg zionist zijn geworden
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en daardoor gered zijn van de holocaust’, aldus Van Blankenstein.66 Hij schetst Weinberg – die zelf
eind 1939 met vrouw, dochter en schoonzoon naar Palestina trok – als de seculiere tegenhanger67

van de mizrachistisch georiënteerde opperrabbijn Dasberg.

Opgemerkt zij dat de sterke, dictatoriale invloed van de orthodoxe opperrabbijn Dasberg op de grote

Groningse joodse religieuze gemeenschap in feite vergeleken kon worden met de sterke, dictatoriale invloed

van de zionistische Dr. Weinberg op de Groningse seculiere groep. 

Zijn wil leek wet, aldus Van Blankenstein. Weinberg verbood zionistische jongeren deel te nemen
aan andere sport- en schoolverenigingen dan zionistische.68
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Tobias van Blankenstein trekt een lot bij fotovereniging Daguerre in 1922. Zittend (geheel rechts)
vader Bernard Herman van Blankenstein.

Weinberg riep joodse jongeren op zich meer op ‘vakarbeid’ te richten en minder op handel en
intellectuele beroepen. De joodse minachting voor vakarbeid, aldus Weinberg, was geheel mis-
plaatst en een product van vroeger tijden toen joden slechts werden toegelaten tot ‘minderwaardi-
ge beroepen’. Hetzelfde gold voor de weerzin tegen lichamelijke opvoeding hetgeen eveneens
getuigde van de oude getto-mentaliteit: ‘Wij waren angstig geworden voor lichamelijke bewegin-
gen, voor sportieve verrichtingen en verborgen deze angst onder een quasi hooghartig snoeven’.69

Jongeren die zich bij een zionistische vereniging wilden aansluiten, hadden een ruime keuze. Er
bestond een in 1917 opgerichte jeugdvereniging onder de naam Metsoedath Zion. Tien jaar later



telde deze vereniging 62 leden, waaronder 32 meisjes.70 Minder religieus behoudend was de latere
‘Zionistische Jongerengroep’ (opgericht in 1935), waarvan Van Blankenstein tussen 1937 en 1940
bestuurslid was.71 Verder bestond er een afdeling van de jongerenvereniging Maccabi – opgericht
door Weinberg – die streefde naar ‘de bevordering der lichamelijke ontwikkeling in de ruimste zin
en het kweken van Joods-nationaal en verantwoordelijkheidsgevoel voor de renaissance van het
Joodse volk in zionistische zin’.72 Zionistische padvinders konden terecht bij Mee-Avdoet le-Cheroet
(‘Van knechtschap naar vrijheid’), het betrof een zionistische afsplitsing van Iduna (de algemene
joodse padvindersorganisatie). Dit groepje van ongeveer 15 leden ging eens per jaar een dag of tien
kamperen in de buurt van Groningen, bijvoorbeeld in Zeegse, Appèlbergen of Vosbergen.73

Studenten konden zich ten slotte aansluiten bij de Groningse afdeling van de NZSO.

Van deze zionistische studentenorganisatie – opgericht in 1908 – zijn voor Groningen de notulen over
de jaren 1935-1941 bewaard gebleven.74 Ze geven een fascinerend beeld van hetgeen deze studenten
bezighield in deze onzekere periode en verdienen daarom een wat uitvoeriger behandeling. Het betrof
een uiterst kleine organisatie, die een tamelijk geïsoleerd bestaan leidde in vergelijking met de andere
afdelingen in het land. Zij telde nooit meer dan tien leden (los van de zogenaamde aspirant-leden die
eerst een jaartje moesten meelopen alvorens hun inaugurele rede te houden waarna ze als volwaardig
lid werden toegelaten). Gezien het kleine aantal joodse studenten aan de universiteit (in 1937 waren
er 21 ingeschreven) wist men procentueel gezien toch nog een aardige groep mensen te bereiken. Erg
streng was men bij de toelating overigens niet. Zo vond op 25 mei 1937 de inauguratie-rede van Julius
de Vries (zie afbeelding pagina 116) plaats. De secretaris noteerde hierover in de notulen: ‘Hij heeft dit
gedaan met een snelheid, die niet alleen het excerperen door uw mazkier [secretaris], doch ook het vol-
gen en begrijpen door de overigen ten volle verijdelde.’ Er volgde een discussie of dit als ‘brevet van
Zionisme’ kon worden aanvaard. De voorzitter wees uiteindelijk op de symboliek die aan de hele
plechtigheid ten grondslag lag: ‘Men mag toch vertrouwen, dat iemand die wil inaugureren Zionist
is.’ Niemand heeft dan nog bezwaren. ‘Wij drukken hem de hand. Hij is een der onzen.’ 

Over de precieze beginselen heerste onduidelijkheid. De lezingen dienden dan ook vooral om de ken-
nis van zionisme en jodendom te vergroten. Een opvallend aspect van deze groep studenten was wel
dat zij zich fel keerden tegen een te sterk religieuze definiëring van het jodendom. Met godsdienst
hadden ze over het algemeen weinig op. De enkele vergaderingen die bij opperrabbijn Dasberg thuis
plaatsvonden, hadden alle een wat moeizaam karakter. Zo gaf de rabbijn zijn lezing ‘Joodse geschie-
denis aan de hand van Bijbelvertalingen’ (11 mei 1937) de volgende moraal mee: ‘Moge gij, Joodse
studenten uw Jodendom bezien niet als geïnteresseerde vreemdelingen of als archeologen, maar als
eigendom van het eigen volk’. Het was een duidelijke aansporing zich werkelijk in het jodendom te
verdiepen en zich ermee te vereenzelvigen. ‘De sfeer is gedrukt’ staat in de notulen. Bij het gebrui-
kelijke vragenrondje, waarschuwt Bram de Vries de rabbijn dat hij ‘een volslagen leek’ is, alvorens zijn
vraag te formuleren. Eenmaal buiten haalde men opgelucht adem en werd beweerd dat de rabbijn
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eigenlijk geen antwoord op de vragen had gegeven. Tevens merkte men wat ballorig op dat de rab-
bijnsvrouw ‘een charmante gastvrouw’ was. (Mogelijk droegen de hierboven geciteerde opvattingen
van de rabbijn omtrent deugdzaamheid en huwelijksleven bij tot de wat ongemakkelijke sfeer.75)

Een ander kenmerk van de vereniging was dat men grote belangstelling koesterde voor alles wat
met psychologie en psychiatrie te maken had – hetgeen wellicht te verklaren is uit het feit dat een
meerderheid van de leden medicijnen studeerde. Ook de invloed van psychiater Weinberg speelde
hierbij ongetwijfeld een grote rol – hij was geregeld spreker op de bijeenkomsten van de NZSO.
In zijn ogen lag het gevoel van ‘minderwaardigheid’ (‘dat al het denken en handelen beheerscht’)
ten grondslag aan de grote mate van ‘nervositeit’ waaraan de joden leden. Lichamelijke ontwikke-
ling (gymnastiek) zou geest en lichaam sterken, aldus Weinberg.76

Natuurlijk stond Weinberg hiermee binnen een zekere (zionistische) traditie. Max Nordau
(1849-1923), naast Herzl één van de voornaamste zionistenleiders, sprak in 1892 reeds over de
negatieve effecten die het leven in de galoet op de joodse psyche hadden. Nordau maakte onder-
scheid tussen de ‘koffiehuis-jood’: de gedegenereerde, nerveuze en overintellectuele jood in de dias-
pora; en de ‘nieuwe jood’: de gespierde en gezonde jood in het toekomstige Israël. Nordau was
tevens de bedenker van het begrip Muskeljudentum, fysieke ontwikkeling als therapeutisch middel
voor het ontstaan van een gezond, weerbaar jodendom.77

Binnen de Groningse afdeling van het NZSO bestond grotere belangstelling voor de Groningse
hoogleraar psychologie Gerardus Heymans (1857-1930) dan voor Herzl.78 Talloos waren de discus-
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sies over de aard van het antisemitisme. Welke theorieën omtrent massapsychologie hierop van toe-
passing waren; welke gevolgen het antisemitisme op de joodse psyche had – ‘gaan joden uit com-
pensatie naar dure café’s?’ – hoe joodse zelfhaat ontstond en wat de neurotische gevolgen van ver-
dringing waren. Bij een lezing van Weinberg over diens ervaringen in Palestina wilde een toehoor-
der weten op welke schaal krankzinnigheid in dat land voorkwam. Toen na een zoveelste lezing over
antisemitisme (8 november 1938) diep in de nacht de gebruikelijke rondvraag werd gehouden,
wilde de medicijnenstudent Julius de Vries weten ‘of mensen zonder complexen ook dromen’.

Hoe de fascinatie voor Heymans verbonden kon worden met het zionistische ideaal bewijst de
joodse sociaal-psycholoog Julius Leydesdorff. In navolging van Heymans deed deze aan de hand van
enquetelijsten uitgebreid onderzoek naar de psyche, maar dan uitsluitend onder joden. In 1919 pro-
moveerde Leydesdorff in Groningen cum laude op zijn Bijdrage tot de speciale psychologie van het jood-
se volk. Heymans ging – evenals de meeste van zijn tijdgenoten – uit van de erfelijke bepaaldheid van
menselijke verschillen. De genetische structuur zou niet alleen ten grondslag liggen aan biologische
verschillen, maar ook aan karakterverschillen. Heymans onderscheidde acht ‘(karakter)typen of tem-
peramenten’. Eén van Leydesdorffs conclusies luidde dat van de acht door Heymans onderscheiden
‘temperamenten’ onder de joden het ‘nerveuze’, ‘sentimentele’ en ‘gepassioneerde type’ vaker bleken
voor te komen dan onder niet-joden. Een gevolg hiervan was dat joden vaker leden aan ‘ziels- of
zenuwziekten’. Leydesdorff concludeerde dat de abnormale positie van de jood de oorzaak vormde van
zijn ziekte: ‘aan de basis ligt de ballingschap’. Na deze diagnose lag de behandelmethode voor de hand:

Verschaf het [joodse volk] dezelfde positie als ieder ander volk, breng het terug in zijn eigen land, los het

Joodsche probleem op in den eenig mogelijken zin, dien welken de Zionisten willen, en het volk zal regenere-

ren, het zal naar lichaam en geest weer gezond worden.

De eerste stelling van zijn proefschrift luidde: ‘Alleen verwezenlijking van het Bazeler Program van
den Zionistenbond zal de zieke Joodsche psyche kunnen genezen’.79

Dat Leydesdorff in zijn opvattingen niet alleen stond, bewijst Jacob Sanders die een jaar eer-
der aan de Universiteit van Amsterdam was gepromoveerd op een proefschrift met de titel Ziekte
en sterfte bij joden en niet-joden te Amsterdam. Een van de stellingen die hij hierin verdedigde komt
bijna letterlijk overeen met die van Leydesdorff: ‘De verwezenlijking van de zionistische idee is een
eerste voorwaarde voor de hygiëne van het Joodsche ras’.80

Naast de rol van religie en psychologie binnen de NZSO is een derde opmerkelijk fenomeen de
geringe rol die Palestina speelde. Natuurlijk was men als zionist overtuigd dat er een eigen nationa-
le staat moest komen, of die staat in het toenmalige Palestina moest liggen, was nog maar de vraag.
‘Wij vinden het een zedelijke plicht te streven naar een joods territorium waar-dan-ook’.81 Ook de
inauguratie van Betty Cohen (zie afbeelding pagina 116) op 12 juni 1939 spreekt in dit opzicht
boekdelen. Naar aanleiding van enkele vragen zei zij niet alleen ‘a priori geen prijs te stellen op het
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behoud van het joodse volk’ en best buiten de joodse godsdienst te kunnen, maar ook dat ‘elk ander
land dan Palestina haar even lief zou zijn’. De Groninger NZB verweet het gezelschap dan ook ‘ter-
ritorialisme’82, een begrip dat verwijst naar de aanhangers van het eerdergenoemde Itoïsme.  

Op 22 november 1938 werd door de Groningse NZSO een buitengewone vergadering geor-
ganiseerd naar aanleiding van ‘de jodenpogrom in Duitsland’ (Kristallnacht van 9 op 10 november
1938). De viering van het zesde lustrum kwam door de gebeurtenissen te vervallen. De voorzitter
opende de vergadering door de zeventien aanwezigen erop te wijzen 

hoe beschamend voor ons joodse studenten, het voorbeeld van de Theologische faculteit is, die uit spontaan

medeleven met het Duitse jodenleed een geldinzameling hield en het resultaat den Opperrabbijn ter hand stel-

de. Hoeveel te meer dienen wij niet tot actie te komen. 

Resultaat van de vergadering was in ieder geval dat er drie nieuwe aspirantleden toetraden en dat
in Winschoten een NZB-afdeling werd opgericht. 

Enkele weken later vermelden de notulen: ‘De laatste gebeurtenissen hebben het finaal onmo-
gelijk gemaakt de assimilatie thans nog mogelijk te achten. [..] Nu alle wegen ons zijn afgesneden
rest ons slechts die naar een nationaal centrum’. Toch werd Nederland nog altijd beschouwd als
‘een oase temidden van de stormen van het galoeth en het oorlogsgeweld’; in de notulen ontbreekt
ieder spoor van toenemende onrust of voorbereiding voor vertrek naar Palestina. Het jaarverslag
over 1939-1940 concludeerde zelfs dat ‘het afgelopen jaar gekenmerkt werd door laksheid, zowel
van de zijde van het bestuur als van de leden’. Ook wanneer de Duitse bezetting eenmaal een feit
is, is de enige verwijzing naar de veranderde omstandigheden de vermelding dat de vergaderingen
voortijdig moeten worden afgebroken daar men zich na twaalf uur niet op de openbare weg mocht
bevinden. De laatst genotuleerde vergadering dateert van 3 juni 1941. 

Ondanks de overtuiging van de noodzaak van een eigen joodse staat achtte vrijwel geen enkele
student zich geroepen ook werkelijk de daad bij het woord te voegen en naar Palestina te trekken.
Een hoge uitzondering hierop vormde oud-voorzitter David Cohen (zie afbeelding pagina 116) die
in 1939 Nederland achter zich liet. Terugkijkend op zijn Groninger periode noteerde hij in 1969: 

[het] zionistische studentenleven was feitelijk alleen mogelijk doordat de aandrang om uit de zionistische theo-

rie de practische consequentie van de aliya [= emigratie naar Israël] te trekken feitelijk vrij gering was. [..] Zo

zochten slechts weinigen ernstig de weg naar Zion en nog minder vonden hem, maar wij wisten, waar de

Joodse toekomst lag en verkondigden dat fier.83

Palestina bleef voor de meeste zionisten een ver en vreemd land. Zij die de gok wel waagden en
naar Palestina trokken, werden vaak teleurgesteld in hun verwachtingen. Zo was de aankomst van
Mirjam Gerzon (1891-1977)84 in Palestina even komisch als symbolisch. Op 1 mei 1920 arriveer-
de zij per schip en noteerde hierover het volgende. 
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Een lange arabier stond op me te wachten. Het was Sjabbat-ochtend. Verkeer was er niet. Ik moest lopen, maar

dat vond ik niet erg. Ik zei: ‘Tel Aviv, Tel Aviv!’ Hij nam mijn koffertje en ik ging met hem mee. We liepen

maar, liepen maar. En ten slotte kwamen we in Tel Aviv. De bomen van de spoorlijn, die destijds door de

Herzlstraat liep, waren gesloten. Dus ik kroop onder de spoorbomen door en de lange Arabier ook. En daar

waren we in Tel Aviv. En daar stond ik. Tot ik een mannetje zag met een talles om. Ik ging naar hem toe en

zei: ‘Ik zoek de familie Hoofiën’. Ik dacht: Ik zal de naam Hoofiën noemen van de directeur van de bank, dat

zal hij wel weten. Hij keek me daarop van boven tot onderen aan en zei ‘Goja’ en liep weg. Hij zag mij met

een Arabier, en op Sjabbat en met een koffertje. Hij wou geen woord meer met me spreken.85

Ook de kennismaking van Weinberg en opperrabbijn Dasberg met het ‘beloofde land’ viel wat
tegen. Tijdens een lezing voor het NZSO liet Weinberg weten dat zijn aankomst in Palestina ‘vol-
komen emotieloos’ was verlopen.86 Dasberg bleek op de boot reeds zijn twijfels te hebben. Het
notulenboek van de NZSO vermeldt hierover: 

dat reeds terstond op de boot zich het grote probleem aan hem [Dasberg] opdrong, dat ook in Eretz Jisraëel

hem voortdurend bezighield: hoe zullen deze Joden van zozeer verschillende herkomst zich kunnen omvormen

tot één homogeen Joods volk?’87

Uiteindelijk vertrokken vóór de oorlog maar 36 personen daadwerkelijk uit Groningen naar
Palestina. Binnen deze kleine groep had de meerderheid (19 personen) de Poolse, Duitse of
Russische nationaliteit. Het betrof ontheemden die na 1933 in Groningen arriveerden en hier
slechts kortstondig verbleven.88 Dat de meeste zionisten verkozen om in Groningen te blijven, mag
eigenlijk geen verwondering wekken. Afgezien van de financiële middelen waarover men moest
beschikken voor een dergelijke onderneming, werd de noodzaak om uit Nederland te vertrekken
door de meesten niet gevoeld. Van directe bedreiging leek geen sprake, Kischinew lag ver weg en
‘Duitse toestanden’ (zoals die in de jaren dertig) leken in Nederland ondenkbaar. Palestina gold
dan ook meer als een soort ‘geestelijk vaderland’, een concept dat Hildesheim in 1903 letterlijk
vermeldt in zijn Kischinew en Zionisme. Hierin bestempelt de schrijver het assimilatiestreven van
de Nederlandse joden als ‘zelfbedrog’, maar toont hij daar anderzijds begrip voor: 

hadden alle joden een Holland gevonden [dan was er] voor het zionisme minder reden van bestaan. Palestina

zal voor ons nooit meer dan het centrum van het Joodsche leven worden, ons geestelijk vaderland, en ook dat

kan nog generaties duren, en als we dan ook hier blijven, bewijzen we juist nog duidelijker dat we Nederland,

ons adoptief vaderland niet gedwongen liefhebben, dat we niet uit dankbaarheid goede patriotten zijn.89

De hele assimilatieproblematiek in een notendop. Ook Hildesheim bleef.
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7 VLU C H T E L I N G E N

‘Mevrouw speelt graag de grote dame’

De Folkingestraat was toch een soort laatste getto; ze leefden toch wel erg op elkaar gepakt. Ik kan me zo’n

wijk in Duitsland niet voorstellen. Het was toch niet helemaal mijn milieu, waar ik zou willen leven. Daarvoor

was ik te geassimileerd.1

Aan het woord is Alfred Löwenberg (zie afbeelding pagina 116) die in 1933 vanuit Duitsland naar
Groningen kwam om hier zijn medicijnenstudie af te ronden. In eigen land werd hem dit vanwe-
ge zijn joodse komaf onmogelijk gemaakt. Löwenberg behoorde tot de eerste Duits-joodse vluch-
telingen2 die in Groningen arriveerden. Hun komst was in meer dan één opzicht confronterend
voor de Groningse joden. Het maakte niet alleen de verschillen in levensstijl duidelijk, zoals in
bovenstaand citaat, maar riep ook angstige gevoelens wakker die de traditionele joodse saamho-
righeid ondergroeven. Desondanks stond deze vluchtelingenstroom in een zekere traditie. Zo’n
vijftig jaar eerder arriveerden al joden uit Rusland ten gevolge van de pogroms die daar tussen 1880
en 1890 woedden, en bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zochten ruim tachtig Belgische
joden3 tijdelijk hun toevlucht in Groningen.

De groep van veelal Duitse vluchtelingen was niet alleen groter dan de Russische en Belgische,
hun aanwezigheid in Groningen had tevens een minder tijdelijk karakter. Daarbij betekende zij
voor de Groninger joden een directe confrontatie met gebeurtenissen die op nauwelijks vijftig kilo-
meter afstand plaatsvonden. Gevoelens van angst, ongeloof, weerstand en herkenning speelden de
laatsten daarom  parten. Het betrof hier geen zogenaamde Ostjuden, maar ‘geciviliseerde’ en geas-
simileerde Duitse joden; geen haveloze, armoedig geklede en ondervoede Luftmenschen, maar veel-
al welvarende burgers die tot voor kort een zeker en veilig bestaan leidden. Hun aanwezigheid en
hun verhalen riepen vragen op, vragen omtrent de oorzaken van dit leed, maar ook vragen omtrent
de eigen positie. Hoe veilig was men hier eigenlijk?
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De Russische joden vluchtten eind negentiende eeuw westwaarts vanwege de pogroms die vanaf
de jaren tachtig in Rusland plaatsvonden na de moord op tsaar Alexander II in 1881 en tijdens het
zeer reactionaire, anti-joodse beleid van zijn opvolgers Alexander III en Nicolaas II. Voor Pinsker
vormden deze pogroms, zoals gezegd, de aanleiding tot het schrijven van zijn pamflet Auto-
Emanzipation, ein Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden.4

Ook in Groningen hielden zich een tijdlang Russische joden op, al was dit veelal van korte
duur. Men was namelijk op weg naar Rotterdam om daar de boot naar de Verenigde Staten te
nemen. Beschrijvingen uit juni 1891 omtrent deze vluchtelingen tonen de grote verschillen die
bestonden tussen deze Russische joden en hun Groningse geloofsgenoten. Een Groningse jodin,
die kleding kwam brengen in een hotel aan de Raamstraat – waar deze vluchtelingen zich voorna-
melijk ophielden – beschreef haar ontmoeting als volgt:

Wij onderhielden ons met de vrouwen en gewenden ons aan hun gebroken Duits of veel meer jargon, vermengd

met Hebreeuwse woorden. [hoogstwaarschijnlijk jiddisch] Naar hun zeggen kwamen zij uit het Kownogebirge,

Riga, Odessa, ja zelfs van Archangelsk en altijd van ‘gebirge’. Wij hadden nog nooit van zoveel bergen in Rusland

gehoord en eindelijk kwamen we er achter dat ‘gebirge’ gouvernement betekende. Sommigen van hen kwamen

zelfs uit Finland en waren reeds vier of vijf weken op reis. Hoe onverwachts kwam onze hulp en hoe dankbaar

waren velen; zij kusten ons de handen en zegenden ons op hunne onstuimige wijze.5

Het lot van deze vluchtelingen beroerde velen en op voorstel van Nathan Kater jr. en Izak
Hildesheim werd een steuncomité in het leven geroepen. Dat juist Izak Hildesheim, vader van eer-
dergenoemde Eliazar, hierbij betrokken was, is gezien de familiegeschiedenis niet zo verwonder-
lijk. Zijn vader, Philip Mozes Hildesheim – oorspronkelijk nog Liebe Moshowicz Hildesheym
geheten –, was immers zelf in 1822 als vluchteling vanuit Polen naar Groningen komen lopen.
Kater voelde zich eveneens persoonlijk bij de hele tragedie betrokken. Met eigen ogen had hij
gezien hoe deze vluchtelingen via Charlottenburg en Bremen naar Groningen werden vervoerd.
Zij ooggetuigenverslag publiceerde hij in de Provinciale Groninger Courant.

Als vee worden die arme menschen in wagens gestopt. Waar slechts plaats voor 40 personen is, moeten 60 en

nog meer zitten. Te Nieuwe Schans, bij het douanekantoor, zag men moeders haar zuigelingen op een oude jas

op den vloer leggen om hun plunje te laten doorzoeken.6

Het comité bestond naast vooraanstaande joden als opperrabbijn Van Loen, I.B. Cohen en I.
Hildesheim ook uit niet-joden als de industrieel J.E. Scholten, de katholieke notaris Jhr. A.A.J.M.
Verheyen en de predikanten ds. A. Brummelkamp en F.E. Daubanton. Doel van het comité was
de vluchtelingen tijdelijk op te vangen, ze te voorzien van het hoognodige en vervolgens aan te
sporen tot verdere emigratie. In de regionale kranten plaatste men oproepen waarin om geld, voed-
sel en kleding werd gevraagd.7 Leest men deze uitvoerige oproepen nauwkeuriger dan valt op dat
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het joodse aspect van deze vluchtelingen geheel buiten beschouwing blijft. Er wordt slechts gespro-
ken van ‘Russische ballingen’, terwijl het vrijwel uitsluitend om joden ging die juist vanwege hun
joodse komaf waren vervolgd en verdreven.

Hoe zo’n aankomst op het station in Groningen verliep, blijkt uit een ander verslag in de
Provinciale Groninger Courant.

Gister avond kwamen hier per trein 9.30 van Rusland weer 62 volwassen personen en ruim 40 kinderen, meest

zuigelingen aan. Het comité dat zich hier vormde, was op het perron. De commissie had in overleg met den

heer Kroes (agent der stoombootmaatschappij) gezorgd voor twee groote rijtuigen, om die kleinen naar de

Raamstraat, logement het Anker, te brengen.

Hartverscheurende tafereelen vielen daarbij voor. Die ongelukkige moeders begrepen niet, toen men hunne

zuigelingen afnam, dat het geheel in hun belang was. Zij zijn zoo aan kwellingen gewoon, dat zij dachten van

hunne lievelingen te moeten scheiden. Hoe dankbaar waren ze echter toen men hun door gebaren ophelder-

de, dat zulks alleen uit menschlievendheid plaats vond.8

De procedure was als volgt: vanaf het station werd men ondergebracht in logement Het Anker aan
de Raamstraat of bij Valk aan de Schoolholm; de volgende ochtend had een kledinguitdeling plaats
en vervolgens werd men, voorzien van een voedselpakket, weer afgeleverd op het station, waarna
de reis werd voortgezet naar Rotterdam. De animo onder de bevolking om deze vluchtelingen te
helpen, lijkt tamelijk groot te zijn geweest. Het was niet ongebruikelijk dat in een week tijds zo’n
300 personen van kleding werden voorzien. Toch klonken er ook kritische geluiden, zoals van
J.E. Kroes die verantwoordelijk was voor het transport en toch al weinig gelukkig was met de wijze
waarop Kater dit transport in de Provinciale Groninger Courant had beschreven. In een ingezon-
den brief uitte hij zijn twijfels over de gehele gang van zaken.

Dat er vele ‘ballingen’ bij zijn is ongetwijfeld waar, doch zeker 50% zijn vrije uit eigen wil emigreerenden en

bovendien zijn de meesten niet zoo arm als men wel denkt. Dat er iets gegeven en iets gedaan wordt, is uit-

stekend, en dat enkele gaven goed besteed zijn, wie zal het tegenspreken; doch dat er misplaatste gaven en

bedeelingen plaats hebben, weet ik van nabij.

Dat het hier gevormde comité veler sympathie ondervindt verheugt mij en dat het ‘kledingmagazijn’ reeds flink

gesorteerd is, is prettig te vernemen; doch geef ik allen en vooral het comité beleefd en met aandrang in over-

weging, dat magazijn te laten blijven bestaan, ook ten gerieve onzer arme stadgenooten in den aanstaanden

winter; want dat wij vreemden volop voeden en eigen ingezetenen bijna laten verhongeren, is niet menschelijk

en bovendien is het hemd toch nader dan de rok.9

Het stuk bleef niet onbeantwoord. Dezelfde Kater reageerde fel en noemde Kroes onder meer een
‘boodschaplooper van de stoomboot-maatschappij’ die uitsluitend op winst belust was; Kater
besloot zijn brief als volgt: ‘Durft gij den moed hebben humaniteit te ontraden? Schande over u!’10
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Ook de opvang van de Belgische joden tijdens de Eerste Wereldoorlog had vanaf het begin een tij-
delijk karakter. De joden vormden overigens slechts een klein deel van het totaal aan Belgische
vluchtelingen dat in de stad werd ondergebracht. Hier werden namelijk zo’n 600 Belgische vluch-
telingen gehuisvest waaronder 88 joden.11 Mogelijkerwijs waren deze veelal Oosteuropese joden in
de eerste plaats gevlucht voor het anti-Duitse klimaat dat bij het utibreken van de oorlog in België
bestond. Als Duitssprekenden werden zij verdacht van Duitse sympathieën.12

Op het Groninger station bleek het soms niet eenvoudig de joden van de andere Belgen te
onderscheiden: ‘Een enkele vergissing, welke hierbij plaats had, daar vele Belgen niet zo blond zijn
als wij Noordelijken, was de oorzaak van een kleine, vrolijke afwisseling in de droeve omstandig-
heden’.13 Voor hulp aan de Belgische joden was op 10 september 1914 een vereniging opgericht
onder de naam ‘Groningsche Vereeniging tot steun van Joodsche Uitgewekenen’.14 Nu dus geen
onduidelijkheid over het joodse karakter. De vereniging had de vluchtelingen opgenomen onder
de uitdrukkelijke voorwaarde 

dat wij hen later, door onvoorziene omstandigheden gedwongen, zouden mogen terugzenden. Wij moesten

deze conditie wel stellen omdat de economische toestand van Groningen’s ingezetenen zelf, in het begin van

den oorlog alles behalve rooskleurig was en wij niet konden begrooten hoeveel de bijdragen zouden worden en

hoelang deze zouden blijven vloeien.15

Gelukkig bleek terugsturen niet nodig: waren er op 19 november 1914 nog 88 joodse vluchtelingen
in de stad, op 1 mei 1915 was dit aantal reeds geslonken tot elf. De vluchtelingen werden opgevan-
gen in zogenaamde ‘tehuizen’. Er waren tehuizen aan het Schuitendiep, in hotel Weinberg en het ver-
enigingsgebouw Ets Haïm in de Folkingestraat, en later nog één aan het Gedempte Boterdiep.
Aanvankelijk probeerde men de joodse vluchtelingen bij particulieren onder te brengen, maar dat
pakte klaarblijkelijk slecht uit. In het betreffende verslag vermeldt men hierover: ‘Met de uitbeste-
ding van uitgewekenen bij particulieren hebben wij, behoudens enkele gunstige uitzonderingen, geen
bevredigend succes gehad, zodat van dit systeem is afgestapt.’16 Wellicht dat ook hierbij de sociaal-
culturele verschillen een rol speelden. Een groot percentage bestond namelijk uit Oostenrijkse en
Galicische joden: ‘de meesten ontbloot van alles om in hun onderhoud te voorzien’.17

De komst van Duits-joodse vluchtelingen in de jaren dertig stond dus in een zekere traditie. Tot
november 1938 arriveerden de meesten in april 1933, nadat Hitler als reactie op de
Greuelpropaganda die volgens hem in de ‘buitenlandse joodse media’ over Duitsland werd ver-
spreid18, een economische boycot tegen joodse winkeliers, artsen, advocaten en ambtenaren afkon-
digde. Als gevolg hiervan waren eind 1933 al zo’n 4.000 Duits-joodse vluchtelingen in Nederland
gearriveerd. Na de inwerkingtreding van de Neurenberger rassenwetten in 1935, vluchtten
opnieuw zo’n 2.500 joden naar ons land, terwijl in 1938 na de Anschluss van Oostenrijk in maart
en vooral ook na de Kristallnacht van 9 op 10 november – waarbij de ‘administratieve’ jodenver-
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volging werd omgezet in fysieke vervolging – opnieuw zo’n 10.000 vluchtelingen op legale wijze
arriveerden. (Gerekend tot maart 1939.) In totaal zouden zo’n 24.000 Duits-joodse vluchtelingen
langer dan twee weken in Nederland verblijven. Van deze groep waren er in 1941 nog 15.174 in
ons land aanwezig.19 In Groningen waren er in 1942 in ieder geval nog 195 Duits-joodse vluchte-
lingen.20

De reactie van de joodse gemeenschap in Groningen op de komst van deze vluchtelingen was
veelal dubbelzinniger dan ten tijde van de komst der Russische en Belgische joden, en werd onge-
twijfeld mede ingegeven door angst voor de eigen positie. De aanvankelijke solidariteit maakte in
ieder geval al snel plaats voor een zekere gereserveerdheid. Zouden deze Duitse joden zich niet ont-
poppen als economische concurrenten en zouden ze – zo was de vrees – het antisemitisme niet aan-
wakkeren? Mogelijk zag men in hun lot ook de onzekerheid van het eigen bestaan weerspiegeld.
De ontvangst was in ieder geval vaak wat ongemakkelijk. Er werd regelmatig openlijk getwijfeld
aan de gruwelverhalen van deze vluchtelingen, en iets minder openlijk vroeg men zich af of zij dit
harde lot niet dankten aan het eigen optreden. Herzberg spreekt in dit verband zelfs van
Ersatzantisemitismus21, de vluchtelingen werden geïdentificeerd met hun vervolgers. Mogelijk werd
dit wantrouwen ook ingegeven door de houding van de landelijke overheid ten aanzien van deze
vluchtelingen. Zo oordeelde de minister van justitie J.R.H. van Schaik in 1934 dat de positie van
de joden in Duitsland weliswaar ‘betreurenswaardig’ was, maar dat er ‘voor asielrecht toch meer
nodig’ was.22 Eigenlijk kende het vluchtelingenbeleid van de regering vanaf mei 1934 drie uit-
gangspunten: het zoveel mogelijk beperken van het aantal op te nemen vluchtelingen; het bevor-
deren van verdere emigratie en de immigratie van ‘marxistische’ vluchtelingen zo veel mogelijk
weigeren. Na de Anschluss van Oostenrijk volgde zelfs een verscherping van het vluchtelingenbe-
leid. De betreffende minister van justitie M.J.F. Goseling liet in een circulaire het volgende weten: 

Nu na zoveel jaren aan de toevloeiing van vluchtelingen geen einde te zien is, zelfs een vergrooting van toe-

strooming te verwachten is, is de Regeering van oordeel, dat de tot nu toe gevolgde gedragslijn beëindigd moet

worden en dat binnenkomst hier te lande van verdere vluchtelingen, onverschillig van welke nationaliteit, niet

meer kan worden toegestaan: verschillende belangen van ons land en onze bevolking [..] maken het noodza-

kelijk de verdere toelating tegen te gaan en te verhinderen. Een vluchteling zal voortaan als een ongewenschte

vreemdeling te beschouwen zijn, die derhalve aan de grens geweerd en, binnenslands aangetroffen, over de

grens gebracht zal moeten worden.23

Slechts in gevallen van ‘werkelijk levensgevaar’ mocht iemand toegelaten worden. Met de
Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 kwam ook dit beleid weer op de tocht te staan en volg-
de een ruimhartiger opname.

Opmerkelijk is eigenlijk het geringe aantal joodse vluchtelingen dat zich tussen 1934 en 1938 in
Groningen vestigde: 54 om precies te zijn24, te meer omdat reeds in 1934 het totaal aantal joodse
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vluchtelingen in Nederland op 4.200 werd geschat.25 De verklaring ligt in het feit dat de meesten
verder naar het westen trokken, en dan met name naar Amsterdam.

Onder deze eerste Duitse joden bevonden zich veel studenten. In Groningen was in 1933 een
‘Comité tot Steun aan Joodsche geleerden uit Duitschland’ opgericht, dat zich inzette voor stu-
denten en afgestudeerden. Met dit initiatief diende men een ‘dubbel belang’ aldus het comité:
enerzijds wilde men zo enkele ‘der beste vertegenwoordigers der wetenschap voor ondergang
behoeden’, terwijl men anderzijds de Groninger universiteit en haar studenten wilde laten pro-
fiteren ‘van de talenten van enkele vooraanstaande geleerden’.26 In het comité zaten naast de pro-
fessoren W.J. Aalders (voorzitter), C.W. van der Pot (vice-voorzitter) en D. Coster (secretaris)
onder meer Dr. A.A. Weinberg, opperrabbijn S. Dasberg en Ds. C.W. Coolsma. 

De grondlegger van de moderne filosofische antropologie, Helmut Plessner (1892-1985)27 was
één van die ‘vooraanstaande geleerden’ die men naar Groningen wist te halen. Voordat hij hier tot
bijzonder hoogleraar in de wijsgerige sociologie werd benoemd, was hij werkzaam als privaat-docent
wijsgerige antropologie en gaf hij colleges over de Duitse geschiedenis. Deze colleges dienden de stu-
denten inzicht te geven in de gebeurtenissen, zoals die zich in nazi-Duitsland afspeelden. Zijn
ideeën hieromtrent zette hij in 1935 op papier onder de titel Das Schicksal des deutschen Geistes.28

Tot de eerste joodse vluchtelingen uit Duitsland behoorden ook Alfred Löwenberg en Erich
Siegfried Grünewald.29 Beiden studeerden medicijnen in Duitsland, maar zagen daar geen toe-
komst voor zich weggelegd. In respectievelijk 1933 en 1934 kwamen zij daarom – elk op eigen
gelegenheid – naar Groningen: Löwenberg om zijn studie af te ronden, Grünewald om te wer-
ken. De één had hier familieleden wonen, de ander kon inwonen bij zijn werkgever en had een
aanbevelingsbrief op zak van een rabbijn uit Trier voor diens Groningse collega, opperrabbijn
S. Dasberg.

De ontvangst aan de Groninger universiteit verliep over het algemeen hartelijk, aldus
Löwenberg. Vooral professor D. Coster (1890-1950) die fysica doceerde, onderscheidde zich in
positieve zin. Ook een andere joodse student, een zekere Gert R. uit Berlijn die in 1934 als onder-
zoeker met Coster in contact kwam, bewaart goede herinneringen aan hem. Coster verklaarde
tegenover hem eens waarom Nederland geen antisemitisme kende.

Mein Lieber, denken Sie daran, in Deutschland sind die Juden in der Regel intelligenter als die Nicht-juden. Das

ist bei uns anders. Wir halten mit den Juden mit, wir Holländische Christen sind ebenso intelligent wie die hollän-

dische Juden, und deshalb gibt es hier keinen Antisemitismus.30

De indrukken die Löwenberg en Grünewald hadden van de joodse gemeenschap in Groningen,
stemmen sterk overeen. Men leefde hier orthodoxer, traditioneler, ‘veel beter joods’ dan in de
Duitse gemeenten waar zij vandaan kwamen – respectievelijk Sulingen en Offenbach. Zelf waren
zij veel meer geassimileerd, en het werd hun in Groningen enigszins kwalijk genomen dat ze zoveel
niet-joodse vrienden hadden en zich niet strikt aan de joodse gebruiken hielden. Een joodse wijk
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zoals die in de omgeving van de Folkingestraat nog bestond, kenden zij niet uit eigen ervaring. De
indruk die Grünewald van deze buurt had, omschrijft hij als volgt:

Aan de ene kant [had ik] bewondering dat men zich zo strikt aan de regels hield; aan de andere kant vond ik

het ook een beetje een achterlijke boel. Economisch gezien waren die mensen toch wat achtergesteld. Het

waren geen grote zakenlui; het was allemaal kleinschalig.  

Löwenberg bestempelde de Folkingestraat, zoals reeds vermeld, als ‘een soort laatste ghetto’ waar
hij zich slecht thuisvoelde. Hun meer geassimileerde achtergrond verklaart ten dele de wat koele
ontvangst in Groningen. Daarnaast speelden ook andere factoren mee, aldus Löwenberg. 

De Nederlandse joden voelden de komst van de Duitse joden toch als een zekere bedreiging. Ze zagen zich

direct met hun eigen noodlot geconfronteerd. Dat vonden ze niet zo leuk. Ze vonden ook dat de houding van

de Duitse joden antisemitisme in de hand zou werken. Een beetje schreeuwerig, een beetje superieur: dat werd

hun niet in dank afgenomen. Men dacht ook dat hun vervolging deels te maken had met dit gedrag.31 

De verhalen over hun Duitse ervaringen werden vaak niet geloofd en volgens Löwenberg bestem-
peld als ‘Greuelpropaganda’.32 Sommige Groningse joden hebben zich na de oorlog geschaamd over
de behandeling die deze Duitsers ten deel was gevallen. Deze was ‘niet netjes’ om de woorden van
Manuel Ph. Menco (1927-1994), de latere penningmeester en voorzitter van de joodse gemeente,
te citeren.33

Het aantal joodse vluchtelingen dat zich in Groningen vestigde, nam pas na 1938 flink toe en
liep op tot zo’n 250 buitenlandse joden in 1941: 213 Duitsers en 37 met een andere nationaliteit.34

Vooral na de gedwongen evacuatie van niet-Nederlandse joden uit de kuststreken, tijdens de bezet-
ting in september 1940, kwamen velen naar Groningen. Een groot aantal van hen – 107 personen –
is beschreven en geregistreerd door het ‘Comité voor Joodsche Vluchtelingen’. Het betreft zoge-
naamde ‘aanvraagformulieren’ waarmee de vluchtelingen in aanmerking hoopten te komen voor
ondersteuning.35 De formulieren – die vrijwel allemaal in juli 1941 zijn opgemaakt – geven infor-
matie over de plaats van herkomst, het tijdstip waarop men in Nederland arriveerde, de gezinssa-
menstelling, de economische situatie (beroep), de geestelijke en lichamelijke toestand, het huidige
adres, en worden vaak afgesloten met een opmerking van de opsteller over de indruk die de bewus-
te persoon op hem/haar maakte, dit laatste met het oog op eventuele toekenning van ondersteuning.
Op indringende wijze spreekt uit deze formulieren de ellendige en wanhopige situatie waarin deze
mensen zich bevonden: uiteengerukte families, lieden op doorreis die door de oorlog gestrand waren,
zij die reeds vóór de Duitse inval maanden lang in opvangkampen hadden doorgebracht, personen
die hun beroep niet meer mochten uitoefenen en hun bankrekeningen geblokkeerd zagen, zij die
kampten met een aftakelende gezondheid. Ter illustratie volgen hier vijf gevallen die tesamen een
goed beeld geven van de situatie waarin men verkeerde en de problemen waarmee men kampte.

127

V LU C H T E L I N G E N



De streng orthodoxe Nathan Fürst (zie afbeelding pagina 130) en zijn vrouw Kati Fürst-Hacker
arriveerden op 1 februari 1939 vanuit Wenen via Zevenaar in Nederland. Na vervolgens zes maan-
den in een opvangkamp te Heiplaat te hebben gezeten36, werden ze vanwege de leeftijdsgrens ont-
slagen en kwamen ze naar Groningen. Daar leefde kort daarvoor hun zoon Adolf, maar deze was
reeds naar New York vertrokken. Nathan, die koopman was, had al zijn goederen vanuit Wenen
naar Rotterdam gestuurd, maar verloor deze bij het bombardement op de stad. 

Eveneens uit Wenen afkomstig was de tandtechnicus Max Lustig die op 5 januari 1939 in
Nederland arriveerde. Hij was getrouwd met een ‘arische’, maar inmiddels gescheiden. Op verzoek
van zijn dochter – die artieste was bij het operettegezelschap van Fritz Hirsch – was hij naar
Scheveningen gekomen. Na de verplichte evacuatie in september 1940 kwam hij naar Groningen.
‘De man is bescheiden en maakt een sympathieke indruk’, zo luidt de laatste opmerking op het
formulier.

Het echtpaar Lyon (voor Moritz Lyon zie afbeelding pagina 130) uit Duitsland had reeds een
wereldreis achter de rug voordat ze ongelukkigerwijs in Groningen aankwamen. In januari 1937
waren deze oude mensen – 79 en 75 jaar – namelijk naar hun zoon in Mexico gereisd. Volgens dok-
tersattest konden zij het klimaat daar niet verdragen en daarom stond de zoon bij de Nederlandse
consul-generaal in Mexico borg, zodat zijn ouders naar Nederland konden reizen. Via Frankrijk arri-
veerde men hier uiteindelijk in augustus 1937. Het rapport vervolgt: 

De heer Lyon beweert dat zijn vrouw haast niet lopen kan, omdat zij erg last heeft van spataderen. De man is

zeer gedeprimeerd en niet bij machte mij zijn financieele toestand uiteen te zetten. Hij zegt al zijn voorwerpen

van waarde (gouden horloge, speld etc) verkocht te hebben om uit te kunnen komen. De menschen zijn zeer

bescheiden en komen nooit om iets extra’s bij ons. Ik heb de heer Lyon gezegd, dat indien hij iets verkopen

wilde, hij dit eerst met de Raad moest bespreken. De man kan uit zenuwachtigheid moeilijk spreken. Wel zegt

hij al zijn meubels (waaronder antieke stukken) aan de Joodse Raad te willen vermaken, omdat de Raad zo

goed voor hun zorgt. Ik ben hier niet verder op ingegaan, omdat de man te gedeprimeerd was. Ik geloof wel,

dat de oude mensen er wel moeilijk kunnen komen temeer daar de vrouw ziekelijk is. Ik stel voor de onder-

steuning met ƒ 2,50 te verhogen.

Abraham Neumann (zie afbeelding pagina 130) woonde aan de Kraneweg en was op verzoek van
zijn dochter in januari 1939 vanuit Berlijn naar Den Haag gekomen met het plan zijn vrouw ach-
terna te reizen die in december 1938 reeds naar Frankrijk was vertrokken. ‘Doch door het uitbre-
ken van de oorlog is hij niet meer weggekomen. Hij is zeer nerveus en hij heeft onder het feit dat
hij hier alleen is, erg te lijden.’ Hij zou nog een rijke zuster hebben die met een ‘ariër’ is getrouwd,
maar hij wil in geen geval ‘dat wij ons tot haar wenden, omdat hij bang is, dat zijn zwager dit erg
aan zijn zuster zal verwijten. Doch door een particulier geschreven brief zou wel van nut zijn’.
Gezondheid: ‘niet goed’.
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Tot slot de Berlijnse weduwe Gertrud Teppich-Itzig die op 17 januari 1938 naar Scheveningen was
gekomen om haar zoons Helmuth (zie afbeelding pagina 130) en Hans op te zoeken die in het
Kurhaus werkten. Hans vertrok vervolgens naar de Verenigde Staten, terwijl Helmuth werk vond in
Hotel des Indes in Den Haag. Net als zovele anderen werden Helmuth en zij in september 1940 geë-
vacueerd, Helmuth naar Amsterdam en Gertrud naar Groningen. Hier woonde zij aanvankelijk gra-
tis in bij de familie Van Rijn aan de Ubbo Emmiussingel, maar vervolgens verhuisde zij van pension
naar pension om uiteindelijk, door geldnood gedwongen, steun aan te vragen. Het commentaar van
de betreffende ambtenaar is ontnuchterend: ‘Mevrouw Teppich speelt graag de grote dame en gelooft
iets meer te kunnen krijgen dan de anderen’. Dat haar wanhoop meer was dan spel, blijkt uit een
begeleidend briefje dat later aan haar rapport is toegevoegd. Sinds 24 december 1941 lag ze name-
lijk in het Academisch Ziekenhuis na een mislukte zelfmoordpoging. Haar huisarts, de al genoemde
Löwenberg, weet zich haar nog goed te herinneren.37 Voordat ze in het ziekenhuis belandde, had ze,
aldus Löwenberg, reeds een eerdere zelfmoordpoging ondernomen door in het Verbindingskanaal te
springen.38 Bij haar tweede poging was ze van het dak gesprongen. Haar val veroorzaakte een bek-
kenfractuur die in het academisch ziekenhuis werd behandeld. Zij werd uiteindelijk gedeporteerd.

De wanhoop van het vluchtelingenbestaan wordt in de persoon van mevrouw Teppich-Itzig wel
op zeer schrijnende wijze geïllustreerd. Zij lijkt bij uitstek het voorbeeld van iemand die gewend
was geraakt aan het geassimileerde, verhoudingsgewijs comfortabele bestaan dat in Duitsland lange
tijd mogelijk was. De omschakeling naar het onzekere vluchtelingenbestaan was voor haar onmo-
gelijk geworden. 

De komst van deze Duitse vluchtelingen bracht verwarring teweeg bij de Groningse joden.
Hun werd als het ware een spiegel voorgehouden en het beeld dat daaruit naar voren kwam, boe-
zemde angst in: zo anders en toch zo vertrouwd, volledig geassimileerd en toch verdreven. 
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Enkele joodse vluchtelingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Groningen verbleven. Rij 1: Naam onbekend, Gerhard R. Rosendorf,
Blume Belgray-Gang, Margot Kohls, Horst Kohls. Rij 2: Naam onbekend, Max Israel Mosheim, naam onbekend, Herman Grosz, naam onbe-
kend. Rij 3: Helmuth Teppich, Moritz Lyon, Nathan Fürst, Günther Kornblum, Abraham Neumann. Rij 4: Ludwig Roth, Juliana
Goldschmidt, Sally Goldschmidt, Max Israel Kornblum, Margot Frankenstein.



8 OO R LO G

‘De eigenlijke beproeving der karakters’

Kort na de Duitse inval op 10 mei 1940 voorspelde Leonard Polak (1880-1941) – jurist, filosoof,
ethicus en sinds 1928 hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Groninger universiteit als opvolger van
Heymans – dat nu ‘de schifting, de eigenlijke beproeving der karakters’ zou beginnen.1

Gerechtigheid, eerlijkheid en liefde waren zaken die voor Polak los stonden van geloof of ongeloof;
het waren zaken van het hart, van innerlijke beleving, kortom, van karakter.2 Zelf noteerde hij in
zijn dagboek – met een toespeling op zijn voornaam – ‘liever een dode leeuw [te zijn] dan een
levende hond’.3 In november 1940 werd hij, evenals andere joodse collega’s, ‘uit de waarneming
zijner functie ontheven’.4

Sinds zijn vijftiende was Polak atheïst en vrijdenker en geloofde hij in de op de rede gebaseer-
de menselijke eenheid die elke geloofsverdeeldheid – die ‘splijtzwam der godsdiensten’ – oversteeg.
‘De eenige ware “godsdienst”’, aldus Polak, bestond uit ‘de zuivere, natuurlijke, algemeen-men-
schelijke zedelijkheid, dus niets dan liefde en gerechtigheid.’5 Zijn persoon symboliseert de lange
weg die de joden in Nederland sinds het emancipatiedecreet in 1796 hadden afgelegd. Zijn idealen
waren die der Verlichting en zijn nagelaten bibliotheek omvatte naast de werken van Erasmus,
Spinoza, Descartes, Kant en Heine, ook de thora, talmoed en enkele sefardische gebedenboeken.6

Lou de Jong betitelde hem dan ook als ‘de Verlichting in persoon’.7 Dat de Duitsers hem als ‘vol
jood’ beschouwden, had uitsluitend te maken met het feit dat zijn vier grootouders ooit bij een
kille (joodse gemeente) stonden ingeschreven. 

Met de Duitse bezetting kwam feitelijk een einde aan het emancipatiedecreet en de hoopvolle
verwachtingen die die dit had gewekt. Het ‘jood-zijn’ werd niet langer op religieuze basis gedefi-
nieerd, maar op zogenaamde raciale gronden. Hoe onhoudbaar deze raciale definiëring eigenlijk
was, blijkt wel uit het feit dat de Duitsers de mate van ‘joodsheid’ baseerden op het kerkelijk lid-
maatschap van de betreffende grootouders. Indirect hanteerden zij dus, ironisch genoeg, toch weer
religieuze uitgangspunten. 

De joden werden niet alleen, zoals vóór 1796, opnieuw tot tweederangsburgers gedegradeerd,
men ontzegde hun zelfs het recht zich nog langer binnen de niet-joodse samenleving op te hou-
den. Een proces van inburgering dat na 1900 langzaam was overgegaan in regelrechte assimilatie,
werd op deze wijze niet alleen stopgezet, maar vervangen door opgelegde segregatie.
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Al sinds de jaren dertig wees Polak op het nationaal-socialistische gevaar in Duitsland en stoorde
hij zich mateloos aan de tamme reacties in binnen- en buitenland. De behoedzame neutraliteit die
in Nederland werd nagestreefd, bestempelde hij als ‘laf parasitisme’. Mede door dergelijke uit-
spraken en zijn actieve rol binnen het antifascistische ‘Comité van Waakzaamheid’, werd hij door
de Duitsers gezien als ‘de gevaarlijkste man van Groningen’.8

Het lag dan ook niet in zijn aard zich kritiekloos bij zijn functie-ontheffing neer te leggen.
Polak schreef verschillende brieven aan het College van Curatoren en zijn faculteit waarin hij om
opheldering verzocht. Hij verlangde onder meer een verklaring voor het niet langer ontvangen van
dissertaties en uitnodigingen voor vergaderingen. 

Terwijl ’s vijands bevel mij slechts de waarneming van mijn functie (dus doceren, examineren etc.) heeft

beroofd, niet van m’n ambt zelf (reeds blijkens de vooralsnog doorgaande salariëring), meent de Faculteit blijk-

baar, mij tevens het recht te moeten ontnemen, te vernemen welke promoties en examens er plaatsvinden of

de proefschriften te ontvangen. M.a.w., de Faculteit meent zich te moeten gedragen, als ware ik geen Gronings

hoogleraar, geen lid van Senaat en Faculteit meer!9

Polak ontving geen reactie, maar bleef stug doorschrijven waarbij zijn toonzetting steeds kritischer
werd. De nieuwe machthebbers duidde hij steevast aan met ‘de vijand’. In een brief van 13 decem-
ber aan het College van Curatoren bijvoorbeeld, sprak hij van de ‘overgedienstige serviliteit tegen-
over de vijand’.10 Bijna twee maanden na zijn eerste klacht noteerde hij op 3 februari 1941 in een
brief aan de faculteit het volgende:

Tot heden is mij dus alles onthouden, wat mij deze geheel onverwachte houding van Curatoren en Faculteit

begrijpelijk en daardoor aanvaardbaar zou kunnen maken. Ik kan er nog bijvoegen, dat zover mijn inlichtin-

gen strekken, de Groningse Universiteit de enige is hier te lande, die deze bejegening voegt bij het onrecht des

vijands.11

Het moge duidelijk zijn dat in de ogen van Polak ‘de beproeving der karakters’ aan de universiteit
haar eerste slachtoffers maakte.

J.M.N. Kapteyn12 – de door de Duitsers aangestelde rector-magnificus (emeritus-hoogleraar in
de oud-Germaanse filologie) – was voorzitter van de bewuste faculteit en wist niet goed raad met
de situatie. Hij vroeg het College van Curatoren om advies13 en speelde uiteindelijk enkele brieven
van Polak door aan de Duitsers. Polak mocht daarop zijn bezwaren persoonlijk komen toelichten
bij de Sicherheitsdienst in het Scholtenhuis aan de Grote Markt. Daar werd hij vervolgens onmid-
dellijk gearresteerd en overgebracht naar het huis van bewaring in Groningen. Het College van
Curatoren vermeldt hierover dat de heer Polak op 15 februari 1941 ‘om ons onbekende redenen’
is gearresteerd.14 Op 8 maart 1941 verbleef Polak opnieuw in het Scholtenhuis en wel voor ‘opna-
me van dactylogisch en fotografisch signalement’.15 Op 15 maart werd hij naar de gevangenis in
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Leeuwarden gebracht, vanwaar hij op 7 mei naar concentratiekamp Sachsenhausen werd gedepor-
teerd. Daar overleed hij op 9 december dat zelfde jaar aan ‘longontsteking’, aldus de kampleiding.16

De vervolging van de joden in de stad Groningen verliep volgens het gebruikelijke patroon dat de
Duitse bezetter overal toepaste: na registratie ging men over tot isolatie – waarbij joden door aller-
lei beperkende maatregelen werden uitgesloten van het openbare en economische leven – gevolgd
door de uiteindelijke deportatie.17

Reeds enkele dagen na de bezetting vond in de Folkingestraat een incident plaats dat de ver-
anderde positie van de joden pijnlijk duidelijk maakte. De toenmalige hoofdcommissaris J.J.
Tonckens18 nam het tamelijk onschuldige voorval in ieder geval zeer hoog op en reageerde nave-
nant. ‘Attentie!!!! Zeer belangrijk!!!!’, zo luidde reeds de kop van zijn stuk aan zijn manschappen.

Gisterenavond Woensdag 15 mei 1940 des namiddags te 11.20 heeft zich een zeer gevaarlijk incident voorge-

daan in de Folkingestraat bij de aflossing der wacht van Duitsche militairen. Een onbekende, naar wien de

recherche thans zoekt, vermoedelijk een jood, heeft met een steen naar de Duitsche soldaten geworpen, geluk-

kig zonder dezen te raken. Ook is door dien onbekende gescholden op de soldaten. De politie moet alles in

het werk stellen, dat zooiets nimmer weer voor komt! Hieraan is een groot gevaar verbonden. Immers, de

Duitsche soldaten hebben een en ander gerapporteerd bij hun chefs en vroegen daarbij, of zij in zoo’n geval

waren gerechtigd te schieten en waarop hun geantwoord werd: ‘Ja!’.

De geheele jodengemeente in de Folkingestraat zoekt thans naar die onbekende. Men wil hem zelf wel dood-

schieten, omdat hij hen allen in gevaar gebracht heeft!

Om erger te voorkomen moet vanaf heden op last van den heer Hoofd-Commissaris van politie bewaking in

de Folkingestraat ingesteld worden en wel van 2 maal 2 agenten. Burgerwachten mogen hierbij geen dienst

doen, wel mag elke patrouille bestaan uit 1 agent in uniform met 1 M.C.-er [marechausee]. [..]

De 2 patrouilles moeten dag en nacht worden uitgetrokken. Zodra het donker is, moeten op last van den

Hoofd-Commissaris van Politie – die als zoodanig deze maatregel heeft genomen - alle Joden van de straat

gestuurd worden en moeten binnenshuis blijven.19

Reeds de mogelijkheid dat de stenengooier een jood zou zijn geweest, bleek voldoende tot het
besluit extra patrouilles in te stellen en avondlijk huisarrest aan de joodse bewoners op te leggen.
Openlijke anti-joodse manifestaties lijken bij het Groninger publiek vooral weerzin te hebben
opgeroepen. Regelmatig ontstond een ‘volksoploop’ doordat NSB-ers met anti-joodse teksten
rondliepen of postvatten voor zogenaamde joodse winkels. Zo droegen enkele NSB-ers op dins-
dagavond 13 augustus 1940 borden met teksten als: ‘Door het kopen bij een Jood, brengt Gij Uw
eigen volk in nood’ en ‘Wenscht Ge den middenstand niet dood, koopt dan niet langer bij een
Jood’. De reactie van het publiek was zo vijandig dat deze NSB-ers de Grote Markt snel verlieten.
De volgende dag waren ze er weer, ditmaal onder politiebegeleiding. In de Herestraat postten zij
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zich voor de HEMA en kantoorboekhandel Lorjé, maar de politie kon niet voorkomen dat de
NSB-ers werden gemolesteerd en hun borden vernield. Het verslag van politieman A. Loek luid-
de: ‘Alles is zeer snel verloopen. Bij de aanvallende menschenmenigte heb ik helemaal geen Joden
opgemerkt. Volgens mij was het een plotselinge algemeene actie van het publiek, dat zich daar had
verzameld.’20

Net als de overige Nederlandse joden reageerden ook de Groningse joden op de Duitse maatrege-
len zoals men reeds vóór 1940 gewend was op overheidsmaatregelen te reageren: men volgde ze
op. Of, zoals Lou de Jong het in een interview eens formuleerde: ‘Tegen de achtergrond van de
Duitse bezetting is het Nederlandse jodendom aan zijn fatsoen bezweken’.21 Bijna 150 jaar lang
stond de Nederlandse staat garant voor rechtszekerheid en vooruitgang. Gehoorzaamheid en ver-
trouwen in beslissingen van bovenaf waren uitgegroeid tot een tweede natuur.

De registratie van buitenlandse joden startte reeds op 1 juli 1940. Een plakkaat dat verspreid
werd over de stad, riep ‘alle niet-arische vreemdelingen’ op zich te melden bij het hoofdbureau van
politie.22 Op deze wijze leefden de Nederlandse joden aanvankelijk nog in de waan dat het ‘slechts’
om buitenlandse joden ging. Deze illusie duurde tot februari 1941, toen ook zij geregistreerd wer-
den. Een brief van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters aan de burgemeester kondigde de
aanmeldingsplicht voor alle personen ‘van Joodsen bloede’ aan. In de regionale kranten versche-
nen daarop op 10 februari oproepen waarin personen met minimaal één joodse grootouder ver-
plicht werden zich te melden. (Een aanmeldingsformulier was tegen betaling van één gulden op
diverse plaatsen in de stad te verkrijgen.) Reeds in februari 1941 was zo een lijst van 3187 men-
sen opgesteld die allen één of meer joodse grootouders hadden. Op deze wijze beschikten de
Duitsers vanaf dit moment over een overzicht van de gehele joodse bevolking, compleet met
geboortendata, beroepen en – niet onbelangrijk – adressen.23

Het isolement van de joden werd bereikt door talloze anti-joodse maatregelen variërend van de
arisering van het overheidsapparaat, de uitsluiting van joodse leerlingen van openbare en bijzon-
dere scholen, bordjes met ‘Verboden voor Joden’, de sluiting van joodse winkels, tot het dragen
van de jodenster welke vanaf 3 mei 1942 tegen betaling van 2 cent in het rabbinaatshuis moest
worden afgehaald.24

Over de jodenster staat nog een opmerking in het betreffende ‘maandrapport’ van de politie.

De jodensterren worden door vele joden met een zekere trots gedragen. Het is zelfs voorgekomen, dat een Arier

een jodenster droeg. Hiervoor zijn twee personen op last van de Sicherheitspolizei aangehouden en naar een

interneringskamp overgebracht. De jodenvrienden vinden het overigens verschrikkelijk dat hunne vrienden

aldus geteekend bij de straat moeten loopen.25

Voorbode van de eerste deportatie vormde de keuringsplicht die op 24 juni 1942 werd afgekon-
digd. Joodse mannen tussen de 16 en 55 jaar dienden zich te melden met het oog op te verrich-
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ten arbeid in de werkkampen. Deze keuringen vonden op 25 en 26 juni plaats in de oude HBS
aan de Violenstraat. Volgens de joodse arts Isidor van Hal werd vrijwel iedereen door de NSB-artsen
goedgekeurd: 

In zes, zeven uur werden veertienhonderd mensen gekeurd. Ook mensen met kunstledematen, hartafwijkin-

gen et cetera werden goedgekeurd. Geen gewicht werd gecontroleerd, geen urine-onderzoek en dergelijke. [..]

Attesten werden niet eens ingezien.26

Op 10 juli 1942 werd een groep van ongeveer 850 joodse mannen – waarvan zo’n 600 afkomstig
uit de stad en de overigen uit de provincie27 – via het Groninger station naar werkkampen in De
Fledders (gemeente Norg), Balderhaar, Kloosterhaar (beide onder Hardenberg), Het Wijde Gat
(bij Staphorst), Twilhaar (bij Nijverdal)28 en Westerbork weggevoerd.29 Om te zorgen dat iedereen
ook werkelijk thuis zou zijn, was voorafgaand aan dit transport op 28 juni bepaald dat het ‘Joden
onder alle omstandigheden verboden’ was ‘de stad hunner inwoning te verlaten’. Dit gold ook voor
joden ‘die een wandeling’ wilden maken of ‘om andere redenen’ buiten de stad wilden verblijven.30

Nadat de mannen hun oproep hadden ontvangen, organiseerde opperrabbijn Dasberg een bijeen-
komst in de synagoge waar hij, aldus Elie Aron Cohen, de volgende woorden sprak: ‘Ik heb de
zekerheid gekregen van de Duitse autoriteiten, dat de oproep alleen geldt voor werkkampen in
Nederland en dat u rustig kunt gaan’.31 

In het licht van de latere ontwikkelingen was dit een wat ongelukkig advies, maar wanneer men
bedenkt dat reeds in november 1941 zo’n 60.000 niet-joodse Nederlanders betrokken waren bij
zogenaamde ‘werkverruiming’ in soortgelijke kampen is het vertrouwen van de rabbijn enigzins
begrijpelijk.32 Dat onderscheid werd gemaakt tussen joodse en niet-joodse kampen, dat in joodse
werkkampen de uitkeringen 20 procent lager lagen en dat niet-joodse arbeiders eens in de drie
weken naar huis konden terwijl men de joodse vasthield, was wellicht onredelijk, maar paste geheel
in het segregatiebeleid van de Duitse bezetter.33 Slechts enkelen negeerden het advies van de rab-
bijn en doken onder, zoals de arts Joseph Isaäc Cohen. Hij besloot reeds in een eerder stadium elk
contact met de door de Duitsers ingestelde Joodse Raad te verbreken. 

Ikzelf ben nog eens, samen met een andere joodse student, naar de mensen van de Joodse Raad gegaan. We heb-

ben voorgesteld dat zij ons een duplicaatsleutel van het archief zouden geven waarna wij alle gegevens over de

joden zouden laten verdwijnen. Ze wilden er niet van weten, want: Hoe moesten ze de contributie dan innen? 

Als je dat niet hebt méégemaakt – dan kun je je dat niet voorstellen! Dat mensen zo vast blijven houden aan

... triviale dingen mag ik toch wel zeggen. Terwijl bij wijze van spreken de wolf voor de deur ligt. Ik heb daar-

na nooit meer connecties met de Joodse Raad willen hebben.34

Het overgrote deel van de opgeroepen mannen vertrok wel naar de werkkampen, en was niet eens zo
slecht te spreken over het verblijf aldaar. Eerdergenoemde arts Isidor van Hal, zelf naar Balderhaar
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gedeporteerd, noemde de stemming in de kampen Balderhaar en Kloosterhaar zelfs goed. ‘Met alle-
maal Groningers onder elkaar, kennissen, familie en vrienden was het wel vol te houden.’35 Salomon
de Jong36 noteerde over zijn transport op 10 juli 1942 van Groningen naar Kloosterhaar dat zij (de
gedeporteerden) door ‘massa’s mensen [werden] gegroet’ en dat ‘overal waar we langskwamen’ de
politie de boel had afgezet. Over de tocht van Groningen naar Kloosterhaar schreven De Jong en zijn
collega’s een ‘reislied’ (in het Gronings/Nederlands) waarin zowel de angstige, beklemmende sfeer tot
uitdrukking komt, als het optimistische vertrouwen dat men snel weer thuis zou wezen. Het is op de
wijs van het toen bekende lied ‘Grensrechter was nait verkeerd’. Hier volgt de Nederlandse ver-
taling.37

Wij moesten uit Groningen weg,

wat hebben we daar niet over gemord.

10 juli dat was me een dag,

Zoals ik in mijn leven niet zag.

Ieder weet nog van daar bij de trein,

Er was geen gelach en geen gein.

Ieder nam daar zijn treurig afscheid,

Heb ik daarin gelijk of niet.

Van het eerste naar het derde perron,

Toen weer naar het tweede weerom.

Wat gaan ze wel met ons doen,

De moed zonk ons in de schoenen.

We kwamen toch in een coupé,

En toen de trein met ons wegreed,

Werd daar nog menig traan geschreid.

Heb ik daarin gelijk of niet.

Die uittocht blijft ons altijd bij,

Langs de straten en de huizenrij.

Daar stonden onze vrienden reeds klaar,

En wuifden en groetten wij elkaar.

Maar wat toch nog fijner zal zijn,

Het duurt niet lang meer misschien,

Onze terugkeer ligt in het verschiet.

Heb ik daarin gelijk of niet.
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Zoo mannen uit het Groningerland,

Wij zijn nu verenigd door een band.

Wij zijn hier niet voor ons plezier,

Zij planten ons hier neder als een dier.

Maar wat wij niet hadden gedacht,

En ook door geen van ons was verwacht.

We kniezen niet door verdriet.

Heb ik daarin gelijk of niet.

Zo kwamen wij in het kamp Kloosterhaar,

En dachten gelijk dat lijkt niet raar.

Want de commandant met zijn chef,

Die hebben immers helemaal geen lef.

Die gaan immers zo goed met ons om,

Wie dat niet begrijpt is oerdom.

En met een bravo in m’n lied,

Heb ik daarin gelijk of niet.)

Zo arriveerde De Jong met 85 man in het kamp Kloosterhaar. De mannen werden er verdeeld over
elf kamers. Ze werkten op de heide en kregen weinig, maar goed te eten. Net als Van Hal was ook
De Jong te spreken over de sfeer in het kamp. Zo was er een kantine waar men kon lezen, biljar-
ten en kaarten, en men kreeg geregeld een uur vrij om zich buiten het kamp te begeven. Wel klaag-
de hij over het feit dat men al om negen uur ’s avonds – ‘als kleine kinderen’ – naar bed moest en
er geen rookwaar aanwezig was.

Er bestond ook een soort kamplied (met enkele Jiddische woorden) waarvan het refrein – op
de wijs van ‘Daar bij die molen’ – als volgt luidde.38

Doe nemtz die schoppe,

doe nemtz die schoppe.

Doe nemtz die schoppe al in de linkerhand.

Met weinig seigel,

met veel gesmeigel

bewerken wij het mooie heideland.
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Werkkamp Twilhaar (Nijverdal), 1942. Man in witte jas is Izak van Berg, daarnaast zijn niet-joodse schoon-
dochter Hendrike de Boer (was op bezoek), naast haar Mozes (Max) van Berg. Gehurkt (rechtsonder) Jan
Geert Smit, niet-joods en eveneens op bezoek.

Werkkamp De Fledders (bij Norg), 1942.



Dat de niet-joodse bevolking op de hoogte was van het transport blijkt niet alleen uit het verslag
van De Jong, maar tevens uit een politieverslag van 9 juli 1942 (tijdstip 21.30 uur). Dit was de
avond voorafgaand aan het eerste transport van joodse mannen opgesteld door de hoofdcommis-
saris van politie, de NSB’er Ph. Blank. Het draagt de omschrijving: ‘Woelingen en onlusten’.

Hedenavond te ongeveer 20.10 uur vonden er samenscholingen plaats van niet-Joden in de Folkingestraat en

omgeving, zijnde de Jodenwijk. Oorzaak vermoedelijk sympathiebetuigingen tegenover de Joden. De Joden

zelf vertoonden zich niet. Na plm. een kwartier was de rust geheel weergekeerd. De Jodenwijk blijft afgezet tot

hedenavond 23.00 uur.39

Hoe die rust precies werd hersteld, staat niet vermeld. Uit een ander verslag blijkt dat ‘het noodi-
ge personeel en twee motoren’ werden gezonden ten einde ‘deze straat schoon te [..] vegen’.40 Hier
uit blijkt in ieder geval dat de bevolking niet alleen op de hoogte was, maar tevens haar ongenoe-
gen uitte.

Ook op de dag van het transport zelf was het onrustig. Het summiere verslag in telegramstijl
van de commandant van de ordepolitie E.H. Huizinga van 10 juli 1942, 11.55 uur, met als
omschrijving ‘Wapengebruik door de Nederlandse politie’, toont dit aan.

Hedenmorgen vertrokken transport ca. 850 Joden in twee treinen van Hoofdstation naar diverse werkkampen.

Duizenden toeschouwers op de been omgeving station en langs spoorbaan. Deze menigte verspreid: van sabels

en gummistokken gebruik gemaakt. Van de zijde van de Joden geen demonstraties of wanordelijkheden.41
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Werkkamp Twilhaar, 1942. Tweede van rechts is Samuel van Dam.



Een menigte van ‘duizenden’ toeschouwers die met ‘sabels en gummistokken’ op afstand moest
worden gehouden. Het bevestigt allerminst het beeld dat de joden in alle stilte en zonder de min-
ste ruchtbaarheid zijn afgevoerd. Of het werkelijk om ‘duizenden’ mensen ging, valt te betwijfelen,
maar dat er onlusten waren en dat deze tot grote consternatie bij de politie leidden, staat vast. Deze
onlusten lijken ook buiten Groningen tot verscherpte maatregelen te hebben geleid. Zo werd bij
de eerste deportatie van joden uit Leeuwarden, een goede maand later, uitdrukkelijk vermeld dat
het ‘zeer ongewenst’ was ‘vertrekkenden’ naar de trein te begeleiden.42

De Groningse burgemeester mr. P.W.J.H. Cort van der Linden protesteerde tegen het trans-
port van de mannen in een brief aan de Duitse Ortscommandant Rauch. 

De vrijdag 10 juli 1942 toegepaste maatregel een groot aantal mannelijke Joden naar werkkampen te zenden,

heeft een hoogst ongunstige indruk op een zeer groot deel der bevolking gemaakt. [..] In een land dat vele eeuwen

trots is geweest op zijn traditie asylrecht te hebben verleend aan verdrukten, moeten deze daden grote aanstoot

geven. De maatregel strijdt tegen het religieuze gevoel van een groot deel van de bevolking, die een afschuw

heeft van vervolging van welke aard dan ook. Hij wordt in strijd geacht met het bezettingsrecht. Dit alles geldt

hier in Groningen, waar men de Joden steeds enigszins op een afstand hield, minstens even sterk als elders.43

De laatste toevoeging maakt een wat eigenaardige indruk en lijkt de kracht van het protest af te
zwakken. Het wekt de suggestie dat ook de Groningers geen vrienden van de joden waren, maar
dat dit de traditie van vreedzaam samenleven nooit in de weg stond. Dat onder brede lagen van
de bevolking een afkeer bestond van anti-joodse maatregelen komt ook in een politierapport uit
maart 1942 tot uitdrukking. Onder het kopje ‘Politiek’ wordt hierin de stemming onder de
Groninger bevolking beschreven. (Hierbij refereert men aan de gedwongen verhuizing, medio
maart, van joden uit Delfzijl naar Amsterdam.) 

In het algemeen kan gezegd worden, dat het ‘Jodenvraagstuk’ nog velen van het Nationaal-Socialisme afkeerig

doet zijn. Zoo hoort men bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitwijzing der Joden uit Delfzijl, ook in intel-

lectueele kringen, dat men in het algemeen wel voor het Nationaal-Socialisme voelt, als men de joden maar

niet vervolgde en met rust liet. Men zegt in die kringen, dat, als de Führer de joden maar niet vervolgde, de

Führer het reeds had gewonnen. Men kan zeggen, dat door het jodenvraagstuk een groot gedeelte der bevol-

king nog afwijzend staat tegenover het Nationaal-Socialisme.44

Hoe het ook zij, Cort van der Linden werd op 2 september 1942 uit zijn functie ontslagen en ver-
vangen door een NSB-burgemeester.45

Verdere openlijke protesten zijn in de bronnen niet terug te vinden of men zou het opzettelijk
verwijderen van de bordjes ‘Verboden voor Joden’ daartoe moeten rekenen. Deze werden namelijk
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op grote schaal uit straten, buurthuizen en cafés ontvreemd.46 Door het nemen van strenge voor-
zorgsmaatregelen hoopte de politie nieuwe protesten bij deportaties te vermijden. Bij het transport
op 30 september 1942 luidde het motto in ieder geval dat ‘elke demonstratie moe[s]t worden voor-
komen’. Opnieuw betrof het joodse mannen die naar werkkampen werden vervoerd – ‘met den
trein van 13.37 uur’. De groep was echter veel kleiner dan de vorige, namelijk ‘110 joden’. Niet
alleen werd dit keer het Stationsplein afgesloten, vanaf 11.00 uur was ook al het rij- en voetgan-
gersverkeer naar dit plein gestremd. Verder was er ‘speciaal toezicht’ op het Zuiderdiep, in de
Folkingestraat en de straten langs de spoorbaan (Achterweg, Viaduct, Lodewijkstraat, Verlengde
Lodewijkstraat, Verlengde Feithstraat en Verlengde Willemstraat). Om elk contact met de omge-
ving te vermijden mocht op de stations door de gedeporteerden ‘niets worden gekocht’.47

Doordat vele joodse mannen nu min of meer in gijzeling waren genomen, was het vrij eenvoudig
op een later tijdstip de overige gezinsleden op te pakken. Op 3 oktober 1942 volgde dan ook een
transport van in hoofdzaak vrouwen en kinderen naar Westerbork, een transport dat uit circa 650
personen bestond.48 Het ophalen gebeurde door de Groninger politie. Vijftig patrouilles van drie
agenten waren de hele nacht bezig mensen te arresteren en naar het station te begeleiden waar ver-
volgens de marechaussee voor de bewaking zorg droeg.49 Het politieverslag van 2 op 3 oktober
vermeldt onder ‘Bijzondere diensten’: ‘Van 19 tot 6 uur had het geheele personeel speciale dienst
i.v.m. de Jodenarrestaties’.50 Politie-commissaris Ph. Blank hield voorafgaand aan deze operatie een
toespraak tot zijn manschappen waarin hij sprak van de ‘schone taak’ die voor hen was weggelegd
om de joodse gezinnen weer te herenigen. (De mannen werden namelijk gelijktijdig vanuit de
werkkampen naar Westerbork overgebracht.) 

Aan het begin van de sabbathviering werden de joden door de politie opgehaald en naar de
loodsen van Van Gend en Loos – naast het station – overgebracht. Daar bracht men de nacht door
om de volgende ochtend naar Westerbork te vertrekken. Inge Apt-Joseph was toen vijftien jaar oud
en herinnert zich nog hoe twee jonge agenten die avond voor de deur stonden aan de Otto
Eerelmanstraat. Haar broer en vader waren reeds met het transport van 10 juli vertrokken en nu
was het de beurt aan Inge en haar moeder. De benodigde bagage stond uit voorzorg al gereed. De
agenten kwamen binnen, keken wat rond, rommelden in een kist en pikten er spullen uit. Inge’s
moeder werd hierop zo kwaad dat ze voor de ogen van de agenten familiefoto’s begon te ver-
scheuren. Die konden ze haar in ieder geval niet meer afnemen, zo liet ze de agenten weten.
Vervolgens ging het te voet over de Kraneweg richting station, waarbij de stoet langzaam aanzwol
met slachtoffers uit andere straten. Angstig en zwijgend liep men zo gezamenlijk door het nachte-
lijk duister, aldus Apt-Joseph.51

De voormalige veehandelaar Ph. Blok was één van de joodse achterblijvenden en beschreef zijn
situatie in een brief aan vrienden als volgt:
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Daar ik tot degene behoor en mijn vrouw die nog niet weggehaald zijn, ben ik nu nog in de gelegenheid u

eenige letteren te schrijven. [..] wat wij op onze oude dag meegemaakt hebben kan ik jullie in woorden niet

uitdrukken toen wij zaterdagmorgen 3 oct. tot de vreeselijke ontdekking kwamen dat al onze kinderen bij

nacht weggehaald waren tevens al de familie [..] Gelukkig is hier de medewerking en medeleven van de

Christenen zeer groot [..] als jullie nu zien hoe hier uit de huizen der joden al weggehaald wordt, dan is dat

bitter droevig, doch wat zullen wij aan dit alles doen, afwachten tot er een andere tijd komt en moed houden

en op God vertrouwen [..] misschien valt er dan nog iets te redden, ofschoon voor zeer veel joden het leed al

niet meer te verhelpen is, en ook zeer veel zelfmoorden gepleegd worden [..].52

Ook de drukker/kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) refereerde in één van zijn
brieven, in bedekte termen, aan deze deportatie.

De joden hebben het hier Vrijdagnacht en Zaterdag weer erg te verduren gehad. Enkele gevallen van zelfmoord

kwamen voor. Het is werkelijk te hopen dat de gunstige berichten die zoo voor en na doorkomen waarheid

bevatten en dat spoedig een eind komt aan al de ellende.53

Zowel Blok als Werkman spreken over de zelfmoorden onder de joden. In de loop van 1942 valt
in de politierapporten inderdaad een opmerkelijke toename van het aantal zelfmoorden te consta-
teren.54 Daarin staan korte vermeldingen zoals bij 3 oktober 1942: 

‘Aan Nassaulaan 42 hebben N.P. (Groningen 18/3/1877) en zijn vrouw M.G. (Bunde 18/8/
1884) zich door vergassing om het leven gebracht. Zaten beiden op een stoel in de keuken.’55

Anderzijds waren er ook die bleven vertrouwen op de overheid en zich in keurige brieven
wendden tot, bijvoorbeeld, de hoofdcommissaris. Zoals de vrouw die zich op 6 augustus tot Blank
richtte met het verzoek om een verhuisvergunning. Ze was namelijk net getrouwd en wilde bij haar
man intrekken. De Joodse Raad weigerde haar een vergunning te verstrekken en daarom vestigde
ze haar hoop op de hoofdcommissaris.56 Een joodse lerares aan het Zuiderdiep opende haar brief
van 23 oktober 1942 als volgt: ‘Bij het ophalen der Joden werd ook ik aanvankelijk medegenomen
doch later weer vrijgelaten.’ Ondanks het feit dat haar deur door de politie was verzegeld, bleken
er bij terugkeer verschillende spullen uit haar huis te zijn verdwenen. Ze verdacht haar buren van
diefstal. 

Hoewel ik natuurlijk niet met zekerheid kan zeggen, wie de dader is, komt het mij waarschijnlijk voor, dat dit

is geschied door de familie H. [..] omdat beide woningen, achterlangs gemakkelijk te bereiken zijn voor elkaar

[..] en de achterdeur van onze woning niet gesloten was.

Een politie-ambtenaar had haar beloofd een onderzoek in te stellen, maar ‘aangezien ik van deze
zaak tot dusverre nog niets vernomen heb, ben ik zoo vrij, ze direct onder Uw welwillende aan-
dacht te brengen’.57
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Blank was rond die tijd echter met geheel andere dingen bezig, zaken die hij daadwerkelijk ‘wel-
willend’ verrichtte. Zo was hij uiterst tevreden over de inzet van zijn mannen bij de deportaties. In
een dagorder van 5 oktober 1942 bracht hij dit als volgt onder woorden:

Naar aanleiding van den inzet in den nacht van vrijdag op zaterdag 2 op 3 october j.l. van het geheele perso-

neel ter doorvoering van de emigratie van een groot aantal Joodsche gezinnen, gevoel ik mij gedwongen het

personeel van hoog tot laag mijn groote tevredenheid te betuigen voor de zeer vlotte en correcte wijze, waar-

op dit zijn plicht heeft gedaan.58

Het betrof hoogstwaarschijnlijk de ‘emigratie’ waarbij de bewuste lerares op het laatste moment
was vrijgelaten. 

Inbraken in huizen van gedeporteerden door buren of andere ‘belangstellenden’ kwamen ove-
rigens geregeld voor59, dit ondanks het toezicht op de ‘verzegelde jodenperceelen’.60 De burge-
meester verzocht de politie dan ook het toezicht op dergelijke woningen te verscherpen en even-
tueel in te grijpen.61

Op 28 november 1942 volgde opnieuw een transport richting Westerbork, ditmaal met haast
uitsluitend joden uit de provincie. Het transport was overigens pas op 26 november (16.00 uur)
vanuit Leeuwarden door de Procureur Generaal – tevens Gewestelijk Directeur van Politie –
A. Semplonius aan de Groningse burgemeester aangekondigd. In het bewuste telegram staat onder
meer dat: 

In den avond van 27 November 1942 te 20.00 uur de thans nog in de provincie Groningen verblijvende Joden

met uitzondering van die in de gemeente Groningen en met inachtneming van hetgeen hieronder is aangege-

ven door Uw onderhebbende politie worden gearresteerd en naar Groningen worden gebracht. Het transport

moet zoodanig worden geregeld dat de joden zaterdag 28 November a.s. des voormiddags uiterlijk 10 uur aan-

wezig zijn in het spoorwegstation aldaar.62

Uitgesloten van dit transport waren onder meer joden die op hun persoonsbewijs een stempel van
vrijstelling hadden en zij die met een niet-joodse partner getrouwd waren (en de kinderen die uit
dergelijke huwelijken waren voortgekomen).63 Het betreffende politierapport van 27 op 28
november noteert opnieuw dat de opdracht accuraat is uitgevoerd: ‘Van 20 tot 7 uur is alle
beschikbare personeel aangewend tot het arresteren van joden’.64

De transporten van 12 maart en 8 december 1943 vormden de afsluiting van een lange reeks
grote en kleinere deportaties. Het december-transport omvatte ook de circa 25 oude en zieke
bewoners van het rusthuis Beth Zekenim aan de Schoolholm. Eigenlijk leefden reeds in februari
1943 nauwelijks nog joden in de stad Groningen. Zo bericht E. Steenwijk – de Majoor van Politie
– op 6 februari 1943 aan de Procureur Generaal dat in Groningen nog ‘200 gezinshoofden en
alleenstaande joden vertoeven en 100 Misehe [sic]’.65 Ook de Groningse Joodse Raad was kort
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tevoren naar Westerbork overgebracht. Al met al was het overgrote deel van de joodse gemeen-
schap, gerekend vanaf het eerste transport op 10 juli 1942, in krap zeven maanden tijd wegge-
voerd. 

Opperrabbijn Dasberg zou pas later naar Westerbork vertrekken, en wel vanuit Amsterdam. Bij
de meeste transporten vanuit Groningen was hij op het station aanwezig om afscheid te nemen
van zijn gemeenteleden. Zo ook op 12 augustus 1943. Een rapport dat van deze dag is opgemaakt
door een inspecteur van de ordepolitie noemt de naam van de rabbijn.66 De inspecteur beklaagt
zich hierin over het feit dat hij is ‘gestoord’ in de ‘uitoefening van zijn dienst’. Op 12 maart 1943
was hij namelijk belast met het transport van een aantal joden die met de trein van 12.00 uur die
dag moesten vertrekken. Deze bevonden zich in een wachtkamer (derde klasse), afgesloten ‘voor
publiek en andere onbevoegden’. In groepjes van ongeveer vijf personen werden ze vanuit de
wachtruimte naar de trein geleid, welke gereed stond op het eerste spoor. Op weg daarheen trof
men Jasper Folkeringa, een Nederlandse SS-er. Deze duwde op een gegeven moment de rabbijn
van het perron. De inspecteur vervolgt: 

Ik begaf mij onmiddellijk daarheen, ook al omdat hierdoor een begin van een volksoploop ontstond. Ik vroeg

den militair wat er aan de hand was, waarop hij mij te kennen gaf, dat ik daarmede niets te maken had. ‘Daar

heb jij niets mee te maken en dat mannetje gaat nou eens even met mij mee’, aldus zijn woorden. [..] Alsnog

verklaar ik, dat de Opperrabbijn Dasberg, nadat hij weer op het perron was verschenen en dus weer was los

gelaten door den militair, mij mededeelde, dat hij door den militair was meegenomen naar de stationskapper

en dat hij hem aldaar zijn baard had willen afscheren, hetgeen ten slotte niet tot uitvoering is gekomen. Wel

had hij nog een klap tegen zijn gezicht gehad.

De directe aanleiding voor het opmaken van dit rapport had niet zozeer met de beschreven mis-
handeling te maken, alswel met het geschonden eergevoel van de inspecteur en de ‘stoornis’ die het
gehele voorval gaf: 

Door de woorden, mij door Jasper Folkeringa toegevoegd, in het openbaar, tijdens het verrichten van mijn

dienst, gevoel ik mij als Inspecteur van Politie, die kan terugzien op meer dan 23 dienstjaren als zoodanig, zeer

beledigd, terwijl verder het optreden van Folkeringa van dien aard was, dat er een begin van een volksoploop

ontstond, waardoor ik op dat moment werd gestoord in de uitoefening van mijn dienst.

Het ophalen van de joden en het begeleiden van de transporten geschiedde voor het overgrote deel
door de Groningse politie en marechaussee.67 Die taak zal velen ongetwijfeld zwaar zijn gevallen
en in grote gewetensnood hebben gebracht; anderen toonden minder scrupules en maakten van
de gelegenheid gebruik onderling meteen het huisraad maar te verdelen. Weer anderen leken er
een sport van te maken de anti-joodse maatregelen zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Zo werd
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een ‘naai- en breikransje’ in het Wijkverenigingsgebouw ‘Bethlehem’ aan de Meeuwerderweg ont-
bonden omdat er geen bordje ‘Verboden voor Joden’ was aangebracht68, werden Amalia en Jetta
Cohen bekeurd wegens het bezoeken van een EHBO-vergadering, en ging Eduard van Hasselt op
de bon wegens schaatsen op de schaatsbaan69. Over hoofdcommissaris Blank vertelde mevrouw J.
Zwaving-Mok dat hij geregeld klokslag acht uur door de joodse buurt fietste in gezelschap van
twee bloedhonden. Deze honden liet hij los op iedere jood die zich dan nog op straat bevond.70

Misschien dat de ‘beproeving der karakters’ – om de woorden van Leonard Polak nog eens aan te
halen – nergens zo sterk was als onder het politiepersoneel. 

De commandanten waren zich van deze ‘beproeving’ voor hun manschappen bewust en pro-
beerden hen hiertegen te wapenen, soms met ‘sociale’ argumenten (gezinshereniging), maar soms
ook met ideologische argumenten en/of met een beroep op hun loyaliteit en plichtsvervulling.
Deze ideologische argumenten zijn vooral terug te vinden in een schrijven van de hoofdcommis-
saris Y. de Boer (de opvolger van Blank), tevens marechaussee-commandant voor het gewest
Groningen. Op 15 maart 1943 zond hij een uitvoerige brief aan zijn groepscommandanten met
als onderwerp het ‘vervoer van joden door de Nederlandse politie’. Zijn bedoeling was dat de
inhoud met het personeel zou worden besproken. Allereerst gaf hij een overzicht van de achterlig-
gende motieven van de gehele operatie.71

Deze maatregel is een uitvloeisel van het besluit van de Führer om in Europa een einde te maken aan het

gevaar, dat van de zijde van de Joodse Godsdienst, door middel van het kapitaal, door middel van het bolsje-

wisme en andere ondergrondse politieke machten, tracht de wereldheerschappij te veroveren. Immers, als de

wereldheerschappij zal zijn bereikt, dan zal de Messias der Joden op aarde verschijnen. Voor het Christendom

betekent dit streven een ernstige bedreiging.

Christus toch wordt door de Joden als een bedrieger beschouwd en zijn volgelingen mogen door het uitver-

koren volk vrijelijk worden belogen en bedrogen.

Om de macht der Joden te breken worden alle Joden uit de Europese samenleving verwijderd en voor zover zij

niet ziek zijn, overgebracht naar Polen, waar een grote landstreek voor hen is gereserveerd. [..]

Het is de plicht van ieder, in het belang van zijn eigen cultuur, aan de bestrijding van dit gevaar mede te werken.

Sommigen meenden de woorden van de Führer, dat het Jodendom vernietigd moet worden, zo te moeten uit-

leggen, dat de Joden zelf zouden worden vernietigd. Dat is natuurlijk de grootst mogelijke nonsense, daar men

dan niet zoveel moeite hoefde te doen, om de toch al schaarse vervoersmiddelen beschikbaar te stellen voor het

vervoer van de Joden en evenmin behoefde men dan de zieke Joden per ziekenauto naar een afzonderlijk zie-

kenlager over te brengen.

Dat er allerlei geruchten de ronde deden, blijkt onder andere uit een politierapport uit 1942 waar-
in onder het kopje ‘Geruchten’ het volgende staat:
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Betreffende het groote Jodentransport van 3 october j.l. gaan er geruchten, dat de mannen naar Polen gaan om

te werken, de kinderen en de oudere vrouwen naar Rusland worden gezonden en de jonge jodinnen in bor-

deelen achter het Front komen. Ook is gezegd, dat de Joden in beestenwagens worden vervoerd en in de toe-

komst zullen worden afgemaakt.72

In zijn brief erkent de commandant verder dat het arresteren en vervoeren van joden een onpret-
tige taak is voor zijn personeel ‘doch vergeleken bij andere oorlogshandelingen, zoals het bombar-
deren van steden, waarbij vrouwen en kinderen getroffen worden, moet de hardheid ook niet over-
dreven worden en geen aanleiding geven tot sentimentaliteit’.73

Onder deze ‘sentimentaliteit’ viel in ieder geval het vriendschappelijk omgaan met joden. Zo
behoorde je als agent in functie niet in het openbaar gezien te worden met joden. In een ‘dagorder’
van 1 juli 1942 wees Blank zijn manschappen hier nadrukkelijk op.

In verband met het mij ter oore gekomen feit, dat een agent in dienst zijnde een groote afstand met een paar

Joden al wandelende is opgeloopen, maak ik het personeel er op attent, dat – tenzij voor dienstaangelegenhe-

den – het op de straat spreken met of zich in gezelschap bevinden van Joden, zal worden aangemerkt als

demonstratie tegen de bezettende macht.74

Een agent behoorde verder in geen geval te zwaaien naar een vertrekkende trein met gedeporteer-
den, zoals H. Doornbos deed op 10 juli 1942. De goede man werd hiervoor geschorst wegens
‘actie tegen de bezettende macht’. De schorsing werd met ingang van 2 september van datzelfde
jaar omgezet in ontslag.75 Het toont aan hoe gering de speelruimte van een eenvoudige agent was. 

Na het vertrek van de joden was er weinig dat nog herinnerde aan hun voormalige aanwezigheid:
hun huizen stonden leeg of hadden nieuwe bewoners, joodse bedrijven waren overgenomen door
Verwalter – stromannen van de Duitsers – en namen van straten en pleinen die verwezen naar
joodse personen waren gewijzigd. Zo heetten het Jodenkampje, de Davidstraat, de S.S.
Rosensteinlaan, de Oppenheimerstraat en de Hamburgerstraat voortaan respectievelijk Verlengde
Brouwerstraat, Barthold Entensstraat, Rengerslaan, Hendrik Westerstraat en Bollenstraat. De Jozef
Israëlsstraat en het Jozef Israëlsplein werden D. de Vries Lamstraat en –plein.76 Het beeld van Jozef
Israëls aan het Hereplein en de plaquette met zijn beeltenis op het stenen voetstuk werden even-
eens verwijderd, of beter: vernield. Een politierapport van 14 op 15 maart 1943 maakt melding
dat even na elf uur ’s avonds WA-lieden77 in uniform bezig waren het standbeeld te vernielen ‘door
er met een hamer en een bijl op te slaan’. Het beeld viel vervolgens van zijn voetstuk en lag in stuk-
ken op de grond. Deze stukken werden opgeruimd en opgeslagen bij de gemeentelijke reinigings-
dienst.78 De vernieling was eigenlijk al aangekondigd want op 7 maart 1943 hing aan het monu-
ment een bord met het opschrift: ‘Voor de kerkklokken, deze jodenvereering, brons’.79

146

O O R LO G



Ook het joodse ‘kerkelijk’ leven was geheel stil komen te liggen. De ‘Nederlands Israëlitische
Gemeente Groningen’ werd op 26 augustus 1943 ontbonden80 en in december 1943 ging ook de
synagoge officieel dicht. Het laatste huwelijk werd in juli 1942 door de opperrabbijn voltrokken,
niet in de hoofdsynagoge maar in de veel kleinere jeugdsjoel. Het betrof het huwelijk van Tobias
van Blankenstein81 en Netty Serphos die de oorlog als onderduikers in Amsterdam hebben over-
leefd. Dat mensen in die omstandigheden nog aan trouwen dachten is wellicht opmerkelijk, nog
curieuzer is het geval dat de Friese opperrabbijn Levisson aan zijn Groninger ambtgenoot Dasberg
voorlegde in een brief van 31 januari 1941. Het bevat de volgende passage. 

In het kamp [Westerbork] is er iemand, die binnenkort wil trouwen, maar die nog besneden moet worden.

Het is een man van ongeveer dertig jaar. Het zou het beste zijn, als dit gebeurt in het Groninger ziekenhuis

door je broer, den arts-mohel. Heb jij al eens zulk een aangelegenheid meegemaakt?82 

Jacob Herman Meijer83 had sinds april 1943 de functie van provinciaal hoofdvertegenwoordiger
van opperrabbijn Dasberg overgenomen. De gehele Joodse Raad was namelijk als represaillemaat-
regel voor een aanslag op een Duitser in Haren weggevoerd.84 Veel viel er niet meer te vertegen-
woordigen vanuit zijn woning in de Oude Kijk in ’t Jatstraat.85 In een brief van de Amsterdamse
Joodse Raad van 23 april 1943, gericht aan Meijer, spraken de voorzitters Abraham Asscher en
David Cohen hun medeleven uit over de gang van zaken in Groningen: ‘Nu de evacuatie der pro-
vincies een voldongen feit is geworden, gevoelen wij de behoefte u te schrijven hoezeer wij deelen
in uw smart om het heengaan van zoo velen voortreffelijke mannen en vrouwen uit uw gewest’.86

Lang vervulde Meijer zijn functie overigens niet. Reeds op 8 december 1943 vertrok hij met de
ochtendsneltrein in het gezelschap van twee schoonzusters en twee Nederlandse politie-agenten
naar Westerbork. Daar ontmoette hij niet alleen zijn voorganger, opperrabbijn Dasberg, maar ook
diens voorganger, opperrabbijn Davids. In Westerbork vond eveneens een ‘beproeving der karak-
ters’ plaats; in zijn dagboek typeerde Meijer Westerbork als: 

Het oord van de grootst mogelijke corruptie en het ergst denkbare egoïsme. Gedurende mijn geheele leven heb

ik ten aanzien van de onderlinge verhouding en de gemeenschapszin onder Joden nergens zoveel ontdekt en

geleerd als in mijn zes weeksch verblijf in het lager Westerbork. Van groot tot klein is men op eigen levensbe-

houd bedacht zonder te overwegen zelfs of men door zijn daden anderen, al behoorden deze ook tot de intie-

mste vrienden, op eenigerlei wijze schaadt.87

Elie A. Cohen sprak in soortgelijke bewoordingen over zijn tijd in Westerbork, waar hij als arts
werkzaam was. ‘Wij allen deden mee, uit eigenbelang, uit egoïsme, opdat wij niet op transport
gesteld zouden worden.’88

Vanuit Westerbork gingen de transporten verder naar het oosten.89 Het laatste stukje
Nederland dat men passeerde was Gronings, vanuit Hooghalen ging het namelijk via Haren –
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waar het transport over een goederenspoor naar Waterhuizen werd geleid – naar Zuidbroek en uit-
eindelijk naar Nieuweschans. Op elk station stonden twee agenten om eventuele belangstellenden
op afstand te houden. Deze maatregel was genomen nadat herhaaldelijk was geconstateerd dat ‘bij
het passeeren van treinen met geëvacueerde Joden de bevolking zich bij de stations of op andere
punten verzamelt, ten einde de Joden door wuiven of roepen hun sympathie te betuigen’. De agen-
ten moesten zich een half uur voor het passeren van de betreffende goederentrein op het station
bevinden en hadden tot taak ‘het eventueel samengekomen publiek te verspreiden en iedere ova-
tie of sympathiebetuiging te voorkomen’.90

De transporten van Westerbork naar Nieuweschans werden uitgevoerd door Gronings trein-
personeel in verband met de ‘wegbekendheid’.91 De gedeporteerden zelf reisden op een zogenaamd
‘gezelschapsbiljet’.92 Verder reisde er Duitse bewaking mee die zich in de voorste wagon bevond en
soms ook in de laatste. Te Nieuweschans werd de Nederlandse locomotief afgekoppeld en vervan-
gen door een locomotief van de Duitse Reichsbahn. 

Van de 272493 personen die door de Duitsers als ‘Volljuden’ waren geregistreerd, werden er circa
255094 naar Polen gedeporteerd en vermoord. Slechts tien Groningers overleefden deze Poolse
kampen. Elie A. Cohen was één van hen. In Auschwitz werkte hij als arts. 

Het lijkt wel of bij het wegvallen van de bekende normen de levensdrift mensen tot het uiterste kan drijven.

Ik werkte in Auschwitz toch ook mee aan het uitvoeren van de selecties, ik tilde de aangewezen slachtoffers

toch maar in de legerauto’s die hen naar de gaskamers brachten.95

Aangenomen wordt dat na de oorlog in totaal zo’n 120 joden naar de stad terugkeerden.96 De
gedeelde oorlogservaringen en -herinneringen vormden een ‘nieuw’ aspect binnen de joodse iden-
titeit: jodendom als lotsgemeenschap.
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EPI LO O G

‘En Rachel beweende haar kinderen’

De enkele keren dat ik, ik weet niet waarom, naar Groningen toe wordt getrokken loop ik eenzaam door de

Folkingestraat, staar naar het raam van de kamer waar ik studeerde en zie in gedachten mijn ouders vanuit onze

‘mooie kamer’ naar buiten kijken. Herinneringen flitsen voor mijn geestesoog, ik weet nog precies wie waar

woonde, zie ze er op uittrekken met hun fiets of handkar met negotie, hoor ze hun waren aanprijzen met luide

stem [..] en hoor iemand elke zaterdagavond zeggen: was het maar weer Sabbath.1

Eli A. Cohen, van wie bovenstaande woorden afkomstig zijn, overleefde tijdens de oorlog verschil-
lende kampen, maar verloor vrouw en kind.2 Na de oorlog schreef hij een proefschrift met de titel
Het Duitse concentratiekamp. Een medische en psychologische studie waarin hij zocht naar een psycho-
logische verklaring voor de gedragingen die hij in de kampen had meegemaakt. Het schrijven van
dit boek beschouwde hij als een ‘innerlijke noodzaak’.3 Wellicht dat een soortgelijke ‘noodzaak’ hem
zo nu en dan dwong de voormalige joodse buurt te bezoeken. Het moet een deprimerende con-
frontatie met het verleden voor hem zijn geweest. De Folkingestraat en omgeving maakten na de
oorlog een desolate indruk. Veel huizen en winkels stonden leeg en waren dichtgetimmerd, in ande-
re hadden zich obscure kroegen en bordelen gevestigd. De synagoge, eens het middelpunt van joods
Groningen, was verwaarloosd en leeggeplunderd. Bovenal was er de stilte: geen luidruchtige verko-
pers die hun spullen aanprezen, geen beesten op weg naar de slagers voor de slacht, geen poeliers of
kleermakers, geen ‘galletjes’ bij bakker Hildesheim. De Folkingestraat als ‘joodse’ straat bestond niet
meer. Het leek zelfs alsof er nooit joden in Groningen hadden geleefd, of zoals Cohen vaststelde:
‘De golven hebben zich boven hun hoofden gesloten’.4

Hartog Beem raadde de mensen af een bezoek aan de Folkingestraat te brengen: ‘Lezer, ga niet
naar de Folkingestraat. Het is een gore, droeve, neerdrukkende achterbuurt geworden’.5

Slechts een handjevol joodse Groningers keerde terug en daarvan emigreerde binnen enkele jaren
een groot deel, in hoofdzaak naar Palestina/Israël. Net als bij de overige joden in Nederland werd
de blik van de Groninger joden meer over de grens gericht. Zo liep het toch al geringe ledental van

E PI LO O G



de joodse gemeente – 239 leden in 1948 – elk jaar verder terug. Tussen 1948 en 1951 vermin-
derde het zelfs met een kwart.6 Deze daling kwam des te harder aan daar een groot deel van de ach-
terblijvers weinig belangstelling toonde voor de activiteiten van de joodse gemeente. Zo valt in het
jaarverslag van 1951 te lezen dat ‘behoudens de feestavonden, de grote meerderheid der gemeen-
teleden, niet de belangstelling heeft voor de joodse bijeenkomsten, lezingen etc. die een stimulans
zouden moeten zijn voor hen, die het joodse leven in Groningen wensen te activeren.’7

Een groot deel van deze achterblijvers stond reeds ver af van het jodendom, gespaard als zij vaak
waren door het ‘gemengde huwelijk’. De joodse gemeenschap was in dat opzicht ook geen geslon-
ken replica van de vooroorlogse. Naast het veel voorkomende ‘gemengde huwelijk’ waren de leden
over het algemeen meer geseculariseerd en beter gesitueerd dan vóór de oorlog.8 Daarnaast was de
zionistische gerichtheid op Palestina/Israël toegenomen en de tegenstelling zionist – anti-zionist
niet langer relevant. Deze zionistische gerichtheid bepaalde ook in sterke mate de houding tegen-
over de niet-joodse wereld in Groningen. Zo riep Ralph Lorjé joodse jongens op een houding als
Ben Hur aan te nemen.

Jongelui, jullie zijn thans in een leeftijd dat je de prettigste en ook de moeilijkste periode van het schoolon-

derwijs in Galoeth tegemoet gaat. Jullie zult, zoals zovelen voor jullie reeds ervaren hebben, vrienden maken

maar ook vijanden. De overgrote meerderheid zal je echter als Jood onverschillig zijn en je op school met gelijk-

heid behandelen. Er zijn echter als je op school bent steeds types die hetzij door hun ouders aangespoord, het-

zij vanzichzelve een antisemitische aard hebben. Indien deze jongens merken dat je als Jood bang voor ze bent,

niet op hun uitdagingen antwoord, niet van je af weet te bijten, ben je niet alleen voor hen maar voor al je

klasgenoten verloren, want ook de andere jongens zullen je dan als lafaard gaan bezien. Jullie moet voorkomen

dat dit drama zich na de oorlog nog afspeelt. Het hoeft ook trouwens niet. Probeer allemaal een houding aan

te nemen als Ben Hur het deed, wees trots op het feit dat je Jood bent, maar wordt er niet arrogant door. Wees

vriendelijk tegenover die je mag maar sla er op los als men je tracht te beledigen.9

Slechts enkelen stonden ook nu nog afwijzend tegenover het zionistische ideaal. Zo’n enkeling was
de ‘mohel’ (besnijder) Hartog S. Frank (1872-1962). In zijn memoires10 stelt hij in 1948 vast dat
‘de wil er heen te gaan [naar Palestina] zichtbaar toeneemt’, een ontwikkeling die hij niet geheel
lijkt te begrijpen want waarom Groningen verlaten? De stad ‘waar we toch altijd zeer rustig en met
gelijke rechten kunnen blijven’? Wel toont hij respect voor wat in Palestina reeds tot stand is
gebracht: ‘Zeer woeste gronden zijn daar door de pioniers onder moeilijke omstandigheden tot
bloei gebracht’. Maar vanuit religieus oogpunt kan hij zich niet met het zionistische ideaal vereni-
gen: ‘De belofte, het heilige land eenmaal weer als eigen staat te mogen bewonen, is ons door God
gegeven. Zijn macht is groot genoeg en Zijn belofte komt in vervulling, als wij joden ook [onze
plichten na]komen, dit door ons godsdienstig gedrag waard te zijn.’ God zal, aldus Frank, de joden
naar het beloofde land voeren wanneer Hij het moment daarvoor gekomen acht. Wat de zionisten
doen is ‘slechts mensenwerk’. Daarbij wijst Frank op het feit dat ‘de meeste zionisten [..] nooit in
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de kerk’ komen. ‘Ze leven geheel zonder Hem.’ Met zijn anti-zionistische houding stond Frank
stevig in de vooroorlogse traditie. Deze traditionele houding kwam ook tot uitdrukking in de ern-
stige zorgen die hij zich maakte over de ‘onverschilligheid’ die hij bij vele joden aantrof ten aan-
zien van de joodse wetten. Jongetjes bleven steeds vaker onbesneden en zijn vrouw was nog de
enige die haar haren verborg onder een ‘bandeau’ – een pruik. Rond 1890, aldus Frank, droeg elke
vrouw van een bakker, slager of winkelier die onder rabbinaal toezicht stond een dergelijke pruik,
evenals de vrouwen van de joodse ambtenaren. Toen nog ‘pikzwart’ met ‘in het midden een onna-
tuurlijk grote scheiding’. Ook die tijd was dus voorbij: ‘Hier te Groningen, is mijn vrouw nog de
eenige. Ze heeft pas [1948] nog een nieuwe met grijs haar genomen, prachtig gegolfd volgens de
mode’.

Reeds enkele weken na de bevrijding werd getracht de joodse gemeente nieuw leven in te blazen.
Er kwam een bestuur met Maurits Levie als voorzitter en Florie Asscher-Tal als één van de
bestuursleden. Dat een vrouw – een schoondochter van de voormalige opperrabbijn Asscher – zit-
ting nam in het bestuur was een unicum in Nederland.11 Tevens werden gedurende korte tijd weer
diensten in de Folkingestraatsynagoge georganiseerd. Het gebouw had tijdens de laatste oorlogsja-
ren gediend als opslagplaats – onder andere voor geconfisceerde radio’s – en lag vol met ‘beesten-
vellen’, die eerst verwijderd moesten worden. Eind april/begin mei 1945 werden de tora-rollen –
die tijdens de oorlog waren ondergebracht in de kluizen van de Rotterdamsche Bank, achter de
Aa-kerk – overgebracht naar de synagoge. Het was de Canadese legerrabbijn Kass die de eerste
diensten leidde. Op 24 augustus 1945 vond in de nauwelijks herstelde synagoge zelfs weer een
huwelijksvoltrekking plaats, en wel die tussen Irene Hertog en Erich Siegfried Grünewald die de
oorlog als onderduikers hadden weten te overleven.

De kleine, gedecimeerde naoorlogse joodse gemeente beschikte over gebouwen die berekend
waren op een veel grotere gemeenschap. Wat te doen met deze gebouwen? Moest men inderdaad
een nieuw joods leven trachten op te bouwen of de boel toch maar verkopen en naar Israël ver-
trekken? Voor de zionisten was de laatste keuze de enige juiste. In een brief van 6 februari 1950
adviseert de Groninger afdeling van de NZB de joodse gemeente het volgende omtrent het ‘over-
tollig onroerend goed’:

Het is zeer mogelijk dat onze gemeente nog een lang leven beschoren is, u kent echter onze mening, dat op de

lange duur de levensvatbaarheid van een minimaal kleine joodse groep zoals de onze er een is, gering gaat wor-

den. En het uiteindelijke lot is: uit te sterven als het geslacht in de woestijn.12

Ook de opperrabbijn A. Prins, die op 29 mei 1949 zijn installatierede hield in Groningen, zag
enkel in Israël een joodse toekomst en sprak zich onomwonden uit voor de pas gestichte staat
Israël:

151

E PI LO O G



Ik aanvaard mijn ambt in voor Israël historische dagen, dagen van voor ons volk weergaloze glans, glorie en

grootheid, ons Volk, dat twintig eeuwen lang gehoond en gesmaad, getrapt en vertreden is. [..] Vrienden zul-

len wellicht tegenwerpen: het is slechts een nationale zelfstandigheid, en geen religieuze. Hierop antwoord ik:

Naar joods idee zijn de nationale gevoelens ten nauwste verbonden aan de religieuze en ook omgekeerd.13

Het joodse natie-idee zoals dat vóór het emancipatiedecreet in Nederland had bestaan, werd zo na
150 jaar in zijn redevoering opnieuw omarmd. De joodse gemeente leek niet in een joodse toe-
komst in Groningen te geloven en besloot tot verkoop van de meeste panden.

De naoorlogse geschiedenis van deze gebouwen vormt een verhaal apart, en geeft onder meer een
beeld van hoe in Groningen aanvankelijk werd omgesprongen met het joodse verleden. Het meest
opvallende gebouw vormt natuurlijk de synagoge in de Folkingestraat. Het was niet alleen veel te
groot geworden, het vergde tevens grondig en kostbaar onderhoud dat niet langer door de joodse
gemeente viel op te brengen. De jeugdsjoel in de Folkingedwarsstraat – die vele malen kleiner was
– voldeed daarentegen beter aan de eisen van de kleine gemeenschap. Verkoop leek daarom de
enige oplossing en zo geschiedde.14 Aangezien het stadsbestuur geen belangstelling toonde, volgde
in 1952 openbare verkoop. J.H. Brink kocht het pand en vestigde er een chemische wasserij/sto-
merij waarbij het danig werd verbouwd. Zo werden de bovengalerijen dichtgemetseld en werd in
het oostelijke dwarsschip een provisorisch plafond aangebracht waardoor een afgesloten ruimte
ontstond die diende als kerkruimte voor zo’n 350 kerkgangers. De eigenaar van de stomerij was
namelijk tevens voorzitter van het Apostolisch Genootschap en zo veranderde de synagoge in een
stomerij annex kerk. Het woord ‘kerk’ is in dit verband niet geheel juist, binnen het Apostolisch
Genootschap spreekt men liever van ‘plaats van samenkomst’ – wat ironisch genoeg ook de letter-
lijke vertaling is van het woord ‘synagoge’. 

De stomerij droeg de naam ‘Astra’, hetgeen ‘ster’ betekent, en deze naam prijkte op de deuren
van de voormalige hoofdingang, enkele centimeters onder de Hebreeuwse tekst ‘Gezegend hij die
hier binnengaat’ en enkele meters onder de davidster afgebeeld in het immense glas-in-lood raam.
Het hart van de davidster bevatte in deze tijd een gat met daarin een afvoerpijp voor het ventila-
tiesysteem dat in de stomerij was geplaatst. In 1973 bleek ‘Astra’ niet langer rendabel en had ook
het Apostolisch Genootschap een andere locatie gevonden. De eigenaar bood het gebouw daarom
te koop aan, maar kopers bleken onvindbaar en zo stond het vervolgens jarenlang leeg. Pas in 1981
zou een deel van het gebouw weer als synagoge gebruikt worden.

Het ernaast gelegen rabbinaatshuis – de letters N.I.G. (Nederlands Israëlitische Gemeente) sieren
nog altijd de nok van de gevel – stamt uit 1890 en was destijds ingedeeld in een woning voor de
rabbijn, een ritueel bad (mikwe) met badmeesterwoning, een winkel en een vergaderzaal voor de
kerkenraad. Het gebouw kent een al even opmerkelijke naoorlogse geschiedenis.15 Een deel – twee
kamers – werd na 1952 gebruikt door het Apostolische Genootschap, maar over de eerste naoor-
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logse jaren is nauwelijks iets terug te vinden. Begin jaren vijftig kreeg iemand gemeentelijke toe-
stemming voor de verbouw van de zolder tot atelier met magazijnen en toiletten, en was tevens
sprake van het bouwen van ‘privaten met toiletruimten’. Meer duidelijkheid leveren enkele docu-
menten uit 1973. Toen vroeg ‘LRC Nederland N.V.’ – London Rubber Company – de gemeente
toestemming voor de plaatsing van een ‘lichtbak’ bij ‘Playboy Club Groningen’. Enkele maanden
later meldde LRC zich opnieuw, ditmaal met het verzoek om een vergunning voor de plaatsing
van een ‘twee-vaks condoomautomaat’ – kleur: ‘staalblauw’ – in het portiek van het bewuste
pand.16 Beide keren reageerden burgemeester en wethouders pragmatisch. De lichtbak was toege-
staan zolang deze niet knipperde of van kleur veranderde, en wat betreft de ‘twee-vaks condoom-
automaat’ was de gemeente gerustgesteld door de mededeling dat ‘de geldinworp op een zodanige
hoogte zit dat kinderen er niet bij kunnen komen’. Tot 1976 bleef ‘Playboy Club Groningen’
gevestigd in het rabbinaatshuis, daarna kwam het gebouw in andere handen en werd het in 1986
uiteindelijk overgenomen door Stichting Studenten Huisvesting (SSH). Tot op de dag van van-
daag wordt het pand dan ook hoofdzakelijk bewoond door studenten, terwijl op de benedenver-
dieping een ruimte als vergaderzaal dient voor de Stichting Folkingestraat Synagoge. Sinds 1989
staat het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst.

Na de oorlog was Dr. I. Lifschitz het enige overgeblevene bestuurslid van de in 1870 opgerichte
vereniging Ets Haïm. Nog steeds zag hij een toekomst voor de vereniging binnen de sterk geslon-
ken joodse gemeenschap. In 1947 nodigde hij daarom verschillende mensen uit aanwezig te zijn
bij de heroprichting op 10 december. Of er werkelijk nog vele samenkomsten en/of lezingen zijn
georganiseerd is zeer onwaarschijnlijk. In 1952 werd het voormalige Ets Haïm gebouw in de
Folkingestraat in ieder geval verkocht en niet veel later afgebroken.17

Het oorspronkelijke oudeliedengesticht Beth Zekenim staat nog altijd aan Schoolholm 26,
maar werd in 1956 door de joodse gemeente verkocht. De opbrengst ging naar Beth Joles, een
bejaardentehuis voor Nederlandse joden in Haifa.18 De eerste naoorlogse bewoners van Beth
Zekenim waren PTT-ambtenaren en zij werden opgevolgd door Leger-des-Heils-soldaten. Die laat-
sten doopten het gebouw om tot Gustaaf Mastehuis.19 Sinds 1982 is het in particuliere handen en
is de voormalige eetzaal omgetoverd in een groot kunstenaarsatelier. De gevelsteen die ooit het
oudeliedengesticht sierde, bevindt zich thans in de synagoge.

De jeugdsjoel in Folkingedwarsstraat 16 diende tussen 1945 en 1981 als synagoge. In 1982
werd het complex verkocht en omgebouwd tot buurthuis; de voormalige gebedsruimte wordt nu
gebruikt als sportzaal. In de nok van de gymnastiekzaal bevindt zich nog altijd een raam met daar-
in een davidster en een uitsparing in de oostelijke muur verwijst naar de plek waar zich voorheen
de ark met de gebedsrollen bevond. Precies tegenover deze uitsparing – onder het basketbalnet –
zijn nog de contouren zichtbaar vanwaar eens de tafels met de geboden hingen. Deze bevinden
zich thans eveneens in de synagoge.

Zo zijn er nog tal van relicten in de buurt aanwezig die verwijzen naar het joodse verleden.
Soms duidelijk zichtbaar – de synagoge –, soms moeilijker herkenbaar, zoals de vleeshaken van de
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vroegere joodse slagerij van I.L. Nijveen die nog altijd hangen aan het plafond bij ‘Prentwerk’
(Folkingestraat 16). Vrijwel onzichtbaar is de plek waar eens de synagoge van de afgescheidenen
stond aan het Zuiderdiep. Het bewuste pand is reeds in 1933 door architect J. Prummel afgebro-
ken en vervangen door nieuwbouw. Slechts het gangetje naast het pand is nog origineel en leidde
naar de woning van Van Coevorden die als ‘koster’ fungeerde en achter de synagoge woonde. In
het huidige gebouw zit in de oostgevel een glas-in-lood raam met daarop de afbeelding van de
voormalige synagoge. Dit raam is slechts van binnenuit zichtbaar. Veel opmerkelijker is echter het
feit dat de huidige winkelier (Zuiderdiep 49a) nu nog rekening moet houden met de plaats waar
zich ooit de ark met de heilige rollen bevond. In de koopakte van 1933 is dit zeer nauwkeurig vast-
gelegd en deze bepaling bezit nog steeds rechtsgeldigheid. De betreffende akte vermeldt dat: 

op noch boven de plaats, waar zich thans de Heilige Arke bevindt, zal mogen worden aangebracht een bad,

wasch of toiletinrichting, op straffe van eene boete van twintig duizend gulden voor elke daad van overtreding,

door iedere kooper verschuldigd aan – en terstond vorderbaar door de Nederlandsche Israelietische Gemeente

te Groningen.20 

Op 11 januari 1967 – kort voor zijn overlijden – constateerde Nico Rost21 in het Nieuwsblad van
het Noorden dat twintig jaar na de oorlog in Groningen nog geen gedenkteken voor de omgekomen
joodse burgers bestond. Rost was enkele maanden eerder officieel onderscheiden met de Culturele
Prijs van de provincie Groningen en zijn boodschap werd gehoord. Een jaar later (1968) werd
namelijk een comité opgericht onder de naam ‘Comité Joods Monument’22 en dit organiseerde nog
datzelfde jaar een collecte onder de Groninger bevolking. Deze collecte viel deels samen met de
‘Israëlweek’ die toen plaatsvond ter gelegenheid van het twintigjarige bestaan van de staat Israël. De
beoogde ƒ 100.000 werd niet gerealiseerd, de huis-aan-huiscollecte in de stad bleef steken op
ƒ 43.000, een bedrag dat in de loop der tijd door schenkingen nog vermeerderde tot zo’n ƒ 65.000.23

Eén van de fondsen die bijdroeg was het Van Swinderenfonds, opgericht in 1850 door Theodorus
van Swinderen, de gedreven volksopvoeder die gold als het ‘ideaal-type van de Christelijk-Verlichte
Nederlandse burger’.24 Hij had laten vastleggen dat jaarlijks vijf procent van de opbrengst uit dit
fonds besteed diende te worden ‘ter verering van de nagedachtenis van brave en verdienstelijke inge-
zetenen dezer stad, hetzij door het oprigten van gedenkteekenen of het leggen van zerken op hunne
graven, met belangrijke en nuttige opschriften’ of het steunen van instellingen, waardoor ‘de nage-
dachtenis van dezulken’ werd bewaard.25 Dat dit fonds ooit zou bijdragen aan de totstandkoming
van een monument ter nagedachtenis van ruim 2500 vermoorde stadgenoten kan Van Swinderen
natuurlijk nooit hebben vermoed. Een eeuw na zijn dood leken ook zijn idealen en verwachtingen
voorgoed begraven.

Waar het monument precies zou moeten staan, bleef aanvankelijk onduidelijk, ‘ergens in de bin-
nenstad’, ‘aan de Vismarkt, bij de Korenbeurs waar veel Joden hebben gewoond’, of  ‘op het Hereplein
tegenover het Jozef Israëlsmonument’, veel concreter werd men niet.26 Het Israëlsmonument was ove-
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rigens op 10 augustus 1946, onder het spelen van het Wilhelmus, opnieuw opgericht.27 Bij de ont-
hulling sprak burgemeester P.W.J.H. Cort van der Linden de volgende woorden:

Thans heeft het standbeeld meer betekenis gekregen dan vroeger. ’t Wil nu zeggen dat het uit is met rassen-

vervolging. Wij leven in een tijd, waarin ’t schijnt, dat allerlei waarden verloren gaan. ’t Monument heeft te

zeggen, dat er toch nog waarden zijn, die uitgaan boven het tijdelijke, namelijk dat de menschen broeders zijn.

Al loopt men er met de klompen overheen, toch zal ’t blijven. ’t Monument is dus meer dan alleen een hulde

aan Jozef Israëls.28

Op 17 oktober 1969 adviseerde de ‘Raad voor de kunst der gemeente Groningen’ het college van
burgemeester en wethouders het Sterrebos (Hereweg) als meest geschikte locatie voor een gedenk-
teken. Voor andere locaties was het monument te groot of niet passend. Daarbij had het Sterrebos
als voordelen dat zowel wandelaars als automobilisten het gemakkelijk konden bereiken en dat het
zich naast de voormalige strafgevangenis bevond vanwaar op 4 mei traditiegetrouw de stille
omgang van start ging. Het Comité deelde dit advies niet. Zij achtte het Sterrebos minder geschikt
en kwam met andere voorstellen, zoals op 18 maart 1970: ‘Als hele mooie plaats’, suggereerde het
Comité toen ‘het plantsoen tegenover het NS-station waar momenteel Ome Loeks staat’. Het
Verbindingskanaal en de Singels vormden hierbij een ‘prachtige achtergrond’, en het was vanaf dit
station dat ‘de joden onze stad voorgoed moesten verlaten’. Het College noteerde in de kantlijn
van deze brief de vraag wat er dan wel met Ome Loeks moest gebeuren en nam het eerdere advies
van de Raad over.29 

In het monument zou het motief van de zevenarmige kandelaar (de menorah) ‘op een eigen-
tijdse wijze’ verwerkt moeten worden.30 Het ontwerp van de zeven handen met in één daarvan een
uitgespaarde menorah van de abstract-expressionistische kunstenaar Edu Waskowsky (1934-
1976)31 – zelf een nazaat van Poolse joden – werd vervolgens verkozen als meest passend. Zijn
ideeën omtrent het kandelaarsmotief had hij het Comité reeds meegedeeld in een brief. 

Ik heb lopen denken hoe ik het beeld en de kandelaar zou kunnen combineren. Het idee kandelaar beperkt de

mogelijkheden. Voor het beeld blijft er dan niet veel over. Daarom lijkt het mij beter de kandelaar in een

bepaald materiaal uit te sparen. Als symbool lijkt mij de uitgespaarde kandelaar in dit geval meer gepast. Met

het aanbieden van dit monument bedoelt men (als ik het goed begrijp) een herinnering van de gebeurtenissen

van de 2e Wereldoorlog. Een leegte, een ontbreken van de kandelaar, opgenomen in een groot plastiek, zou bij

het bekijken een ogenblik herinnering kunnen vragen. Juist om die bezinning wordt tenslotte een monument

aangeboden.32

Het moest in 1970, bij de dodenherdenking op 4 mei, gereed zijn, wat betekende dat de kunste-
naar zo’n twaalf maanden had om het te voltooien. De termijn werd niet gehaald. Reeds op
14 oktober 1969 liet Waskowsy aan het Nieuwsblad van het Noorden weten dat tijd en geld voor
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hem van secundair belang waren: ‘Het is niet belangrijk wat dat beeld nu gaat kosten. Het enige
wat voor mij als kunstenaar telt, is dat het zó wordt als ik het hebben wil. Tijd en geld kunnen mij
daar niet vanaf houden’. Toen Waskowsky op 31 december 1976 op 42-jarige leeftijd stierf, liet hij
een onvoltooid kunstwerk achter. Van de geplande zeven handen waren er in die zes jaar slechts
zes gereed gekomen. Met name het uitvergroten van het model met een factor tien plaatste hem
voor grote problemen. Zo werd naar zijn mening de structuur van het materiaal te veel aangetast.
Ook rezen door het voortdurende uitstel problemen met de opdrachtgevers. In 1971 startte het
Comité – dat inmiddels was omgezet in een stichting – een proces tegen de kunstenaar waarbij het
een deel van zijn geld terugvorderde wegens ‘wanprestatie’. Na het proces – dat door de stichting
werd gewonnen – nam de gemeente Groningen de rol van opdrachtgever op zich.33 Ook deze ver-
andering leverde weinig op: de kosten namen verder toe zonder dat de afronding naderbij kwam.
(Uiteindelijk zouden de totale kosten voor het onvoltooide monument ruim zes ton bedragen.)
Telkens wanneer vier mei naderde, informeerde men voorzichtig of het wellicht vóór deze doden-
herdenking gereed zou zijn. Waskowsky merkte hierover eens schamperend op: ‘Wat een haast
ineens. We zijn toch al aan de late kant, zoveel jaren na de oorlog. Of we zijn te vroeg, want de
oorlog is toch nog niet afgelopen?’34 Het laatste was een verwijzing naar de oorlog in Vietnam.
Niet alleen zijn uitspraken riepen problemen op, ook zijn gedragingen stonden een soepele afhan-
deling in de weg. Een brief van de gemeentelijke dienst verantwoordelijk voor het storten van het
beton moge dit illustreren.

Afgesproken werd dat de heer Waskowsky vóór iedere stort gelegenheid wordt gegeven in de bekisting zijn ‘ver-

sieringen’ aan te brengen. Gisteren heeft de heer Waskowsky hiertoe een poging gedaan, wat echter mislukte

doordat de geworpen bierfles niet in de bekisting, maar tegen het hek kapot viel. Wij hopen voor de volgen-

de stortingen het beste.35

Over deze ‘volgende stortingen’ noteerde dezelfde ambtenaar op 17 maart 1975: ‘De heer
Waskowsky is daarna nog enige keren uitgenodigd, kwam 1 keer, doch moest vriendelijk worden
verwijderd (drank).’36

Op 4 mei 1977, na de dood van Waskowsky, werd het monument dan toch in onafgeronde
staat officieel onthuld, zij het op zeer sobere wijze. Niet alleen de zevende hand bleef achterwege,
maar ook de geplande bijbeltekst – ‘En Rachel beweende haar kinderen’ – werd in gevolge de wens
van de erfgenamen, om niets aan het monument te wijzigen of toe te voegen, niet aangebracht.37

De metershoge handen spreken ook zonder deze tekst eigenlijk voor zich, en het onvoltooide
karakter van het kunstwerk accentueert op symbolische wijze de slag die de joodse gemeenschap
tijdens de oorlog is toegebracht.
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Het Waskowsky-monument staat in een vreemde relatie tot de naoorlogse geschiedenis van de
synagoge in de Folkingestraat. Zo liet in 1976 de wethouder voor onderwijs en cultuur, Jacques
Wallage, weten dat: ‘Eén monument voor de joden in Groningen wel genoeg [was]’.38 Hiermee
reageerde hij op de toenemende druk op de gemeente om tot aankoop van de synagoge over te
gaan. In 1975 was namelijk een stichting opgericht – Stichting Folkingestraat Synagoge39 – die
zich inzette voor behoud en restauratie van het sinds 1973 leegstaande gebouw. 

De vaak emotioneel beladen discussie rond het al dan niet aankopen van de synagoge richtte
zich in hoofzaak op de vragen wie dit alles moest financieren en wat de uiteindelijke bestemming
van het gebouw diende te worden. Er circuleerden allerlei plannen voor een nieuwe bestemming
van het pand. Zo beschouwde PvdA-raadslid T. Andriessen de ruimte als ‘zeer geschikt’ voor een
filmhuis en bioscoop. ‘Er is een prachtig zaaltje dat vroeger door de Apostolische gemeente
gebruikt werd en dat heel geschikt lijkt als klein bioscooptheater’.40 De Stichting Folkingestraat
Synagoge vond echter niet alleen het stadsbestuur tegenover zich, ook vanuit joodse kring was er
weinig steun voor behoud en overheerste de wens het pijnlijke verleden te laten rusten. Wallage
maakt in een schrijven aan zijn fractieleden van de PvdA onderscheid tussen diegenen: 
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die het gebouw willen aankopen om stedebouwkundige/architectonische redenen en diegenen, die dit willen

doen omdat het een synagoge is en omdat zij menen, dat er een of andere morele verplichting zou zijn dit

gebouw als synagoge in stand te houden. 

Geluiden uit de laatste categorie klonken inderdaad regelmatig door. Zo sprak onder andere
E.A. Cohen van een ‘ereplicht’ van de stad Groningen.41 Voor deze laatste groep mensen toonde
Wallage vanuit ideologisch oogpunt weinig begrip en waardering.

Wie meent dat de synagoge een symbool is van de weggevoerde Joden en het daarom in ere wil houden moet

goed weten wat hij doet. In plaats van bij te dragen aan een analyse van de politieke en maatschappelijke oor-

zaken van de oorlog bevestigt hij een beeld van tragiek, van slachtoffer. Hij brengt het gebeurde onder in een

permanente 4e mei: een nationale, a-politieke met schuldgevoelens overladen gebeurtenis, die maakt dat men

wel de uitkomst van de oorlog, maar niet de oorzaak aan de orde stelt. [..] Het zijn de alibi’s van mensen, die

met het gebeurde geen raad weten, zij richten hun emoties op het verleden. Socialisten mogen die fout niet

maken: zij moeten al hun aandacht, hun geld en energie besteden aan de verandering van de maatschappij.

Hun monumenten zijn hun scholen, hun ontwikkelingshulp en hun daadwerkelijke solidariteit met verdruk-

te mensen. En daarbij vergeten ze de oorlog (ook zonder synagoge) geen dag.42

De voorzitter van de joodse gemeente Philip Wallage – vader van de wethouder – zat blijkens een arti-
kel in het Nieuwsblad van het Noorden al evenmin op een monument te wachten: ‘Een monument om
hen niet te vergeten? Ach, aan monumenten hebben wij geen behoefte’.43 Anderzijds betuigde hij de
Stichting zijn ‘volle sympathie’ en sprak hij de hoop uit dat deze een ‘waardige bestemming’ zou weten
te vinden voor de ‘oude sjoel’.44 Ook het Nieuw Israelitisch Weekblad had zo zijn bedenkingen.

Wat heeft het synagogegebouw in de rosse buurt van Groningen nog met een synagoge gemeen? Wat heeft een

monument daar met waardigheid uit te staan? Is dat piëteit? [..] Wie de synagoge van Groningen als gebouw

wil behouden ter wille van het stadsbeeld, de architectuur of wat ook, hij ijvert en voert actie. Maar laat de

omgebrachte joden daarbij met rust.45

Met financiële toezeggingen van de landelijke en provinciale overheid en onenigheid binnen de
PvdA-fractie over het te bepalen standpunt46, ging het stadsbestuur uiteindelijk toch overstag en
werd op 13 december 1976 het verwaarloosde gebouw voor ƒ160.000 aangekocht. Na het opstel-
len van een uitgewerkt reconstructieplan volgde vanaf 1979 de grondige restauratie waarbij alles
zoveel mogelijk in oude staat werd hersteld, een operatie die ruim twee miljoen gulden ging kos-
ten.47 Driehonderd containers met puin werden uit de synagoge verwijderd; glas-in-lood ramen en
tegelwanden hersteld; gipsen ornamenten opnieuw gegoten en een nieuw synagoge-interieur ont-
worpen. De bekroning van de werkzaamheden vond plaats op 29 november 1981 toen een deel
van het gebouw weer plechtig werd ingewijd als synagoge, althans een deel, daar de rest van het
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gebouw voortaan diende voor culturele doeleinden (tentoonstellingen, concerten, lezingen en der-
gelijke). De synagoge – afgesloten door een hekwerk – biedt tegenwoordig plaats aan 120 bezoe-
kers waarbij vrouwen en kinderen niet langer op de bovengalerij plaats hoeven te nemen, maar
gelijkvloers welkom zijn, zij het in een aparte afdeling.

Eigenaar is de gemeente Groningen, maar het beheer ligt in handen van de Stichting
Folkingestraat Synagoge. Sinds 1978 is het pand officieel op de monumentenlijst geplaatst.

J. Wallage kwam bij bij zijn aantreden als burgemeester van Groningen in 1998 terug op zijn
vroegere houding ten aanzien van de synagoge, zo verklaarde hij tegenover het Nieuwsblad: 

Ik had aanvankelijk m’n twijfels bij de plannen om de synagoge, waarin in mijn wethouderstijd een stomerij

was gevestigd, in oude luister te herstellen. Ik was bang dat het een synagoge zou worden zonder joden, omdat

er in de Tweede Wereldoorlog 3000 Groninger joden zijn omgebracht. Achteraf kan ik niet anders zeggen dan

dat de restauratie fantastisch is uitgevoerd en dat het bestuur erin slaagt voldoende activiteiten in de synagoge

te organiseren.48

Ook de Folkingestraat zelf onderging een gedaantewisseling. De straat werd in 1994, in het kader
van ‘Binnenstad Beter’, flink opgeknapt en groeide uit tot een van de opmerkelijkste straten van
Groningen. Hier geen grote winkelketens, maar kleine, exotische winkels die de straat een geheel
eigen sfeer geven. Om het vroegere joodse karakter van de straat te benadrukken hebben verschil-
lende kunstenaars verwijzingen aangebracht naar dit verleden, zowel naar het eertijds bloeiende cul-
turele leven van de straat, als naar de tragisch afloop gedurende de oorlogsjaren.49 Zo heeft de in
Israël geboren Joseph Semah in het plaveisel elf bronzen maanvormen aangebracht die tesamen een
maancyclus vormen. Semah ziet hierin een metafoor voor de levenscycli waarin verleden, heden en
toekomst elkaar opvolgen. Het werk van Gert Sennema lijkt de menselijke onmacht tegenover het
verleden uit te drukken. Op de hoek van het Zuiderdiep en de Folkingestraat plaatste hij een bron-
zen deur tegen een blinde muur. De deur is voorzien van een opstapje, maar mist een deurklink en
kan dus niet worden geopend. Achter deze deur lijkt de geschiedenis van de Folkingestraat schuil te
gaan, een geschiedenis die ontoegankelijk blijft; het decor is er nog, het verleden zelf blijft buiten
bereik. Of zoals Jaap Meijer onder het pseudoniem Saul van Messel in het Gronings dichtte:

Folkernstroade

’k goa bie die te roade

mor stroade swigt

veur mie blift sjoeldeure

veur aaltied dicht.50
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Stort ruimschoots Uwen geest en Uwen zegen uit over alle hoogere en mindere ambtenaren 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!1

Het zijn woorden uit een gebed uit 1832 van de Groningse opperrabbijn Salomon Benjamin
Rosenbach die door Samuel Jozef van Ronkel uit het Hebreeuws in het Nederlands waren vertaald.
Deze laatste mag gelden als de belichaming van de Verlichtingsidealen in Groningen. Ruim vijftig
jaar lang, van 1815 tot 1869, was Van Ronkel actief als hoofdonderwijzer aan de joodse armenschool
– het vroegere Tiphereth Bachurim (‘Sieraad der Jongelingen’). Door onderwijsinspecteurs werd hij
wel aangeduid als de ‘nestor der Nederlands-Israëlitische godsdienstonderwijzers’.2 Naast godsdienst-
onderwijs gaf Van Ronkel overigens ook les in de zogenaamde maatschappelijke vakken en schreef
en vertaalde hij tal van opvoedkundige werken waarvan de strekking mooi is samengevat in een inlei-
ding bij een ervan. Daar staat namelijk dat het onderwijs niet alleen moest leiden tot: 

veredeling des gemoeds [..] tot beschaving der zeden en vorming des geestes, maar [tevens moest] den leerling

onder het oog worden gebragt, hoe voortreffelijk zijne Godsdienst is [en] welke dure verpligting op hem rust,

de voorvaderlijke Godsdienst trouw te blijven en stiptelijk na te leven.3

Geheel in de geest van Mozes Mendelssohn geloofde hij dat het voor een jood mogelijk moest zijn
in twee werelden te leven: de joods-religieuze en de niet-joods-maatschappelijke wereld. Juist door
middel van opvoeding en scholing zouden joden het volwaardig lidmaatschap van de samenleving
kunnen veroveren.

De familiegeschiedenis van Samuel Jozef van Ronkel (1794-1877) illustreert op treffende wijze
de moeizame zoektocht van de Gronings-joodse gemeenschap naar een balans tussen behoud van
de traditionele joodse identiteit en het streven naar verdere integratie. Net als vele Groningse joden
waren de Van Ronkels afkomstig uit het Duitse Rijk. De familienaam is hoogstwaarschijnlijk afge-

B E S LU I T



leid van het Duitse stadje Runkel, een plaatsje in de omgeving van Limburg a/d Lahn in Hessen.4

Samuel was getrouwd met Eva Cohen (1798-1850) wier grootvader, Isaac Joseph Cohen, de eer-
ste rabbijn in Groningen was en wier overgrootvader, Mozes Goldsmid5, tot de stichters van de
joodse gemeente had behoord.6 Het huwelijk met Eva Cohen bracht maar liefst twaalf kinderen
voort waarvan er in ieder geval drie net als hun vader onderwijzer werden (Izaak, Abraham en
Asser). Van de andere kinderen hebben met name Jozef Samuel (de oudste zoon) en Philippus
Samuel ruimschoots van zich doen spreken, zij het ieder op geheel eigen wijze. Joseph Samuel
(1824-1909) stond namelijk aan de basis van de afscheiding die leidde tot de oprichting van een
nieuwe joodse gemeente Teschuath Jisraël (‘de Redding van Israël’) en een eigen synagoge aan het
Zuiderdiep. Van deze nieuwe gemeente was Jozef Samuel lange tijd secretaris en later voorzitter.
Aanleiding voor de afscheiding vormde de invoering van koorgezang in de Groninger synagoge;
een nieuwigheid die ook door de toenmalige opperrabbijn Baruch Bendit Dusnus werd
beschouwd als ‘ongodsdienstig en ongeoorloofd’.7 Kerkenraad en opperrabbijn stonden zo lijn-
recht tegenover elkaar, een patroon dat zich nog vaker zou herhalen. De afscheiding zorgde
decennialang voor grote verdeeldheid binnen de joodse gemeenschap, een verdeeldheid die vader
Samuel, zelf lid van de oude gemeente, ongetwijfeld met lede ogen aanzag. De uiteindelijke her-
eniging van beide gemeenten werd eveneens door Joseph Samuel geïnitieerd, maar deze maakte
vader niet meer mee. 

Zoon Philippus Samuel (1829-1890) zorgde met zijn bekering tot het christendom zo moge-
lijk voor nog grotere beroering. De ‘voortreffelijkheid zijner Godsdienst’ werd door hem niet
onderschreven. In zijn autobiografie Uit het jodendom tot den Christus bestempelde hij het joden-
dom zelfs als ‘te eentonig, te uitwendig, te vormelijk’.8 Met pijn in het hart en zeer tegen de zin
van zijn familie zette hij zijn bekeringswens door en werd hij uiteindelijk zelfs predikant. Drie van
zijn broers bezochten hem om ‘met tranen en gebeden in naam mijns vaders mij te bewegen, van
mijn onzalig voornemen af te laten, en toch niet zoo groote schande over het grijze hoofd mijns
ouden vaders te brengen’.9 Het mocht allemaal niet baten.

Daarmee was de ellende voor vader Van Ronkel nog niet ten einde. Hij zou ook meemaken dat
zijn levenswerk, het joodse onderwijs, langzaam maar zeker ten onder ging. De Wet op het Lager
Onderwijs uit 1857 betekende immers het einde van het maatschappelijk onderwijs aan de joodse
school. Voortaan dienden joodse leerlingen seculier onderwijs aan de bestaande armen- en stads-
scholen te volgen. De joodse armenschool beperkte zich vanaf nu uitsluitend tot religieus onder-
wijs. De leerlingen werden zo gedwongen twee scholen te bezoeken, met als resultaat dat na verloop
van tijd het religieuze onderwijs er steeds meer bij inschoot. Onderwijsinspecteurs constateerden na
1857 eensgezind verval in kennis van de joodse godsdienst.

Die de gemengde Israëlitische school te Groningen vóór het vierde eener eeuw heeft bezocht, en den toenma-

ligen staat van leerlingen, toezicht en onderwijs met den tegenwoordige vergelijkt, zal zich bezwaarlijk kunnen

onthouden van klagten aan te heffen over achteruitgang en verval.10
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Het verval leek ook op hoofdonderwijzer Van Ronkel zelf van toepassing want deze ‘nestor’ werd
plotseling als ‘te oud’ beschouwd. Kritische geluiden over het gebrek aan kennis omtrent de jood-
se godsdienst onder de leerlingen, namen na verloop van tijd alleen maar toe. Rabbijn-inspecteur
Van Loen stelde in 1889 zelfs enigszins wanhopig vast dat op deze wijze de joodse gemeente in de
toekomst van een ‘wisse ondergang’ niet te redden was.11 De ‘dure verpligting’ die volgens S.J. van
Ronkel op iedere jood rustte om ‘de voorvaderlijke Godsdienst trouw te blijven en stiptelijk na te
leven’, werd door steeds minder joden gevoeld.

Afscheiding, bekering en ondergang van het joodse onderwijs: het was een uitkomst die Van
Ronkel onmogelijk voor ogen kan hebben gehad toen hij zijn hooggestemde idealen in praktijk
begon te brengen. De stralen der Verlichting hadden de joden niet alleen gelijkheid en voorspoed
gebracht, ze betekenden tevens het einde van het traditionele jodendom.

In dit licht moet men ook de stelling van Jaap Meijer bezien die hij in zijn Hoge hoeden/Lage stan-
daarden poneerde, namelijk dat het in Nederland ‘joods gezien’ al afgelopen was ‘vóórdat de mof-
fen kwamen’.12 Woorden van gelijke strekking treft men ook bij Hartog Beem aan. Deze sprak van
een proces van ‘ontjoodsing’, dat gekarakteriseerd werd door ‘verslapping en vervlakking van het
joodse leven en het joodse weten’.13

Wanneer men onder ‘joods’, ‘traditioneel joods’ verstaat, waarbij volk en natie nauw met elkaar
verweven zijn en de joodse wetten en tradities zorgvuldig worden nageleefd, dan valt voor beide uit-
spraken ook in het Groningse geval veel te zeggen. De wortels van dit ‘verval’ lagen dan reeds bij de
invoering van het emancipatiedecreet in 1796 waarbij het natie-idee werd losgelaten en joden gelij-
ke burgerrechten kregen. Het decreet betekende tevens het einde van de relatief autonome positie
die de joden tot die tijd hadden ingenomen. De verschillende joodse gemeenten werden voortaan
ondergebracht binnen een centraal orgaan en dienden goedkeuring te verkrijgen voor zowat ieder
besluit. Daarbij sprak men na 1796 niet langer van ‘joden’, maar van ‘Israëlieten’, dit vanwege de
negatieve connotaties die aan de eerste term kleefden. Joden waren voortaan Nederlandse burgers
die aangesloten waren bij het Israëlitisch kerkgenootschap en ten aanzien van de plaatselijke joodse
bestuurders grotere onafhankelijkheid verwierven. De toekenning van burgerrechten betekende niet
alleen een officiële erkenning van gelijkheid, het vormde tevens een aansporing tot verdere aanpas-
sing, en integratie. Corresponderend lid I.L. Schaap sprak in dit verband in 1853 over de:

duure en groote verpligtingen [om] 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.14 

Was de gelijkstelling in politiek-staatsrechtelijke zin met het emancipatiedecreet bereikt, op sociaal-
economisch en cultureel terrein bestonden nog grote verschillen tussen joden en niet-joden. De
‘verpligting’ ook deze verschillen op te heffen werd door vele joden gevoeld. In de loop van de
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negentiende eeuw werd het onderscheid dan ook steeds geringer. Zo was het Jiddisch als
omgangstaal in scholen en synagogen verboden en vervangen door het Nederlands. Ook binnen de
religie kwam de aanpassing aan de niet-joodse omgeving tot uitdrukking. De diensten in de syna-
goge (ook wel aangeduid als ‘Israëlitische kerk’) waren gemodelleerd naar protestants voorbeeld
waardoor deze een steeds rustiger en waardiger karakter kregen. Zij die zich misdroegen door voor-
tijdig hun plaats te verlaten, herrie te schoppen of zich onfatsoenlijk te kleden, werden verwijderd
of beboet. In de ‘Reglementen van godsdienstige en ceremonieele orde’ was dit alles nauwgezet vast-
gelegd. Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders droegen in navolging van hun protestantse collega’s
een zwarte toga plus dito baret, dit alles geaccentueerd door een witte bef. Dat de nieuwe synagoge
in 1905 door een gereformeerd architect werd ontworpen die zijn sporen ruimschoots had verdiend
binnen de christelijke kerkenbouw, maar nooit eerder een ‘Israëlitische kerk’ had ontworpen, mag
gezien deze ontwikkelingen weinig verwondering meer wekken. 

Religie vormde daarnaast (of moet men zeggen ‘daardoor’?) steeds minder het cement van de
joodse gemeenschap. De driedeling die opperrabbijn Van Loen in 1890 maakte, moge dit illus-
treren. Hij onderscheidde joden die ‘voor het Jodendom dood en dor zijn’ en zich voor hun
‘Joodsche afkomst schamen’; zij die ‘niet van den werkelijk Joodschen geest doordrongen zijn’ en
zich meer met wereldlijke dan met geestelijke zaken inlieten; en ten slotte zij die ‘zich niet slechts
uiterlijk omkleden met het gewaad des Jodendoms’, maar die zich openlijk inzetten voor ‘de ver-
vulling en naleving onzer heilige belangen’. Alleen deze laatste groep was volgens Van Loen door-
drongen van ‘den waren geest des Jodendoms’.15 Naast Van Loen waren er velen die zich zorgen
maakten over de teruglopende kennis van de heilige geschriften en de afnemende belangstelling
voor het religieuze leven. Deze processen werden versterkt doordat steeds meer joden verkozen
buiten de joodse buurt te wonen. Met het wegtrekken uit de joodse buurt werd niet alleen de tra-
ditionele beslotenheid van de joodse gemeenschap verder doorbroken, ook de geografische en psy-
chologische afstand tot de synagoge nam toe. Grofweg ontstonden eind negentiende eeuw twee
groeperingen binnen de joodse gemeenschap: een arme, meer traditioneel georiënteerde groep die
veelal nog binnen de grenzen van de joodse buurt leefde, en een meer welvarende, geseculariseer-
de groep die zich juist buiten die buurt vestigde en bewoog. Beide leefden grotendeels gescheiden
van elkaar en beschikten over eigen verenigingen. Ondanks het toegenomen contact met de niet-
joodse omgeving bleven huwelijken tussen joden en niet-joden in Groningen lange tijd een zeld-
zaamheid. Pas vanaf de jaren twintig in de twintigste eeuw trad ook daarin verandering op, waar-
mee de laatste barrière binnen de algehele integratie leek te zijn genomen. 

Natuurlijk voltrok het integratieproces zich niet zonder weerstanden en tegenbewegingen. De
afscheiding onder leiding van Jozef Samuel van Ronkel kwam reeds ter sprake. Sommigen deed de
invoering van koorgezang binnen de synagoge al te zeer denken aan christelijke praktijken en zij
maakten zich ernstig zorgen over wat de volgende stap zou zijn. Verschillende hervormingsgezin-
de Duitse gemeenten waren immers al overgegaan tot het invoeren van het orgel en binnen som-
mige overwoog men de sabbath naar de zondag te verplaatsen. Ook de vereniging Ets Haïm
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(‘Boom des Levens’) – die zich bezighield met studie en verspreiding van kennis der Heilige Schrift
– probeerde op bescheiden schaal het seculiere tij te keren. Door aanpassing van de lezingen hoop-
te men een groter en vooral jonger publiek bij het jodendom te betrekken. Zonder resultaat: leden-
tal en belangstelling bleven teruglopen, en de financiële situatie van de vereniging verslechterde.
De stichting van tal van verenigingen en de oprichting van een zogenaamde ‘jeugdsjoel’ hadden
tot doel de groep bijeen te houden en de cohesie binnen de gemeenschap te versterken. 

Het zionisme leek binnen bepaalde, meer seculiere kringen eveneens een nieuwe vlag rond
welke men zich kon scharen. Het betekende in ieder geval een herbezinning op het jodendom en
het assimilatiestreven waarbij het ‘natie-begrip’ nieuwe invulling kreeg. De zionisten, die in
Groningen altijd een kleine minderheid bleven, propageerden ‘volkstrots’ in plaats van assimilatie
en verkozen de term ‘jood’ boven ‘Israëliet’. Binnen de gemeenschap als geheel vormde het zio-
nisme daarentegen een nieuwe splijtzwam die in Groningen bijna leidde tot een tweede afschei-
ding. Zionisten haalden het natie-idee opnieuw van stal en richtten de blik over de Nederlandse
grenzen, op zoek naar een gebied waar een eigen staat zou moeten verrijzen en waar men als jood
in alle vrijheid zou kunnen leven. Voelde men zich in Groningen, of in Nederland in het algemeen,
dan zo onvrij? Nee. Palestina gold in de eerste plaats als een ‘geestelijk vaderland’ en een toe-
vluchtsoord voor joden van elders die wèl vervolgd werden. 

Met de komst van Duits-joodse vluchtelingen in de jaren dertig kwam de verslechterde inter-
nationale situatie al dichter bij huis en won het zionisme aan kracht en aanhang. De komst van
deze vluchtelingen bracht tegelijkertijd de verschillen aan het licht die in de loop der tijd tussen
de Groningse en Duitse joden waren ontstaan. Beide gemeenschappen hadden zich in die mate
geïntegreerd dat de houding van de Groningse joden tegenover hun Duitse ‘geloofsgenoten’ nau-
welijks onderdeed voor die van de niet-joodse Groningers. De stereotypen omtrent de Duitse
joden waren in de eerste plaats Duitse stereotypen. Zo werden de vluchtelingen ‘luidruchtig’ en
‘hautain’ gevonden. 

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was een joodse gemeenschap ontstaan die wei-
nig gemeenschappelijks meer bezat. De religieuze wetten en voorschriften die eertijds het leven van
alledag bepaalden, werden nog slechts door een minderheid nageleefd. Met de Verlichting was een
integratieproces in gang gezet waarbij de joodse gemeenschap – ondanks de relatief geringe aan-
tallen ‘gemengde huwelijken’ en bekeerlingen, en een bloeiend verenigingsleven – langzaam maar
zeker fragmenteerde. In die zin valt voor de stelling van Meijer veel te zeggen. Anderzijds hanteert
deze zo wel een zeer statische en smalle definitie van het begrip ‘joodse identiteit’. Het gehele beeld
was in de loop van de negentiende eeuw complexer geworden, gevarieerder, dynamischer. Er waren
geen helder afgebakende criteria meer om te bepalen wie zich wel en wie zich niet joods mochten
noemen. Joodse identiteit was verworden tot een bont mozaïek van voortdurend wisselende
bestanddelen, een mozaïek dat tevens van kleur verschoot naarmate de lichtinval van buitenaf zich
wijzigde.16 Tijdens de Duitse bezetting werden plotseling weer ‘heldere’ criteria gehanteerd, crite-
ria die van bovenaf waren opgelegd en losstonden van de in de loop der tijd ontstane situatie. Had
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men één of meer joodse grootouders, dan werd men als jood beschouwd. Of men zichzelf nu als
atheïst – Leonard Polak – , zionist of christen beschouwde: de Duitse bezetter keek uitsluitend naar
het aantal joodse grootouders. De joodsheid van deze grootouders werd weer bepaald aan de hand
van het al dan niet ingeschreven staan bij een joodse gemeente. 

Zo kon het gebeuren dat in 1943 in Groningen een brief arriveerde waarin opheldering werd
gevraagd omtrent de achtergrond van Jacobus Julius van Ronkel.17 Jacobus bleek in Berlijn te
wonen en in 1920, gelijktijdig met zijn moeder en zuster, door Ds. Karl Johann Bähr in
Amsterdam te zijn gedoopt. In dat zelfde jaar was hij vervolgens met een niet-joodse Duitse vrouw
gehuwd. Jacobus was een zoon van de Groningse onderwijzer Asser van Ronkel, die geen gods-
dienst beleed, en de uit Oude Pekela afkomstige Geertruida Henriëtte van Raalte. In de betreffen-
de brief wordt opheldering gevraagd omtrent de grootouders van Jacobus. Onderzoek in de bevol-
kingsregisters wees uit dat alle vier de grootouders, waaronder dus hoofdonderwijzer Samuel
Joseph van Ronkel, als jood moesten worden beschouwd. Deze gegevens leidden, aldus de Duitse
criteria, automatisch tot de conclusie dat Jacobus Julius ‘vol-joods’ was. 

De oorlog betekende vrijwel het einde van joods leven in de stad Groningen. Van de ruim 2800
joden die er in 1941 nog woonden, overleefden slechts enkele honderden de oorlog. (In 1948 telde
de joodse gemeente 239 leden.) Van deze overlevenden verliet een groot deel binnen enkele jaren
het land. Vooral Israël bleek een aantrekkelijke emigratiebestemming. De pas opgerichte staat
vormde voor vele joodse stadjers een nieuw aspect van hun joodse identiteit. Een ander facet zou
ten gevolge van de oorlog eveneens sterk aan gewicht toenemen: jodendom als ‘lotsgemeenschap’.
Het boeiende mozaïek der joodse identiteit had zo wederom een nieuwe vorm aangenomen.
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I STAT I S T I E K J O O D S E B EVO L K I N G 1798-1952 1

Jaartal Joodse bevolking Totale bevolking Percentage joden2

1798 396 26.245 1,5 %  
1808 510 25.983 2,0 %  
18095 16 25.983 2,0 %  
1810 550 26.507 2,1 %  
1811 563 26.507 2,1 %  
1815 754 27.824 2,7 %  
1822 775 27.695 2,8 %  
1827 927 27.339 3,4 %  
1828 935 27.532 3,4 %  
1830 985 30.260 3,4 %  
1839 1184 33.594 3,5 %  
1840 1084 33.484 3,2 %  
1848 1422 34.906 4,1 %  
1849 1421 33.694 4,2 %  
1850 1430 33.594 4,3 %  
1852 14343 33.698 4,3 %  
1854 1456 34.099 4,3 %  
1855 1453 33.968 4,3 %  
1857 1466 34.236 4,3 %  
1859 1449 34.119 4,2 %  
18604 1517 35.502 4,3 %  
1863 1583 36.762 4,3 %  
1864 1587 37.007 4,3 %  
1865 1596 37.312 4,3 %  
1866 1599 37.292 4,3 %  
1867 1602 37.634 4,3 %  
1868 1615 37.859 4,3 %  
1869 1622 38.528 4,2 %  
1872 1656 39.015 4,2 %  
1873 1665 39.248 4,2 %  
1874 1692 39.835 4,2 %  
1875 1692 40.165 4,2 %  
1876 1701 40.589 4,2 %  
1879 2138 46.058 4,6 %  
1889 24825 56.018 4,4 %  
1899 2628 66.537 3,9 %  
19146 2700 79.082 3,4 %  
19207 2362 89.030 2,7 %  
1930 2397 103.706 2,3 %  
19418 2843 124.9469 2,3 %  
194810 239 133.142 0,2 %  
1949 245 136.556 0,2 %  
1951 225 137.719 0,2 %  
1952 194 138.308 0,1 %  
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II BE D E L I N G 1798-1912

BE D E L I N G O N D E R J O D E N TOT 1860 11

Jaartal Aantal Percentage joden dat Percentage totale
joodse bedeelden12 van bedeling leefde  bevolking dat van 

bedeling leefde  

1798 80 20% 6% 
1808 135 25% 8% 
1809 145 28% 8% 
1810 125 23% 8% 
1811 140 25% 8% 
1813 150 19% 8% 
1815 126 17% 7% 
1816 160 21%13 8% 
1821 165 21% 10% 
182614 250 27%15 10% 
1828 350 35% 11% 
1836 331 28%16 12% 
1839 286 24% 12% 
1846 515 36%17 23% 
1848 606 43% 18% 
1856 593 41%18 18% 
1859 353 24% 

1 Cijfers hoofdzakelijk gebaseerd op GA ASGG toeg 1399 Stadsstatistieken (in ieder geval tot 1850) inv 2810-2835, de
Verslagen van den Toestand van de Stad Groningen 1816-1916 inv 3499-3577 en de Tabellen Instellingen van Weldadigheid
inv 8773-8802. Daarnaast heb ik tot 1878 de Verslagen van Gedeputeerde Staten (1816-1878) geraadpleegd. Ik ga in mijn
overzicht uit van het ‘wettig’ aantal personen. Het ‘feitelijke’ aantal lag vaak wat hoger en dit vindt men in de Verslagen van
den toestand 1816-1916 soms ook vermeld.

2 Op 1 cijfer achter de komma afgerond.
3 Dit cijfer, afkomstig uit het Verslag van Gedeputeerde Staten, is inclusief 5 Portugese joden. Dit geldt tot 1877, dan houdt

de afzonderlijke vermelding op. (Tussen 1874 en 1878 staan er steeds 6 Portugese joden vermeld.) In 1889 zouden er zich
23 Portugese joden in Groningen bevinden.
Bij het cijfer 1434 is verder vermeld dat het inclusief 25 afgescheidenen is. Andere jaren waarbij het aantal afgescheidenen
staat vermeld zijn: 1854-155, 1857-161, 1859-149, 1863-149, 1864-90, 1865-101, 1866-106, 1867-106, 1869-110, 1872-
144, 1873-141, 1874-144, 1875-139, 1876-139, 1878-139.

4 De cijfers behorende bij 1860 heb ik ontleend aan: Gans, Memorboek, 420.
5 Suringa noteert hetzelfde aantal, maar vermeldt tevens dat hieronder 23 Portugese joden waren. Zie: Suringa, Groningen in

zijn verleden en zijn heden, 78.
6 Zie Jaarboek van 5674 (1913-1914) uitgegeven door de ‘Centrale Organisatie van de religieuze en moreele verheffing der

Joden in Nederland (Amsterdam 1913), 236. Het cijfer is exclusief 1 Portugese jood en zij die behoren tot de burgerlijke
gemeenten van Haren (23 joden) en Hoogkerk (4 joden).

7 Dit cijfer is afkomstig uit de catalogus behorende bij de tentoonstelling, net als het cijfer vermeldt bij 1930. Zie: Albada,
Joden in Groningen, 43. 

8 Dit cijfer staat vermeld in Michman, Pinkas, 395. 
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BE D E E L D E N /O N V E R M O G E N D E N I N :  VE R S L AG E N S C H O O L B E S T U U R J O O D S O N D E RW I J S 1878-1913 19

Jaar Aantal joodse gezinnen of zielen Waarvan bedeeld/onvermogend  

1878 327 gezinnen 98 gezinnen/ 295 zielen 
1882 450 gezinnen  7 gezinnen/ 351 zielen 
1883 449 gezinnen 90 gezinnen/ 348 zielen 
1884 456 gezinnen 98 gezinnen/ 389 zielen 
1885 465 gezinnen 107 gezinnen/ 401 zielen 
1886 472 gezinnen 109 gezinnen/ 410 zielen 
1887 479 gezinnen 115 gezinnen/ 417 zielen 
1888  110 gezinnen/ 477 zielen 
1889 ± 2200 zielen 114 gezinnen/ 483 zielen 
1892 2482 zielen 136 gezinnen/ 534 zielen 
1893 ± 2500 zielen 139 gezinnen/ 544 zielen 
1894 ± 2500 zielen 141 gezinnen/ 549 zielen 
1895 ± 2400 zielen 146 gezinnen/ 548 zielen 
1896 ± 2400 zielen 141 gezinnen/ 540 zielen 
1897 ± 2400 zielen 148 gezinnen/ 548 zielen 
1904 ± 2600 zielen 171 gezinnen/ 630 zielen 
1905 ± 2600 zielen 178 gezinnen/ 640 zielen 
1912 ± 2700 zielen  

9 Dit cijfer gold voor 1/1/1942. CBS. Bevolking der Gemeenten.
10 Totale bevolkingscijfers over de periode 1948-1952 zijn afkomstig uit de Provinciale Almanak voor Groningen, terwijl de

cijfers over de joodse bevolking afkomstig zijn uit: GA ANIG inv 24. Na de oorlog werd een aantal joodse gemeenten dat
vóór de oorlog niet bij de stad Groningen gerekend werd, bijgevoegd. Dit verklaart het relatief hoge aantal joden dat hier in
de naoorlogse jaren wordt genoemd. In de stad zelf leefden vlak na de oorlog slechts 120 joden.

11 Cijfers hoofdzakelijk afkomstig uit GA ASGG (Stadsstatistieken) inv 2810-2835. 
12 Ik maak hierbij geen onderscheid tussen ‘meer en minder dan halfbedeelden’ – een indeling die tot de jaren twintig van de

19e eeuw gebruikelijk was – noch tussen ‘vast en tijdelijk bedeelden’ – een indeling die vervolgens gebruikt werd. Verder tel
ik de joodse afgescheidenen (1852-1880) gewoon mee als zouden zij behoren tot dezelfde joodse gemeente.

13 Bij gebrek aan cijfermateriaal is dit cijfer berekend op basis van het joods bevolkingscijfer van 1815.
14 Sterk uiteenlopende aantallen en percentages hebben alles te maken met invoering van Burgerlijke Armenzorg en verande-

rende toelatingseisen.
15 Cijfer berekend op basis van joods bevolkingscijfer van 1827.
16 Cijfer berekend op basis van joods bevolkingscijfer van 1839.
17 Cijfer berekend op basis van joods bevolkingscijfer van 1848.
18 Cijfer berekend op basis van joods bevolkingscijfer van 1855.
19 Cijfers uit ‘Verslagen Godsdienstschool Groningen 1878-1913’ in: GAA ANIK toeg 1407 inv 334-381.
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III  RA B B I J N E N 1754-1943 20

Izaak Jozef Cohen 1754-1788/1789  
Levie Hartog van Glogau (Geloga)  1790-1798  
Izaak Lemming 1800-1801  
Samuel Berenstein 1801-1809  
Abraham Izaak Deen 1811-1821  
Salomon Benjamin Rosenbach 1824-1848  
Baruch Bendit Dusnus 1849-1851 (ad interim)  
Jacob Rosenberg 1852-1861  
Jeremia Hillesum 1862-1888 (ad interim)  
Abraham van Loen 1888-1903 en 1903-1904 (ad interim)  
Eliëzer Hamburg 1904-1918  
Abraham Asscher 1919-1926  
Bernard Davids 1926-1932  
Simon Dasberg 1932-1943  

20 Data van aanstelling en inwijding vallen niet altijd in hetzelfde jaar; vandaar dat men in de literatuur soms andere jaartallen
aantreft.
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IV   ON D E RW I J S 1815-1914

Leerlingenaantallen Tiphereth Bachurim/Israëlitische armenschool

In de volgende tabel staan de leerlingenaantallen zoals vermeld in de verschillende inspectierapporten en over-
zichten betreffende het Israëlitsche Instituut ‘Tiphereth Bachurim’. Het instituut is in 1815 opgericht en later
(deels) opgegaan in de Israëlitische armenschool. De provinciale inspectierapporten lopen van 1816 tot 1858
en betreffen het maatschappelijk onderwijs. In 1857 stopten deze rapporten ten gevolge van de Wet op het
Lager Onderwijs. Vanaf 1 januari 1861 werd voortaan uitsluitend nog godsdienstonderwijs op de Israëlitische
armenschool gegeven. Helaas zijn er geen rapporten overgeleverd uit de periode 1852-1857, hetgeen moge-
lijk te maken heeft met het overlijden van de betreffende inspecteur en het verloren gaan van het archief van
zijn opvolger.

De landelijke inspecties van het godsdienstonderwijs startten in 1837 en vonden tot 1870 grofweg eens
in de drie jaar plaats. Vanaf 1870 traden er grote bestuurlijke veranderingen op – zo werd de hoofdcommis-
sie vervangen door de centrale commissie – hetgeen ook consequenties had voor de onderwijsinspecties. De
opperrabbijn van het betreffende ressort verrichte vanaf die tijd persoonlijk de inspecties. Jammer genoeg zijn
slechts enkele van deze verslagen overgeleverd. Na 1889 is er geen enkele te vinden. Wel leverde de plaatse-
lijke schoolcommissie sinds 1857 jaarlijks verslagen in. Deze overzichten zijn voor een belangrijk deel terug
te vinden bij de provinciale inspectierapporten – na 1870 echter bij het N.I.K.-archief. Vandaar dat ik ze in
de tabel onder het kopje van de provinciale inspectierapporten heb geplaatst.

Dat de genoemde aantallen soms in één en hetzelfde jaar afwijken, hangt met een aantal zaken samen.
Zo vermeldde de provinciale inspecteur hoeveel leerlingen hij tijdens zijn bezoek ter plekke aantrof, terwijl
de plaatselijke schoolcommissie en de landelijke inspecteur van het godsdienstonderwijs het aantal inge-
schreven leerlingen noteerden. In het eerste geval waren er natuurlijk altijd afwezigen (door ziekte, het vol-
gen van ambachtsonderwijs of andere oorzaken). Daarbij leverde de provinciaal inspecteur zijn bevindingen
tijdens de jaarlijkse voorjaarsvergadering in terwijl de inspecties vaak in december van het voorgaande jaar
plaatsvonden. Toch mag men op basis van deze cijfers wel concluderen dat de omvang van het schoolverzuim
schrikbarend hoog was. Het aantal waargenomen leerlingen bedroeg zelden meer dan de helft van het aan-
tal ingeschreven leerlingen. De afwijkingen tussen de cijfers van de plaatselijke schoolcommissie en die van
de landelijke inspecties zijn waarschijnlijk te verklaren door het tijdsverschil. Gezien al deze afwijkingen
kunnen conclusies alleen met de grootste voorzichtigheid getrokken worden.
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Jaartal Gegevens Provinciale inspectie Gegevens Landelijke inspectie 
maatschappelijk onderwijs21 Israëlitisch godsdienst onderwijs22

Aantal Aantal leerlingen vermeld in de Aantal leerlingen inclusief
waargenomen schriftelijke opgave door de Plaatse- verdeling naar sekse 
leerlingen  lijke Schoolcommissie (inclusief

verdeling naar sekse)23

1815 130    
1816 164    
1817 108    
1818 104    
1820 110    
1821 6624

1822 89    
1823 99    
1824 8725

1826 50    
1827 2726 

1828 27 67 (30 meisjes, 45%)   
1829 32 83 (39 m, 47 %)   
1830  83 (39 m, 47 %)   
1831 53 82 (40 m, 49 %)   
1832 27 79 (38 m, 48 %)   
1833 52 en 2428 81 (41 m, 51 %)29

1834 43 79 (42 m, 53 %)   
1835 47 80 (42 m, 53 %)   
1836 29 77 (38 m, 49 %)   
183730 68 (38 m, 57 %) 79 (39 m, 49 %)  
1838 33 65 (30 m, 46 %)   
1839 32 79 (38 m, 48 %)   
1840 21 70 (29 m, 41 %)   
1841 37 70 (29 m, 41 %) 64 (28 m, 44 %)  
1842 28 75 (40 m, 53 %)   
1843 37 75 (40 m, 53 %)   
1844 14 80 (32 m, 40 %) 62  
1845 31 70 (30 m, 43 %)   
1846 34 68 (30 m, 44 %)   
1847 27 71 (28 m, 39 %) 65 (15 m, 23 %)  
1848 30 69 (28 m, 41 %)   
1849 48 70 (30 m, 43 %)   
1850 34 97 (42 m, 43 %)   
1851 31 80 (35 m, 44 %)   
1852  81 (35 m, 43 %)   
1853   73 (27 m, 37 %)  
1857   70 à 80  
185932 Jan: 72 (35 m, 49 %)

Juli: 62 (32 m, 52 %)   
1860 Jan: 72 (34 m, 47 %)

Juli: 64 (33 m, 52 %)   
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Jaartal Gegevens Provinciale inspectie Gegevens Landelijke inspectie 
maatschappelijk onderwijs21 Israëlitisch godsdienst onderwijs22

1861   70 (24 m, 34 %)  
1865   78 (29 m, 37 %)  
1868   56 (20 m, 36 %)  
1870   115  
1873   115  
1875   105  
1877   120  
1878   129  
1882   155 (63 m, 41 %)  
1883   171 (73 m, 43 %)   
1884   160   
1885   170 (81 m, 48 %)  
1887   156 (74 m, 47 %)  
1888   139 (69 m, 50 %)  
1890   162  
1892   139 (66 m, 47 %)  
1893   146 (59 m, 40 %)  
1894   159 (65 m, 41 %)  
1895   187 (65 m, 38 %)  
1897   221 (87 m, 39 %)  
1904   157 (82 m, 52 %)  
1905   159 (92 m, 58 %)  
1912   14933 (51 m, 34 %)  
191434 16335 (58 m, 36 %)  

21 GA APCO toeg 889 inv 1-68 en ADLO toeg 890 inv 3.
22 ARA AHC (Verslagen Inspecteurs der Nederlandsch-Israëlitische armenscholen) inv 439-442.
23 GA ACLO toeg 1375 inv 5-8, 26, 46-48, 103.
24 Dit aantal betreft alleen de eerste en tweede klas, de derde klas ontbreekt dus.
25 Rapport over 1825 ontbreekt wegens ziekte inspecteur.
26 Twaalf leerlingen waren ‘op ambacht’. De sterke terugloop in dit jaar hangt samen met een zware epidemie die Groningen

trof in het jaar 1826 – een combinatie van tyfus en malaria – en die aan ongeveer 2800 Groningers (bijna een tiende van de
totale bevolking) het leven kostte. Van de 50 leerlingen waren er op een gegeven moment nog maar 11. Dit aantal steeg in
1827 langzaam weer tot 28. (Zie tabel in: Van Swinderen, Invloed der volksziekte). Ongetwijfeld waren er ook onder de jood-
se leerlingen veel slachtoffers en hielden ouders uit angst voor besmetting hun kinderen thuis.

27 De inspecteur stond voor een gesloten deur vanwege het joodse paasfeest.
28 De inspecteur bezocht de school dit jaar tweemaal. Dat er de tweede keer zoveel minder leerlingen waren komt omdat de

‘ouderen op ambacht’ waren, aldus de inspecteur.
29 Op basis van eerste cijfer.
30 Landelijk inspecteur H. Wijnbeek trof bij een bezoek aan de school in dat jaar 50 kinderen aan (waaronder 10 meisjes).
31 De inspecteur stond opnieuw voor een gesloten deur, ditmaal vanwege de aanvang van Sabbath.
32 De gegevens over 1859 en 1860 betreffende de plaatselijke schoolcommissie zijn, in tegenstelling tot de overige gegevens in

deze kolom, afkomstig uit GA ACLO inv 53 en 54.
33 Voor het eerst wordt in dit rapport vermeld dat niet alle leerlingen kosteloos onderwijs ontvingen. 77 van de 149 betaalden

voor hun onderwijs.
34 Rapporten na 1914 heb ik helaas niet kunnen traceren.
35 Zie: Jaarboek van 5674 (1913-1914) uitgegeven door de ‘Centrale Organisatie voor de religieuze en moreele verheffing der

Joden in Nederland’ (Amsterdam 1913) 236. 
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Onderwi jzer s  van Tiphere th  Bachurim/Is raë l i t i s che  armenschoo l

Het overzicht van de onderwijzers aan ‘Tiphereth Bachurim’ – de latere joodse armenschool, is geordend
naar aanvangsdatum van indiensttreding.

Gemiddeld werkten aan de armenschool drie à vier onderwijzers. Hun namen staan hier vermeld inclu-
sief bijbehorende data en positie. Wanneer er een (c) achter de naam vermeld staat, betekent dit dat het hier
een christelijke onderwijzer betreft die ‘maatschappelijk’ onderwijs gaf. De afkortingen ‘ms-ond’ en ‘gd-ond’
staan respectievelijk voor maatschappelijk/seculier onderwijs en godsdienstonderwijs.

Naam Werkzaam Positie Rang36 

David Snatich 1815-1824 hoofdonderwijzer   
Samuel Jozef van 1815-1869 hoofdonderwijzer hoogste (vierde) rang
Ronkel (in 1826 ziek)   vanaf 1824   in gd-ond, acte

1829 en tweede rang 
in ms-ond, acte 1821  

Isaac Jojada Cohen 1815 onderwijzer   
Salomon Benjamin 1815 onderwijzer  
Rosenbach  
Egbert Hardenberg (c) 1815 ondermeester   
H. Loffers Meijer (c)  1815-1817 ondermeester   
Rosenboom/ Rozeboom (c) 1815 ondermeester   
J. Eckard (c) 1815 ondermeester   
H.O. Nieveen (c) 1817, 1818 ondermeester   
Franssen (c) 1817  tweede rang (ms-ond)  
Izaak Berend Levie/ Levy  1818-1823  derde rang (ms-ond)  
L (?) Deen 1818 ondermeester   
Franssen (c) 1818    
(Mozes Ezechiel ?) 1818 kwekeling
Löwenstein    
Liessent (c) 1819-1823    
Hartog Levi Pinto 1819 ondermeester   
Flora (c) 1819  derde rang  
Joseph Salomon Rosenbach 1819-1827  geen  
(Benjamin Jacobs?) 1821-1823 en 1857 
Fellman, Velleman    
Bakker (c) 1821    
J. van Ulphen Tonkens (c) 1829 - 1836 ondermeester   
Cornelis Runsink (c) 1831 (ter vervanging assistent-onderwijzer derde rang, vanaf 
Tonkens) -1840 1838 tweede rang  
Blankharst (c) 1831-1833 ondermeester tweede rang  
Lammert Zielstra (c) 1831-1833 en 1849-1851 ondermeester derde rang  
D. van der Woude (c) 1841-1847 assistent-onderwijzer tweede rang  

(maatschappelijk 
onderwijs) 

Salomon S. van Ronkel 1847 assistent-onderwijzer middelste rang, 3/8/1847  
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Naam Werkzaam Positie Rang36 

Asser S. van Ronkel 1852-1857 assistent onderwijzer vierde rang (1852),
middelste rang, acte 1855   

Hendrik Pranger (c) 1853 hulponderwijzer derde rang 
(maatschappelijk 
onderwijs)  

Johan Philip Winterterp (c) 1857 assistent-onderwijzer tweede rang  
(maatschappelijk 
onderwijs) 

Willem Boutelje 1/7/1864- mei 1917 hoofdonderwijzer hoogste rang, acte
18/7/1867  

Hijman Joseph Breslauer ± 1870 onderwijzer hoogste rang  
Mozes M. Meijer 1/1/1872- max. (hulp)onderwijzer middelste rang, acte 

maart 188237 5/11/1839  
Juda Vleeschhouwer 1/4/1877 - 1/4/1904 (hulp)onderwijzer middelste rang, acte

12/7/1859  
Hartog Jozef van Ronkel 1876 (in rapport 1882 (hulp)onderwijzer middelste rang, acte

staat 1879) - ± 1889-1892 7/11/1839  
Marcus Cats 1889 (jan t/m mei) 1894 onderwijzer laagste rang, acte

26/8/1884  
Berend de Lange Tijdelijk aangesteld in onderwijzer laagste rang, acte

juli 1889  21/8/1884 
Ezechiel J. de Vries 1/5/1890 - aug 189238 onderwijzer laagste rang, acte

15/8/1887  
Machiel Herschel 1/12/1891 - mei 1892 onderwijzer laagste rang, 1/8/1891  
Hartog Cohen 1/8/1893 - 1/8/189439 onderwijzer middelste rang, acte

9/8/1892  
Philip Weinberg 1895 - ± 1897-1904 kwekeling   
Levie Cohen Juni 1897 - (laatst onderwijzer hoogste rang, acte 

genoemd in 1905, 9/8/1892  
in 1912 niet meer) 

Louis Cohen 1/6/1897 - 1905 onderwijzer hoogste rang, acte
2/8/1896  

Meyer B. Stern Febr 1901 -  in 1912 onderwijzer laagste rang, 25/8/1873  
nog genoemd 

Benjamin M. Stern 1904 (okt) - tot in onderwijzer middelste rang 5/8/1902  
jaren ’30 nog actief 

Schoontje Hartog 1913 - 1935  
Izabella Engelsman    

36 Tot 1839 golden voor het gd-ond vier rangen waarbij de vierde rang de hoogste was. Dit in tegenstelling tot het ms-ond
waar de volgorde precies andersom was (eerste rang was de hoogste en vierde rang de laagste). Vanaf 1839 werd dit rangen-
stelsel binnen het gd-ond voor de meer overzichtelijke driedeling: laagste-middelste-hoogste rang.

37 Wellicht eerder: was in 1878 ernstig ziek. Zie: GAA ANIK inv 403 (overzicht 1878).
38 De man werd ontslagen wegens ‘godsdienstige bezwaren’, hij zou zijn godsdienstige plichten ‘niet behoorlijk nakomen’. De Vries

heeft de Permanente Commissie nog verzocht een onderzoek in te stellen, maar dit werd afgewezen. Zie: GAA ANIK inv 117 3701.
39 In het inspectierapport van 1896 duikt hij weer op om in april 1898 definitief te verdwijnen. 
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V     BE RO E PE N 1829-1942

Beroep 182940 1890-190041 194242

Administrateur   2 
Advocaat 1 3 5 
Ambtenaar  2 7 
Analist   2 
Antiquair    
Apotheker/-assistent  2  
Arbeider 1 6 22  
Artiest  2 3 
Arts/Chirurgijn  7 12 
Astronoom   1  
Bakker/Banketbakker/ 3 30 31 
Bakkersknecht 
Bedrijfsleider   8 
Behanger 1  4  
Bewaker   1 
Blikslager  10  
Boekbinder 1 1  
(Boek)drukker 1 5 2  
Boekhandelaar   3  
Boekhouder 1 2 14 
Borstelmaker/-fabrikant 3 23  
Breister/Borduurster  1 2 
Brievenbesteller  2   
Brillenslijper 1    
Caféhouder/-ster 1  15 
Chauffeur   4  
Chemicus/Chemisch laborant  1 2  
Collecteur  1   
Colporteur   5  
Commissionair 1 6   
Coupeur  1 1 
Dansleraar  1 1 
Debitant in loten 1    
Dienstmeisje/Dienstbode/ 25 125 86 
Huisknecht  
Directeur/Fabrikant   10 
Drogist 1    
Doctor in de letteren 1
Dominee 1
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40 Cijfers afkomstig uit het Bevolkingsregister van 1829. Deze cijfers heb ik overgenomen uit Schut, ‘Bijdrage tot de geschie-
denis van de emancipatie der joden’, 107-108.

41 Gebaseerd op Bevolkingsregister 1890-1900.
42 Gebaseerd op de registratielijst zoals de Duitsers die in 1942 hadden opgesteld en die afgedrukt staat in Van Gelder, Terug

van weggeweest, 195-313.



Beroep 182940 1890-190041 194242

Electrotechnicus   5 
Etaleur   1 
Fotograaf  11  
Fysicus   1 
Gemeentesecretaris   1 
Geneeskundig inspecteur  1   
Geweermaker  2  
Glasslijper    1 
Glazenwasser  1  
Goochelaar  1   
Goudsmit 1  1  
Graveur 1    
Groentehandelaar   4 
Grossier  1 1  
Hoedenmaker   1  
Hoogleraar  1 1  
Horlogemaker 4 1   
Hotelier/Pensionhouder 2 1 5  
Huwelijksbemiddelaar   1  
Inspecteur  1 4  
Instrumentenmaker   1  
Journalist/correspondent  1 3  
Kassier  1   
Kamerverhuurder  1 2  
Kantoorchef/-medewerker 1 2 69  
Kapper/-ster   16  
Kelner   15  
Ketelmaker   1  
Kinderjuf  2 2  
Kippenhouder/-handelaar   2  
Kistenmaker 1    
Kleermaker 3 6   
Klerk 2 1   
Knecht/loopjongen 7 4 9  
Koffiehandelaar  1   
Koffiemolenmaker 1    
Kok   1  
Komiek   1  
Koopman/-vrouw  185 300 238  
Koster 1    
Kostuumverhuurder   1  
Landarbeider   12  
Landbouwer  4  
Leerbewerker/-handelaar  3 6  
Leraar/Onderwijzer 6 19 33  
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Beroep 182940 1890-190041 194242

Letterzetter 1 2 1  
Likeurstoker/-fabrikant  4 1  
Lithograaf   1  
Loodgieter   1  
Magazijnchef  1 7  
Magazijnmedewerker/ 22 40  
Pakhuisknecht/
Loopjongen 
Makelaar   4  
Mandenmaker 1   
Manufacturier 1  6  
(Mars)kramer/Venter 1 1 1  
Matrassenmaker   1  
Medewerker joodse gemeente  4  
Melkhandelaar   3  
Mechaniciën     
Metaalarbeider   2  
Metaalsorteerder   1  
Meterijker   1  
Meubelmaker  2 5  
Modiste  10   
Muzikant  14 32  
Naaister 5 15 51  
Onderzoeker  1   
Opperrabbijn 1  1  
Opticiën   1  
Paraplumaker  3   
Postbode   1  
Procureur   1  
Rabbijn     
Reclametekenaar   4 
Reiziger  12  
Scheepvaartinspecteur    
Schilder/Lakker 2 6   
Schoenmaker  4   
Schoonheidsspecialist   1  
Secretaris 1    
Sigarenmaker/ 2 10
-handelaar/tabakhandelaar    
Slager/Slagersknecht/ 24 84  
Slachter  
Sloper   1  
Smid   1  
Snoepkraam    
Specerijenhandelaar     
Spiritist  1   

179

B I J L AG E N



Beroep 182940 1890-190041 194242

Spoorwegbeambte  1 5  
Statisticus   1  
Stenotypist(e)     
Strijker/-ster   2  
Student/Kwekeling 4 3   
Suikerballenmaker 1    
Tandmeester/-arts 2  2  
Taxateur   1  
Tekenaar   1  
Timmerman  1   
Tuinman   3
Turnleraar   1  
Typiste   6  
Uitdrager   1  
Veearts  1   
Veedrijver  1   
Veehandelaar  4 46  
Veldwachter  2   
Verpleegster  4 6  
Vertegenwoordiger/ 35 108 
Handelsagent/-reiziger    
Verzekeringsagent   3  
Vishandelaar   1  
Vleeshandelaar  1   
Voddenkoopman/ 1 4 15
Lompenhandelaar   
Voetspecialist   4  
Volontair  2   
Voorzanger/Oppervoorzanger 2 2 1  
Vroedvrouw 1 1   
Wagenhandelaar   1  
Weefster   1  
Wetschrijver  1   
Winkelier/Winkelbediende 1 9 5  
Wisselaar     
Wijnhandelaar 2  1  
Zaakwaarnemer 1   
Zonneschermmaker   1       

Totaal 311 861 1226  
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VI    VO O R N A A M S T E A N T I - J O O D S E M A AT R E G E L E N 1940-1943

1940

5 augustus: Verbod op ritueel slachten. 

20 augustus - 13 september: Eerste maatregelen tegen joodse ambtenaren.

5 oktober: Ambtenaren moeten ‘ariërverklaring’ tekenen.

22 oktober: Aanmeldingsplicht voor ondernemingen met joodse bezitters.

21 november: Joodse ambtenaren verwijderd uit overheidsdienst.

1941

10 januari: Begin registratie joden bij bevolkingsregister.

1-11 februari: Invoering numerus clausus en andere beperkende maatregelen tegen joodse studenten.

10 februari: Aanmeldingsplicht in Groningen voor alle personen van ‘Joodsen bloede’.

13 februari: Instelling Amsterdamse Joodse Raad.

14 maart: Joden dienen hun radio in te leveren.43 

31 mei: Strand en zwembaden voor joden verboden.

3 juni: Op joodse persoonsbewijzen wordt een ‘J’ gestempeld. 

26 juni: Verbod om winkels op zondag open te stellen.

1 september: Joodse kinderen moeten naar aparte scholen.

15 september: Joden werd verboden zich buiten de gemeentegrenzen te begeven. Tevens verschijning bord-
jes met opschrift ‘verboden voor joden’.

27 oktober: Joodse Raad van Amsterdam krijgt landelijke bevoegdheden.44

5 december: Alle niet-Nederlandse joden dienen zich te melden voor ‘vrijwillige emigratie’.
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1942

1 januari: Joden mogen geen niet-joods personeel in dienst hebben.

27 maart: Invoering Neurenberger wetten in Nederland die onder andere huwelijk en geslachtelijk verkeer
tussen joden en niet-joden verboden.

2 mei: Invoering jodenster.

21 mei: Inleveren vermogen bij de bank Lipmann Rosenthal & Co in Amsterdam.

22 mei: Verzwaring verbod voor joden om zich buiten gemeentegrens te begeven.45

1 juni: Joden mochten geen gebruik meer maken van telefoon.

22 juni: Joden dienden rijwielen in te leveren.

24 juni: Keuring Groningse joodse mannen tussen 18 en 55 jaar voor werk in werkkampen.46

30 juni: Instelling avondklok voor joden vanaf  8 uur ’s avonds.

2 juli: Invoering spertijden. Tussen 8 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtend mochten joden zich niet buitenshuis
bevinden. Joden mochten ook niet meer bij niet-joden op bezoek.

10 juli: Eerste deportatie vanuit Groningen. 850 joodse mannen naar werkkampen De Fledders (bij Norg),
Balderhaar, Kloosterhaar (beide onder Hardenberg), Het Wijde Gat (bij Staphorst), Twilhaar (bij Nijverdal)
en Westerbork afgevoerd.

15 juli: Eerste trein vertrekt vanuit Westerbork naar het Oosten.

11 september: Registratie van ‘gemengd gehuwden’.

1943

15 mei: Gemengd gehuwde joden krijgen de keus tussen deportatie of sterilisatie.

26 augustus: De ‘Nederlands Israëlitische Gemeente Groningen’ werd ontbonden.

20 september: Opheffing Joodse Raad.

43 Dit gebeurde in Groningen bij de Wehrmachtbezirksverwaltung aan de Verlengde Hereweg 134.
44 De Joodse Raad in Groningen (gevestigd aan de Nieuwstad 28) werd, net als andere plaatselijke Joodse Raden, op 3 novem-

ber 1941 uit haar functie ontheven.
45 In Groningen kon alleen de Sicherheitspolizei in het Scholtenhuis aan de Grote Markt nog reisvergunningen afgeven.
46 Deze keuringen vonden plaats in de oude HBS aan de Violenstraat.
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VII     DE P O RTAT I E S 1942-1944 47

Datum Bestemming Aantal personen      

10 juli 1942 werkkampen 65048

20 augustus 1942 Westerbork 40 
27 augustus 1942 Westerbork 26 
15 september 1942 Westerbork 12 
18 september 1942 werkkampen 114 
30 september 1942 werkkampen 55 
3 oktober 1942 Westerbork 65049

12 november 1942 Westerbork 70050

24 december 1942 Westerbork 27 
4 februari 1943 Westerbork 22551

9 maart 1943 Westerbork 40052

11 maart 1943 Westerbork 92 
12 maart 1943 Westerbork ?53 

25 augustus 1943 Westerbork 21 
6 oktober 1943 Westerbork 17 
8 december 1943 Westerbork 8 
18 maart 1944 Westerbork 5 

Totaal aantal gedeporteerden 304254

47 De cijfers zijn in hoofdzaak gebaseerd op gegevens uit het ACPG (GA) toeg 1165 inv 191 en uit het Westerborkarchief dat
te vinden is bij het NIOD archief 250, port 3, map 5. Zij zijn niet altijd even betrouwbaar. Bij afwijkingen tussen de cijfers
uit beide archieven heb ik steeds de cijfers van de politierapporten (eerste archief ) aangehouden en niet de cijfers die de orde-
dienst (tweede archief ) bij aankomst van de treinen in Westerbork noteerde. Deze laatste cijfers lijken niet altijd even nauw-
keurig te zijn. Verder maakte men niet altijd onderscheid tussen joden uit de provincie en de stad Groningen en bestaat ook
nog eens de mogelijkheid dat onderweg (tussen Groningen en Westerbork) mensen zijn toegevoegd. (Helaas lopen de
politierapporten in het betreffende archief niet verder dan 15 februari 1943.)

48 Dit betrof uitsluitend joodse mannen. Het totale aantal dat vanuit Groningen vertrok lag overigens hoger (ongeveer 850 per-
sonen), en omvatte ook joden uit de provincie. Hier noteer ik echter alleen de joden uit de stad Groningen. Op 3 oktober
1942 zouden deze mannen vanuit de werkkampen naar Westerbork worden vervoerd.

49 Ik volg hier het cijfer zoals dat in het ACPG inv 191 zeer expliciet wordt gehanteerd, en niet het (veel hogere) cijfer zoals dat
in het Westerborkarchief staat vermeld. Bij het laatste cijfer is opnieuw niet duidelijk of men spreekt over joden uit de pro-
vincie danwel uit de stad Groningen.

50 Omtrent dit cijfer heb ik mijn twijfels aangezien ik het niet in politie-archieven of andere bronnen ben tegengekomen. Het
staat uitsluitend vermeld in het Westerborkarchief waaruit niet altijd duidelijk valt op te maken of het joden uit de provin-
cie of uit de stad betrof.

51 Dit aantal is gebaseerd op twee transporten die op die dag vertrokken. Met de trein van 10.15u vertrokken 190 personen,
met die van 13.25u 35. In GA ACPG inv 191 staat dit aantal, terwijl in de rapporten van de ordedienst in kamp Westerbork
een aantal van 190 staat – zie: NIOD archief 250, port 3, map 5. Omdat er op weg naar Westerbork mogelijk mensen zijn
toegevoegd, ga ik uit van het eerste cijfer.

52 Omtrent dit cijfer (afkomstig uit het Westerborkarchief ) heb ik grote twijfels. In een brief van E. Steenwijk (majoor van
politie) aan de Procureur Generaal schrijft deze op 6/2/1943 dat er zich in Groningen nog 200 joden en 100 gemengd
gehuwden bevinden. Zie: GA AGG inv 820. Waarschijnlijk omvatte dit transport in hoofdzaak joden uit de provincie.
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53 Dat er op deze dag een transport plaatsvond, maak ik op uit het rapport van de inspecteur van ordepolitie R. Pentinga, zie:
GA AGG inv 844. Deze schrijft dat joden in groepjes van vijf personen van de wachtkamer naar de gereedstaande trein wer-
den begeleid. Hij noemt verder geen cijfers, maar het kunnen er hooguit enkele tientallen geweest zijn. 

54 Nogmaals, dit cijfer moet met de grootste voorzichtigheid gehanteerd worden. Enerzijds ontbreekt hierin het transport van
12 maart 1943, anderzijds zijn er mogelijk personen meegerekend die niet uit de stad maar uit de provincie Groningen kwa-
men – de transporten van 12/11/1942 en 9/3/1943 komen hiervoor in aanmerking. Ook is het zo dat opgepakte joodse
onderduikers, zowel afkomstig uit de stad als de provincie, naar het Scholtenhuis werden vervoerd en van daaruit op trans-
port werden gesteld. Ook dit maakt het vaststellen van het aantal gedeporteerde joodse stadjers lastig. Het totaalcijfer is dan
ook ongetwijfeld aan de hoge kant. Bekijkt men de lijst die in juni 1942 in opdracht van de Duitsers was opgesteld – opge-
nomen in Van Gelder, Terug van weggeweest, 195-313 – dan staan daar 3066 namen vermeld. Trekt men van deze 3066
namen de zogenaamde ‘ariërs’ (118) en de kinderen uit ‘gemengde huwelijken’ (224) af, dan komt men grofweg op een aan-
tal van 2724 personen die in aanmerking kwamen voor deportatie.
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VIII     TW E E GRO N I N G E R K A M P L I E D E R E N

Lied: ‘Grensrechter was nait verkeerd’

Wie mosten oet Grunningen vort,
Wat hebb’n wie doûr nait over mort.

10 juli dat was mie ain dag,
Zoals ’k in mien leven nâit zag.

Elk wait nog van dour bie de train,
Er was gain gelach en gain gijn.

Elk nam doâr zien treurig afschaid.
Heb ’k doâr dan geliek ân of nait.

Van ’t eerste noar derde parron,
Toun weer noar het twijde weerom.
Wat gingen ze wel mit ons doun,

De moud zonk ons al in de schoun.
Wie kwamen toch in een cupei,
En toun de train mit ons wegrei,

Werd doâr menig troân nog verschrait,
Heb ’k doâr dan geliek an of nait.

Dei oettocht blieft ons altied bie,
Langs de stroâten en de hoezen zie,

Doar stonden onze vrunden al joâ kloâr,
En wüfden en grouten wie elkoâr.

Moar wat toch noch fainer zal zain,
Het duurt nait zolang meer misschain.

Ons omkeer ligt joa int verschait,
Heb ’k doâr geliek an of nâit.

Zoo mânlui oet Gröningerland,
Wie binn’n nou veraind deur ain band.
Wie binn’n hier nait veur ons plezair,
Dei planten ons hier neer as ain dair.
Moar wat wie nait hadden gedacht,
En ook deur gain ain was verwacht.
Wie kniezen nait dood deur verdrait,

Heb’k doar dan geliek in of nâit.

Zoo kwamen wie in’t kamp Kloosterhoâr,
En dachten vort dat liekt nait roâr.

Want de commandant mit zien chef,
Dei hebb’n joâ ook hailemoal gain lef.
Dei goân joâ zoo goud mit ons om,

Wel dat nait begriept is oerdom.
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En met ain bravo in mien laid,
Heb’k doar dan geliek an of nait.

Van lied twee is alleen het refrein op de melodie van ‘Daarbij die molen’ overgeleverd.

Jij neemt de schep,
jij neemt de schep.

Jij neemt de schep dus in de linkerhand.
Met weinig kijk op de zaak,

met veel meesmuilen,
bewerken wij het mooie heideland.
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AA Archief van de joodsche gymnastiek- en athletiek-
vereniging ‘Attila’ te Groningen 1923-1941  

ACLO Archief der Commissie van toezicht op het Lager
Onderwijs, 1817-1857  

ACPG Archief van de Commissaris der provincie
Groningen, februari 1942-15 april 1945  

ACRUG Archief van Curatoren der Rijksuniversiteit
Groningen  

ADE Archieven van het Departement voor de
Hervormde en andere Erediensten behalve den
Roomsch-Katholieken, 1815-1870  

ADLO Archieven Districtsschoolopzieners op het Lager
Onderwijs in de provincie Groningen, 1812-1857

ADVMS Archief De Vey Mestdagh Stichting  
AEH Archief Ets Haïm, 1916-1940  
AGG Archief van de Gemeentepolitie van Groningen  
AGS Archief Gedeputeerde Staten  
AHC Archief Hoofdcommissie tot de zaken der

Israëlieten, 1814-1870  
AHSF Archief van H.S. Frank, mohel bij het NIK te

Groningen, 1905-1948  
AIVGB Archief Israëlitische verenigingen tot het verschaf-

fen van godsdienstonderwijs aan burgerkinderen,
1895-1922

AKG Archief Kabinet van de Gouverneur, na 1850
Commissaris des Konings in de provincie
Groningen: uitreksels uit rapporten van de politie,
1940-1943  

ANA Archief Nut van het Algemeen, 1794-1959  
ANIG Archiefbescheiden Nederlands Israelitische Ge-

meente  Groningen, 1945-ca 1970  
ANIK Archief Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap

(Centrale Commissie, Permanente Commissie en
gedeponeerde archieven)  

AOC Archief Opperconsistorie der Hollandsche-Hoog-
duitsche Israëlitische Gemeenten, 1809-1813  

APCO Archieven van de Provinciale Commissie van
Onderwijs, 1815-1857  

AREA Archief Rechtbank van Eerste Aanleg te
Groningen, 1811-1838  

ARIF Archieven van de synagogale ressortale instellingen

in Friesland en van de daaronder ressorterende
joodse gemeenten van Leeuwarden, Harlingen en
Gorredijk, 1754-1972  

art Artikel  
ASF Archieven van de Senaat en de Faculteiten van de

Groningse universiteit  
ASGG Archief secretarie gemeentebestuur Groningen   
ASJM Archief Stichting Joods Monument, 1968-1983  
AVA Archief Abraham van Adelsbergen  
AVB Archief Van Blankenstein, 1860-1983  
AW Archief Westerbork  
AZSC Archief Zadok Simon Cohen te Groningen, 1927-

1933  
CBIN Centraalblad voor Israëlieten in Nederland  
dl Deel  
DV De Vrijdagavond  
GA Groninger Archieven  
GAA Gemeentearchief Amsterdam  
GC Groninger Courant  
GV Groningsche/Groninger Volksalmanak  
IN Israelietische Nieuwsbode  
inv Inventarisnummer  
IW Israelitisch Weekblad  
JHM Joods Historisch Museum   
jrg Jaargang  
JW De Joods(ch)e Wachter  
KB Koninklijk Besluit  
NA Nationaal Archief (voorheen Algemeen Rijksarchief)
NGC Nieuwe Groninger Courant  
NIG Nederlands Israelitische Gemeente  
NIOD Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie  
NIJ Nederlands Israëlitisch Jaarboekje  
NIK Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap  
NIW Nieuw Israelietisch Weekblad  
NNZSO Notulenboek Afdeling Groningen van de Neder-

landse Zionistische Studenten Organisatie 1935-
1941  

no Nummer  
NRC NRC Handelsblad  
Nv/hN Nieuwsblad van het Noorden  
NZB Nederlandse Zionisten Bond  
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NZSO Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie  
PGC Provinciale Groninger Courant  
RAL Rijksarchief Leeuwarden/Tresoar  
RGP Rijks Geschiedkundige Publicatiën  
RUG Rijksuniversiteit Groningen  
SAG Stukken betreffende de oprichting en erkenning

van, het toezicht op en den bouw en de inrichting
van synagogen voor Israëlietische afgescheidene
gemeenten, 1851-1869  

sign Signatuur  
SR Studia Rosenthaliana 
toeg Toegangsnummer (van betreffende archief ) 
TvG Tijdschrift voor Geschiedenis  
VN Vrij Nederland 
VJS Verzameling Joodse Stukken  
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NOT E N

IN L E I D I N G

1 Ondanks het feit dat de helft van de bewoners niet-joods was, werd er over deze buurt toch gesproken als een ‘joodse buurt’.
2 Van Dale in deze navolgend, schrijf ik de woorden jood en jodendom met kleine letter. Slechts in citaten laat ik de eventu-

ele hoofdletters staan. 
3 Moeke Niemeijer (1863-1940) bezat in de Folkingestraat tevens een ‘sigarenzaak’; ook hier was meer verkrijgbaar dan de

naam doet vermoeden.
4 Cohen in NvhN (1/5/1970). Het verhaal is ook deels terug te vinden in het verslag dat Cohen naliet aan de GA onder de

titel ‘Herinneringen aan mijn jeugd’ (1969), zie sign 5506.
5 Meijer, Hoge hoeden/lage standaarden, 35.
6 Zie voor de invloed van de oorlog op de naoorlogse joodse identiteit in Nederland: Van Solinge en De Vries red., De joden

in Nederland anno 2000. 
7 Kertész, Dagboek van een galeislaaf, 44.
8 Feith en Lulofs, Redevoering en dichtregelen, resp. 152 en 25.
9 Zie Hoofdstuk 6 Zionisme.
10 Kopieën van deze artikelenreeks in de GA. Van zijn hand verscheen daarnaast nog een gedenkschrift waarin hij de joodse

geschiedenis in Groningen kort behandeld. Zie: Van Hoorn, Gedenkschrift van het vijftigjarig bestaan der afdeeling Groningen
van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten 1869-1919.

11 Rost, De vrienden van mijn vader, 66-67.
12 Meijer, ‘Jood en jodendom in stad en ommelanden’, 11. Voor zijn overige publikaties: zie literatuurlijst.
13 Ibidem, 14-15.
14 Het gedicht ‘Glosse’ is opgenomen in: Van Messel, Tougelieks. Verzoamelde Grunneger Gedichten 1977-1987, 156.
15 Voor een uitvoerige behandeling van de veranderingen die optraden binnen de omgang met het Nederlandse oorlogsverle-

den, zie: Van Vree, In de schaduw van Auschwitz.
16 Dijkstra, ‘De joodse bevolking van Groningen’; Van Gelder, Mooie mensen. Lotgevallen van de joodse familie en Ibidem, Terug

van weggeweest.
17 De Vey Mestdagh Stichting, De joodse inwoners van de stad Groningen. 
18 Zie ook: Van Bekkum red. Folkingestraat synagoge en Taverne, Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat.

HO O F D S T U K 1
1 Dagverhaal der handelingen, III, 40.
2 Deze Nationale Vergadering was gekozen om een nieuwe grondwet voor de Bataafse Republiek te ontwerpen.
3 Bolle, De opheffing van de autonomie der kehilloth in Nederland 1796, 83.
4 Met 45 stemmen voor en 24 tegen. Zie: Huussen, ‘De emancipatie van de joden in Nederland’, 75-83 (speciaal 77) en diens

‘Die Gleichstellung der Juden’, 149-163.
5 Dagverhaal der handelingen, II 715.
6 Ibidem 718. Christian Wilhelm von Dohm kwam 15 jaar eerder tot dezelfde conclusie. Bij gelijke rechten en plichten zul-

len de joden zich als vanzelf ontwikkelen tot nuttige staatsburgers, want: ‘Der Jude ist noch mehr Mensch als Jude’. Zie: Dohm,
Über die bürgerliche Verbesserung der Juden, 28. Dezelfde teneur treft men ook aan bij Henry Baptiste Grégoire, beter bekend
als Abbé Grégoire, de Franse voorvechter voor gelijke burgerrechter voor joden. Zie zijn Essai sur la régénération uit 1789.

7 Ibidem 719.
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8 De Onverwachte Courier (13/9/1796) no 30.
9 Schut, Bijdrage tot de geschiedenis van de emancipatie, 27-28 en Schut, Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela’s, 59.
10 GA Stadsresolutiën 3/11/1808 in: Mendels, De joodsche gemeente, (1e druk) 63.
11 Bolle, De opheffing, 33.
12 Mendels, De joodsche gemeente, (1e druk) 66.
13 GA Stadsresolutiën 13/2/1811.
14 Request 20/3/1795. Voor een uitgebreide behandeling van verschillende requesten en resoluties in deze periode zie: Van

Hoorn, ‘De geschiedenis van de Joden’. 
15 GA Stadsresolutiën 2/4/1798.
16 Ingediend door D. Kiek en I.L. Pinto. Zie: GA Resolutieboek 10/12/1798.
17 Zie onder meer: Schut, Bijdrage tot de geschiedenis van de emancipatie der joden in de stad Groningen, 29-32 en Van Bekkum

en Schut, ‘De joodse gemeente van Groningen’, 170.
18 Van de dertien kwamen er negen uit Amsterdam, één uit Rotterdam, één uit Den Haag en twee uit de rest van het land.
19 Dit Departement was in 1805 opgericht en werd pas in 1870 opgeheven. Het viel voortdurend onder een ander ministerie.

Tot 1809 vormde het een apart ministerie, daarna viel het onder Binnenlandse Zaken, vervolgens kwam het in 1815 tijde-
lijk onder beheer van de Commissaris-Generaal voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, in 1843 ontstond weer een
apart ministerie, in 1849 viel het onder Justitie, in 1852 werd het overgeheveld naar Financiën, waarna het in 1862 weer
terugkeerde naar Justitie om vanaf 1868 tot de opheffing in 1870 weer onder Financiën te ressorteren. Zie: Bonder,
Inventarissen van Rijks- en andere archieven, III, 66-69. 

20 Hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op de zogenaamde ‘personeele belasting’ en patentbelasting. Zie: Coster, ‘De 50 hoogst aan-
geslagene Israëlieten’, 129.

21 Zie resp.: NA AOC inv 12 (28/6 /1810) en inv 16 (10/12/1811).
22 NA AOC inv 13 (2/10/1810).
23 Ibidem inv 8 (19/11/1809).
24 In de Halacha staan richtlijnen naar welke een jood in het dagelijks leven zou moeten handelen. Deze slaan zowel op de riten

als op het sociale en economische leven, kortom, zaken die de joodse levenspraktijk aangaan.
25 De aanhef van de wet luidde: ‘In aanmerking nemende, dat het, ten einde aan onze onderdanen, die den Mozaischen gods-

dienst belijden, het volle genot der Burgerlijke rechten gelijkelijk met de anderen te verzekeren, noodzakelijk is gepaste maat-
regelen 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
lasten der armenkassen vervallen, te waken.’ Zie: Wolff, ‘De betekenis van de regering van Lodewijk Napoleon’,  77.

26 Vanaf 1812 werd Nederland onderverdeeld in dertien departementen. De Groningse joden vielen daarbij onder het departe-
ment Wester Eems. Dit departement werd vanaf 1812 samen met het departement Friesland ondergebracht in de ‘circum-
scriptie’ Leeuwarden. De circumscriptie Leeuwarden was direct verantwoording schuldig aan het Consistoire Central te Parijs. 

27 Mendels, ‘Groningse varia’, 140-141.
28 Zie art 134. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet. Bronnenverzameling. RGP, I, 68.
29 KB (26/2/1814) I no 90 en KB (12/6/1814) II/III no 58 in: Verordeningen voor het Israëlitisch kerkgenootschap.
30 Art 3 KB (10/5/1817) XIV in: Ibidem.
31 Art 23b uit KB (12/6/1814) II in: Ibidem.
32 Tot 1817 werd deze hoofdcommissie voorafgegaan door de ‘Consulteerende Commissie voor Joodsche Zaken’.
33 Reglementen van de Nederlandsche Israëlitische Hoofdsynagoge te Groningen (1815) art 27.
34 NA AHC 1818 inv 11 65.
35 Ibidem 63 11/1/1818.
36 Ibidem inv 11 168 10/2/1818.
37 Ibidem 1840 inv 116 1188 28/8/1840.
38 Ibidem 1818 inv 11 63 11/1/1818.
39 Ibidem inv 13 566 24/7/1818.
40 Ibidem inv 11 95 18/1/1818.
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41 Ibidem 105 14/7/1818.
42 Verordeningen van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap KB (12/6/1814) III art 3 en 4.
43 Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. Deel VI. Inlijving en opstand 1810-

1813. RGP XIII, 81.
44 Michman, Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943, 12.
45 Reglement van godsdienstige en ceremonieele orde voor de Hoofdsynagoge te Groningen (1831) art 2. Ter vergelijking is het inte-

ressant het ‘huishoudelijke reglement’ voor de ringsynagoge Winsum uit 1817 te bekijken. Hier staat bijvoorbeeld onder art
2 vermeld dat niemand in ‘de Kerk’ tabak in zijn mond mag hebben en valt onder art 14 te lezen dat niemand ‘de Kerk
[mag] verlaten voordat de geheele godsdienst is geëindigd’. Zie: Van der Berg, De Joodse Gemeenschappen in Noordwest-
Groningen, 66.

46 Ibidem art 11 en 12.
47 Ibidem art 65.
48 Reglement van Ceremonieele orde voor de synagogen der Nederlands Israëlitische Gemeente te Groningen (1904) art 108, 111 en

113.
49 Reglementen van de Nederlandsche Israëlitische Hoofdsynagoge te Groningen (1815) art 125.
50 Voor een uitgebreider verslag zie Hoofdstuk 4 Afscheiding.
51 ‘Algemeene reglementaire bepalingen voor de respectieve Nederlandsche Hoofdsynagogen binnen de vereenigde

Nederlanden’ 12/6/1814 No III in: Verordeningen van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap 1814-1825 I.
52 Ibidem art 119.
53 GA Verzameling Joodse Stukken/ Bennet 66.
54 Hierover later in Hoofdstuk 4 Afscheiding meer.
55 Uit zijn toespraak voor de Groninger afdeling van ‘de Maatschappij tot Nut der Israëlieten’ in het Concerthuis. NIW jrg 7

(1872) no 26 2. 
56 Dagverhaal der handelingen, II 715.
57 Zie Hoofdstuk 6 Zionisme.

HO O F D S T U K 2
1 Feith en Lulofs, Redevoering en dichtregelen, 25.
2 Hij was jarenlang lid van het Provinciaal Gerechtshof en gemeenteraadslid in Groningen (1827-1847). Verder was hij lid

van de Provinciale Staten (1829-1837).
3 De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen was in 1784 opgericht door de predikant J. Nieuwenhuyzen. Algemene doelstelling

was de verbetering van de verstandelijke, redelijke en maatschappelijke toestand van het Nederlandse volk.
4 Feith, Redevoering en dichtregelen, 152.
5 Zie Bijlage II Bedeling 1798-1912.
6 Mensonides, ‘Openbare armenzorg in de stad Groningen gedurende de negentiende eeuw’, 99-100.
7 Zie Bijlage II Bedeling 1798-1912.
8 Dit lijkt ook voor Leeuwarden op te gaan, een stad die lange tijd een joodse gemeenschap van vergelijkbare omvang bezat. In

1827 waren in deze stad 200 joodse bedeelden op een joodse gemeenschap van 850 zielen, hetgeen neerkomt op 24%, in
1840 was dit percentage opgelopen tot 32% (370 bedeelden op 1150 zielen). Zie: Beem, De joden van Leeuwarden, 143-144.  

9 Vanaf 1822 stapte men af van de tot dan toe gebruikelijke indeling van bedeling en maakte men een nauwkeuriger onder-
scheid in de mate van bedeling – meer dan de helft, voor de helft, minder dan de helft – waardoor het bedrag per bedeelde
nauwelijks te berekenen is. Zie GA Stadsstatistieken toeg 1399 inv 2800-2820.

10 Zie Bijlage II Bedeling 1798-1912.
11 Dit was een aanzienlijk bedrag namelijk ƒ200 voor een gezin en ƒ150 voor een alleenstaande. Zie NA AHC 1814 inv 1 198.
12 KB Lodewijk Napoleon 29 maart (Lentemaand) 1809 no 17.
13 NA AHC 1818 inv 11 121.
14 NA AHC 1818 inv 1 198.
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15 Schut, ‘De geschiedenis van de joden in de stad Groningen vanaf de eerste vestiging tot het midden der negentiende eeuw’, 75.
16 De Vey Mestdagh red., Joodse inwoners van de stad Groningen 1549-1870, 112.
17 Interview Enny Rose Cohen-Van Dam.
18 Cohen, Herinneringen aan mijn jeugd in Groningen (1969). GA sign 5506.
19 Interview Sara Tromp-Frank.
20 Frank, De memoires van Hartog S. Frank, 32.
21 Gans, Memorboek, 658.
22 Frank, De memoires van Hartog S. Frank, 32.
23 Reglement der Nederlandsch-Israëlitische Gemeente te Groningen (1877) Art 74 en 75. 
24 Van Hoorn, Gedenkschrift van het vijftigjarig bestaan der afdeeling Groningen van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in

Nederland 1869-1919, 72.
25 Ibidem 78.
26 Van Hoorn, Gedenkschrift, 16.
27 Ibidem, 41.
28 Ibidem, 27.
29 Cohen, Herinneringen aan mijn jeugd in Groningen (1969). GA sign 5506.
30 Een overzicht van de verschillende verenigingen in: Boiten, Folkingestraat, 60.
31 NIW jrg 7 (1872) no 25 2.
32 CBIN jrg 38 (1922) no 4 10.
33 NIW jrg 51 (1916) no 45 2.
34 Van Krohn zijn namelijk brieven – in gebroken Duits – uit deze periode overgeleverd, zie: GA AZSC toeg 1076 inv 1. Krohn

dicteerde deze brieven hoogstwaarschijnlijk want de handschriften in de verschillende brieven wijken sterk af.
35 LRA ARIF toeg 250 inv 185 134 (10/12/1887).
36 Ibidem 171 (14/1/1888).

HO O F D S T U K 3
1 Algemeen verslag en reglement van het instituut Tipheret Bachurim, 2.
2 Er zijn slechts twee gevallen bekend waarbij joden stadsarmenscholen bezochten, zie: Van Hoorn, ‘Het onderwijs aan jood-

sche kinderen in de vorige eeuw’ dl I NIW 21/6/1929. Volgens Michman werden buiten Amsterdam vóór 1810 nergens
joden toegelaten op publieke scholen, zie: Michman, ‘Joods onderwijs in Nederland, 1615-1905’, 21.

3 Reinsma, Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II, 86.
4 Zie Repelaer van Driel in Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, 254 (1816).
5 Gronemann, Genealogische Studien über die alten jüdischen Familien Hannovers, 102.
6 NA AHC inv 11 142. Brief opperrabbijn Deen 14/1/1818.
7 GA AGS toeg 1099 inv 11322, verbaal N 3959/1571 A. Deze commissie stond aanvankelijk onder leiding van correspon-

derend lid Van Coevorden.
8 Volgende informatie omtrent Wesseley is afkomstig uit: Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden. II 96; Encyclopaedia

Judaica XIII 1242-1243 en Hertzberg en Hirt-Manheimer, Joden. Identiteit en karakter van een volk, 184.
9 Zie inleiding schoolcommissie bij Van Ronkel, Leidraad bij het godsdienstig Israelitisch onderwijs, v.
10 Algemeen verslag en reglement Tipheret Bachurim, 2.
11 Meer informatie over Van Swinderen is te vinden in: Botke, Theodorus van Swinderen.
12 Nieuwe Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding (1815), 691.
13 Ibidem 689
14 Algemeen verslag en reglement Tipheret Bachurim. Zie respectievelijk art 18 en 27 (onder: ‘Pligten van den leermeester’) en 9

en 45 betreffende de hygiëne.
15 Loewe, Gedachten [..] bij gelegenheid van het examen der leerlingen van het Israelitisch Instituut ‘Tiphereth Bachoerim’, 15.
16 Langedijk, ‘Een bijzondere school der 1e klasse uit het begin van de 19e eeuw’, 165-166.
17 GA ANA inv 80, brief 3/10/1818.

192

N OT E N



18 Resoluties B&W van Groningen, 8/8/1816 No 2 in: Langedijk, ‘Een bijzondere school’, 168.
19 GC, 22/8/1817.
20 Bij de inwijdingsplechtigheid in de synagoge waren onder meer de gouverneur des konings in Groningen, G.W. van Imhoff,

de Griffier der Staten M. Salwerda, verscheidene leden van provinciaal en stedelijk bestuur en leden van het schooltoezicht
(Van Swinderen en Van Eerde) aanwezig. Zie: Langedijk, ‘Een bijzondere school’, 167.

21 Michman, ‘Joods onderwijs in Nederland, 1615-1905’, 21
22 Algemeen verslag en reglement Tipheret Bachurim, 58.
23 Algemeen verslag en reglement Tipheret Bachurim, 46.
24 Nieuwe Bijdragen ter bevordering van het onderwijs (1815), 688.
25 In 1811 waren dit er drie. De ‘scholen’ waren niet meer dan ruimtes bij de leraar thuis waar enkele kinderen onderwezen

werden.
26 Zie opening Hoofdstuk 2 Armoede.
27 Feith en Lulofs, Redevoering en dichtregelen, 153.
28 NA AHC inv 5 332.
29 Zie Bijlage IV Onderwijs 1815-1914.
30 Deze school was gevestigd in de Kijk in ’t Jatstraat en bood aanvankelijk onderwijs aan ‘een twintigtal’ meisjes. Naast hand-

werken werden zij onderwezen in lezen, schrijven en rekenen,
31 Hij schreef vooral stichtelijke werkjes voor de jeugd – met titels als: Brave Hendrik, Brave Maria en Roosje Vlijtig. Daarnaast

was hij schrijver, drukker en uitgever van de Ommelander, naderhand Departementale en vervolgens de PGC. Zie onder meer
Brugmans, Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961, 30, 183 en Formsma, Historie van
Groningen, 433.

32 GA ANA toeg 1349 inv 80, brief 2/11/1818.
33 Ibidem 3/12/1818.
34 Van Heijningen Bosch, De Grondwet der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen gehandhaafd, ter inlichting der

Departementsleden.
35 GA ANA inv 80, brief Commissie van toezicht 13/10/1824.
36 Vanaf 1817 ontving het zelfs een jaarlijkse bijdrage van ƒ200 van het stadsbestuur.
37 Feith, Redevoering en dichtregelen, 25.
38 Eerste klas voor kinderen die nog niet in staat zijn verzen te vertalen uit de vijf boeken van Mozes; 2e klas beheersen het ver-

talen wel maar ‘verstaan’ de Mischna nog niet; 3e klas beheersen ook dit aspect maar moeten worden onderwezen in Talmoed
en commentaren. Zie: Reglement in Algemeen verslag en reglement Tipheret Bachurim, 63.

39 Zie Bijlage IV Onderwijs 1815-1914.
40 De in 1869 opgerichte Groningse afdeling van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland vermeldde in haar sta-

tuten onder art 2 naast het bevorderen van goede zeden, deugd en beschaving, de verspreiding van ‘nuttige kundigheden’.
Zie: Van Hoorn, Gedenkschrift 50-jarig bestaan Maatschappij tot Nut der Israëlieten 1869-1919, 95.

41 NA AHC inv 34 752. 
42 NA AHC inv 31 27.
43 NA AHC inv 34 752. 
44 Over deze ‘burgerscholen’ is erg weinig bekend daar zij geen verslagen hoefden in te leveren en zelden door opzieners of

schoolinspecteurs werden bezocht. 
45 NA AHC inv 17 825. Daarbij stond in het KB van 10 mei 1817 reeds vermeld dat elke hoofdsynagoge voortaan minimaal

één armenschool moest hebben.
46 Installatie van Dr Jacob Rosenberg tot opperrabbijn van de provincie Groningen op 24 mei 1853, 9.
47 Dodde, ‘Een speurtocht naar samenhang’, 104.
48 Zie: Brugmans, Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961, 18, 25 en Bruyel-van der Palm, Scholen

in Groningen, 6-12.
49 Zie art 32 in: Van Hoorn, ‘Het onderwijs aan joodsche kinderen’ dl 2, NIW 28/6/1929. 
50 Schut, Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela’s 1683-1942, 160.
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51 1e rang: Nederlands en Hebreeuws kunnen lezen en schrijven, en spelling beheersen. Verder was een redelijke kennis van de
dagelijkse religieuze geboden en gebruiken vereist. 2e rang: Degelijke kennis van de grammatica van het Nederlands en het
Hebreeuws, en de Tora kunnen vertalen en verklaren. 3e rang: Thuis in Talmoed en Mischna, en in de rituele en ceremo-
niële bepalingen van het jodendom. 4e rang: Grondige kennis van het Hebreeuws en alle kundigheden om volledig onder-
wijs te geven in de Israëlitische godsdienst. Zie: Schut, Joodse gemeenschap Pekela’s, 161.

52 Bestaande uit twee geestelijken/godgeleerden en zes leken die eenmaal per jaar (in juli) deze examens afnamen. De vier rangen
werden later teruggebracht tot drie en de vermelding in het reglement dat de kandidaat Nederlands moest kunnen lezen en
schrijven was geschrapt, daar dit inmiddels van zelf sprak.

53 Deze scholen – waar uitsluitend godsdienstonderwijs werd gegeven – stonden onder toezicht van de rabbijn en de school-
commissie. In de archieven zijn deze rapporten moeilijk te traceren, mede ten gevolge van het feit dat deze scholen vaak korte
tijd bestonden en klein van omvang waren.

54 Reinsma, Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II, 47.
55 Vanaf 1817 was ‘Wien Neerlands Bloed’ het officiële volkslied.
56 Naast de klankmethode van Nieuwold – die in Groningen veel gebruikt werd – bestond die van Prinsen. Beide methoden

heben gemeen dat eerst de hoofdklinker wordt uitgesproken en er vervolgens medeklinkers voor en achter worden geplaatst.
Zie: Brugmans, Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961, 18 en Reinsma, ‘Het onderwijs in de
provincie Groningen in 1836’ in: GV, 114.

57 Het verslag van dit bezoek in 1836 van Wijnbeek aan Groningen vindt men in Reinsma, Scholen en schoolmeesters, 250.
58 KB 6/3/1815, no 76
59 GA APCO 1815-1857 toeg 889. De rapporten horende bij district 1 zijn na 1851 in de archieven niet terug te vinden.
60 Ibidem inv 39 voorjaarsverslag 1816 onder 14. 
61 Ibidem inv 53 voorjaarsverslag 1838 onder 12.
62 Ibidem inv 39 voorjaarsverslag 1817 onder 47.
63 Ibidem inv 41 voorjaarsverslag 1820 onder 9.
64 Ibidem voorjaarsverslagen van resp. 1822 inv 42 onder 29 en 1827 inv 44 onder 39.
65 Ibidem. Zie bijvoorbeeld voorjaarsverslag 1827 inv 44 onder 41 en voorjaarsverslag 1828 inv 45 onder 30.
66 Ibidem. Zie bijvoorbeeld voorjaarsverslag 1821 inv 41 onder 20.
67 Ibidem inv 41 voorjaarsverslag 1820 onder 9.
68 Het ministerie van Eredienst. Inspectierapporten over het seculier onderwijs vielen daarentegen onder het ministerie van

Binnenlandse Zaken.
69 Janssen, ‘Staatsrechtelijke en culturele aspecten van het israelitisch onderwijs in Nederland tot 1869’, 70.
70 Dodde, ‘Joods onderwijs in Nederland van 1815 tot 1940’,  73.
71 Inspectiebezoek resp. in 1837, 1841, 1844, 1847, 1853, 1857, 1861, 1865 en 1868.
72 Volgende passage is geheel uit dit rapport afkomstig NA AHC Verslagen van de inspecteurs der Nederlandsch-Israëlitische

armenscholen, uitgebracht aan de Hoofdcommissie toeg 2.07.01.05 inv 439. Voor verwerking gegevens overige inspecties zie
Bijlage IV Onderwijs 1815-1914.

73 In deze commissie zaten CL M.J. van Coevorden, H.I. Schaap, Mr. J.L. Schaap en H.A. Israëls.
74 Zie Bijlage IV Onderwijs 1815-1914.
75 In al de rapporten van Mulder over Groningen (t/m 1857) was sprake van een christelijke onderwijzer die zorg droeg voor

het seculiere onderwijs. Voor namenoverzicht zie Bijlage IV Onderwijs 1815-1914.
76 NA AHC Verslagen inspecteurs inv 439.
77 Ibidem.
78 Nog in 1857 was deze verdeling wat onevenredig. Ibidem inv 441.
79 Ibidem inv 440.
80 Ibidem.
81 Ibidem.
82 Over de afscheiding in het volgende hoofdstuk meer.
83 NA AHC Verslagen van de inspecteurs inv 440.
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84 Daar de arme joodse kinderen de openbare stadsarmenscholen niet bezochten voelde het stadsbestuur zich verplicht jaarlijks
ƒ200 aan de joodse armenschool te schenken.

85 Hofstede de Groot, Over de licht- en schaduwzijde van ons tegenwoordig lager schoolwezen.
86 Langedijk, De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857, 24-25.
87 Heerspink, Dr. P. Hofstede de Groot’s leven en werken, 323.
88 Hetgeen niet zozeer blijkt uit de absolute cijfers van ingeschrevenen – zie Bijlage Onderwijs – als wel uit de opmerkingen

van de landelijke inspecteurs.
89 NA AHC Verslagen van de inspecteurs inv 441.
90 Ibidem inv 442.
91 IN 8/2/1878. 
92 NA AHC Verslagen van de inspecteurs inv 442.
93 GAA ANIK toeg 1407 inv 383.
94 Chanoeka/Chanoekka herinnert aan de herinwijding van de tempel in 163 v.C. Het Wekenfeest is het bijbelse vroege oogst-

feest. Tijdens dit feest wordt tevens herdacht dat Mozes de Tora ontving op de berg Sinai. Het Lotenfeest – ook wel Poerim
genoemd – herdenkt de redding van de joden in het Perzische rijk door de Perzische koningin Esther. Zie: Van Bekkum,
Joods Leven, 18-23.

95 GAA ANIK inv 110 380a.
96 Ibidem inv 191 24/9/1914.
97 Over de inhoud van dit leerplan heb ik verder geen informatie kunnen vinden.
98 Alle citaten uit: Asscher-Pinkhof, De danseres zonder benen, 58.
99 Van deze burgerschool is een tamelijk uitgebreid archief overgeleverd. GA AIVGB toeg 1126 inv 1. Aan dit archief ontleen

ik al de volgende gegevens.
100 Ter vergelijking: bij een inspectie aan de joodse school in Hoogezand in 1897 noteerde opperrabbijn Van Loen dat het gedrag

van de kinderen ‘den spot drijft met alle regels van tucht en discipline’. Zie: Boon en Lettinck, Joodse gemeenschappen in
Hoogezand-Sappemeer, 85.

101 Meijer, Erfenis der emancipatie, 46.

HO O F D S T U K 4
1 NA AHC 1851 inv 189 712.
2 Gans, Memorboek, 568.
3 Geciteerd uit: Erdtsieck, De emancipatie van de Joden in Overijssel,  93-94. Meer informatie omtrent Hertzveld is ook te vin-

den in: Van Zuiden, ‘Organisatie en geschiedenis van het Israëlitische Kerkgenootschap’, 193.
4 Voor zover ik weet staat alleen de afscheiding in het veel kleinere Steenwijk eveneens in direct verband met de invoering van

koorgezang. Zie: Erdtsieck, De emancipatie van de Joden in Overijssel, 61-62.
5 Artikel 29 van de ‘Algemeene reglementaire bepalingen voor de respective Nederlandsche Hoofdsynagogen binnen de ver-

eenigde Nederlanden’ uit 1814 (in: Verordeningen van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap 1814-1925) vermeldt dat
een opperrabbijn ‘bij voorkeur’ in Nederland geboren moet zijn en dat hij ‘de Nederlandsche taal [moet kunnen] spreken,
lezen en schrijven’. Was dit niet het geval dan moest hij zich verplichten deze taal ‘behoorlijk te zullen leeren’. 

6 Ter vergelijking: interim-rabbijn Dusnus ontving in Groningen ƒ150 per jaar (excl. reis- en verblijfkosten), terwijl zijn
opvolger-in-vaste-dienst Rosenberg lange tijd ƒ1000 ontving. Zie: NA AHC 1852 inv 195 690 en 1856 inv 226 1412.

7 NA AHC inv 187 (9/3/1851) 366. In dit afschrift staat vermeld dat de minister al op 4/10/1848 had aangedrongen om ‘zoo
spoedig mogelijk’ over te gaan tot een nieuwe benoeming.

8 NA AHC 1851 inv 188 599.
9 Encyclopedia Judaica VII, 218-219.
10 De hoofdcommissie was het overkoepelende bestuurlijke orgaan der joodse gemeenschap en tussen 1848 en 1852 verant-

woording verschuldigd aan de minister van justitie onder wiens beheer het departement van Eredienst toen viel.
11 NA AHC 1851 inv 187 366 en 1852 inv 198 1200.
12 Ibidem.
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13 Van Hoorn, ‘Verbeterd koorgezang bij de Israëlieten’, 160-162.
14 Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden II, 155-160.
15 A. de Leeuw, Een hartelijk woord aan al mijn mede-Israëlieten (1841) en A.S. van Nierop, ‘De Israëlitische Kerk’ in de

Arnhemsche Courant (1846). Geciteerd uit: Davids, ‘Een mislukte poging tot het invoeren der Reform in Nederland’ DV
208, 215. 

16 Coppenhagen ‘De reformbeweging 1859-1861 in Nederland’.
17 Der Treue Zionswächter 4 (17/4/1848) no 16 126. Geciteerd in: Kollatz, ‘Fascination and Discomfort’, 60.
18 Allgemeine Zeitung des Judentums 10 (17/8/1846) no 34 491. Geciteerd in Kollatz, ‘Fascination and Discomfort’, 59.
19 NA AHC inv 165 4/11/1847 1258. Zie ook: Schut Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela’s 1683-1942, 80-81.
20 Ibidem.
21 In Amsterdam zou de discussie omtrent hervorming van de eredienst met name in de periode 1859-1861 worden gevoerd,

met de oprichting van de vereniging ‘Sjochré Déa’ (‘Liefhebbers van Kennis’). Zie: Coppenhagen ‘De reformbeweging 1859-
1861 in Nederland’.

22 Beem, De Joden van Leeuwarden, 193.
23 DV jrg 9 (1932) no 17 dl 1 265.
24 Brief van ‘Eenige weldenkende Israëlieten’ geschreven op 1 april 1851. Zie: IW (11/4/1851) no 15. Ook een andere ano-

nieme brievenschrijver spreekt van ‘eene omgekochte en opgeruide menigte’. Zie: IW (18/4/1851) no 16.
25 GA ASGG inv 10564  9/1/1851.
26 DV jrg 9 (1932) no 18 dl 1 285-286. Zie tevens: NA ADE SAG inv 1773 (13/6/1851). (Omdat verbaalnummers hier gro-

tendeels ontbreken, noteer ik de data.)
27 Met deze term verwijs ik vanaf nu naar de oorspronkelijke joodse gemeente. Dit ter onderscheid van de gemeente der afge-

scheidenen.
28 NA AHC 1855 inv 218 988.
29 Diest Lorgion, Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen II, 200.
30 NA AHC inv 441.
31 Van Hoorn, ‘Verbeterd koorgezang’, 161.
32 NIW jrg 3 (11/10/1867) no 11 4 en NIW jrg 3 (14/2/1868) no 29 3.
33 Volgende citaten zijn alle afkomstig uit: NA AHC inv 189 712.
34 Mendels, De joodsche gemeente te Groningen,  (1e druk) 81.
35 Het betreft een pakket van maar liefst 200 pagina’s. Zie: Staatsarchiv Marburg 180 Fulda no 136 (1847-1851).
36 Volgende citaten zijn alle afkomstig uit: Installatie van Dr Jacob Rosenberg tot opperrabbijn van de provincie Groningen op 24

mei 1853.
37 Zijn aanstelling leidde zelfs tot afscheidingen in Steenwijk en Deventer. Uiteindelijk vroeg hij in 1872 zijn ontslag aan

wegens voortdurende conflicten. Zie: Blom, Geschiedenis van de joden in Nederland,  217. Voor uitgebreidere informatie zie:
Erdtsieck, De emancipatie van de Joden in Overijssel, 52-65, 98.

38 NA AHC 1852 inv 195 690.
39 NA ADE SAG 12/2/1852.
40 Behalve in Groningen vonden er ook afscheidingen plaats in Delfzijl, Winschoten, Deventer, Gouda, Schoonhoven en

Steenwijk.
41 NA ADE SAG 14/12/1852.
42 Ibidem 30/7/1852.
43 Ibidem 22/12/1852.
44 Ibidem 6/7/1852.
45 De eerste regels van art 1 van deze wet luidde namelijk als volgt: ‘Aan alle kerkgenootschappen is en blijft de volkomen vrij-

heid verzekerd alles wat hunne godsdienst en de uitoefening daarvan in hun eigen boezem betreft, te regelen’. Zie: Wet van
10 september 1853 No CLXIX. Staatsblad No 102.

46 NA ADE SAG 30/4/1852.
47 Ibidem 22/5/1851. Voorheen vonden deze diensten nog bij de voorzitter thuis plaats.
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48 Ibidem 12/5/1852.
49 Ibidem. Zowel in het voorlopige (12/5/1852) als het meer definitieve (17/10/1852) reglement vindt men dit onder respec-

tievelijk art 13 en 35 terug.
50 Ibidem 13/6/1851.
51 Ibidem 8/4/1853.
52 Ibidem 23/3/1854.
53 NA AHC 1852 inv 194 458. De minister van justitie stond iets positiever tegenover het verzoek en zag hierin ‘een bewijs

van hunne bereidwilligheid’.
54 NA ADE SAG 9/6/1851.
55 De inwijding vond plaats op vrijdag 8 december 1865. Hierbij hield mr J.S. van Ronkel een redevoering en een inwij-

dingsgebed. Zie: DV jrg 9 (1932) no 19 303.
56 NA ADE SAG 24/6/1867.
57 Ibidem 23/7/1867 en 18/8/1867. 
58 IW (9/5/1851) no 19.
59 Reglement van godsdienstige en ceremonieele orde voor de Hoofdsynagoge te Groningen (1831) art 65.
60 IW (16/5/1851) no 20.
61 Zie onder meer: IW (11/4/1851) no 15 en (18/4/1851) no 16.
62 Er is tweemaal een dergelijke lijst opgemaakt, op de eerste lijst staan 42 namen, op de tweede 50. Zie: NA ADE SAG

9/6/1851 en 6/11/1852. Onderzoekt men de eerste lijst nauwkeuriger dan valt op dat ca. 22% van de ondertekenaars actief
was binnen een religieuze vereniging – maar liefst 9 van de 42 (of eigenlijk 37, want 5 ondertekenaars kon ik niet traceren)
–  hetgeen doet vermoeden dat religieuze bezwaren wel degelijk aan de basis lagen van het conflict. In sociaal-economisch
opzicht lijken de ondertekenaars zich op het eerste gezicht niet opvallend te onderscheiden van de niet-afgescheidenen. Er
zijn onder hen veel kooplieden, slagers en winkeliers van wie het vaak moeilijk is te bepalen of men te maken heeft met een-
voudige venters of welvarende kooplieden. Verder een enkele borstelmaker, kleermaker en bediende. Een opvallende naam
is die van Benjamin Salomon Rosenbach, zoon van de voormalige opperrabbijn. Allen waren in ieder geval geletterd, gezien
de veelal keurige handtekeningen. De volledige namenlijst staat afgedrukt in Ast-Boiten, Folkingestraat, 65. Wel zij opge-
merkt dat enkele initialen hierin verkeerd staan afgedrukt. Zo dient J.J. Joosten vervangen te worden door I.J.; Alf. Bleekrode
door A.S.; E.J. Pos door E.I.; I.S. van Hasselt door P.S.; A.J. Levie door A.T.; J.A. Vreede door I.A.; D.S. Outs door D.L.;
I.H. van Hasselt Jzn door J.H. en S.H. de Hartogh door S.F. De foto die onder deze lijst staat afgebeeld toont niet J.G. van
Ronkel – zoals vermeld staat (waarschijnlijk werd J.S. van Ronkel bedoeld, een J.G. heeft in ieder geval nooit bestaan) –
maar S.J. van Ronkel, de hoofdonderwijzer, die niets met de afscheiding van doen had.

63 NA AHC 1852 inv 194 562.
64 Ibidem.
65 Ibidem inv 195 637.
66 Ibidem 1854 inv 207 138.
67 Ibidem inv 209 391.
68 Een oplossing zeer tegen de wens van de moedergemeente die een dergelijke ‘onteigening’ als onwettig beschouwde. Haar

protest tegen dit besluit van het stadsbestuur haalde niets uit. Zie: idem 1856 inv 194 458. In De Vey Mestdagh Stichting,
De joodse inwoners van de stad Groningen is op pagina 405 dit voetpad mooi terug te vinden op de afgebeelde plattegrond
van de begraafplaats.

69 NA ADE SAG 30/9/1854.
70 NA AHC 1855 inv 218 988.
71 Ook wel Soekkot genoemd. Dit feest in oktober herinnert aan de veertig jaar die de Israëliten in de woestijn doorbrachten

na de uittocht uit Egypte. Zie: Van Bekkum, Joods leven, 16.
72 PGC (2/10/1855) no 118.
73 GA AREA toeg 144 ‘Rol 1811-1838’ inv 58 (4/1/1830).
74 NA ADE SAG 29/3/1857. Beide afscheidingen waren overigens van korte duur (een klein jaar).
75 NA AHC 1857 inv 230 632. Schaap moest de ‘binnenbrandjes’ zien te blussen terwijl de opperrabbijn werkeloos toekeek.
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76 In art 27 van eerder genoemd reglement uit 1814 voor de Nederlandse Hoofdsynagogen staat onder e) vermeld, dat de
opperrabbijn maandelijks verplicht is ‘eene openlijke predikatie [te houden], de godsdienstige zedeleer ten onderwerp heb-
bende; voorts strekkende om zijne toehoorders liefde tot den Koning en het Vaderland in te prenten, en dezelve tot nuttige
leden der Maatschappij op te leiden; zullende nimmer zijne predikatien eenige personaliteiten, opzigtelijk de gedragingen
der leken het zij dadelijk of in het afgetrokkene mogen in zich bevatten.’

77 Zie onder meer de inspectierapporten van S.I. Mulder tussen 1857 en 1861 waarin de geringe belangstelling van de opper-
rabbijn keer op keer aan bod komt. Zie: GA Verzameling Joodse Stukken/Bennet en NA AHC inv 439-442.

78 NA AHC 1856 inv 226 1540.
79 Ibidem 1858 inv 235 200.
80 Ibidem 1857 inv 232 1090.
81 Ibidem 1858 inv 235 200.
82 Ibidem inv 238 1017.
83 Ibidem 1860 inv 250 1248.
84 Ibidem 1861 inv 255 859.
85 Ibidem 1861 inv 253 372.
86 Meijer, Erfenis der emancipatie, 57.
87 Reglement van godsdienstige en ceremonieele orde voor de Hoofdsynagoge te Groningen uit 1831, art 175. Hoe sterk het werk-

terrein van de opperrabbijn was afgemeten, wordt aangegeven door het feit dat maar liefst tien artikelen (174 t/m 183) van
dit reglement hierover handelen.

88 NA AHC 1861 inv 256 1329.
89 Ook de verhouding tussen hoofdsynagoge en ringsynagogen/ bijkerken was namelijk reeds lange tijd vertroebeld. Dit had

alles te maken met achterstallige betalingen en onvrede over de ‘te hoge’ financiële bijdragen (o.a. de rabbinale quota) die
vanuit de provincie betaald moesten worden.

90 NA AHC 1862 inv 258 198.
91 [Van Loen en Oppenheim] Toespraak en installatie-rede, 18.
92 Ibidem, 3.
93 Zie Bijlage I Statistiek joodse bevolking.
94 NIW 2 (3/8/1866) no 1 4. Een ingezonden (anonieme) reactie bestreed deze ‘goede verstandhouding’ en verklaarde dat

Teschuath Jisraël helemaal niet gerechtigd was een dergelijke ‘eretitel’ te verlenen. Verder vond de schrijver dat Van Hasselt
voor een dergelijke onderscheiding niet in aanmerking kwam. (Van Hasselt zou tot de oprichters van Teschuath Jisraël heb-
ben behoord, maar later weer zijn overgestapt naar de oude gemeente.) Zie: NIW  2 (17/8/1866) no 3 4.

95 NIW respectievelijk jrg 3 (1/5/1868) no 40 3, jrg 3 (17/4/1868) no 38 3 en jrg 3 (10/7/1868) no 50 3.
96 NIW jrg 7 (19/1/1872) no 26 3.
97 IN 8/2/1878.
98 Kadaster Groningen, koopakte D448/38 (4/3/1881).
99 Omstreeks 1900 beschikten vrijwel alle grotere synagogen in het land over koorgezang. Zie: Gans, Memorboek, 568.
100 NA AHC inv 189 712.

HO O F D S T U K 5
1 Zo citeert Mendels de rabbijn in: De joodsche gemeente te Groningen,  (1e druk) 26.
2 Tekst door Wout Jac. van Bekkum ontcijferd en vertaald. De bewuste bijbelpassage is te vinden in I Koningen 8:13. (De

onderste regel is op de foto helaas niet te ontcijferen.)
3 ‘Iets over de geschiedenis der Israëlieten in Friesland en Groningen’, 16.
4 GC 21/8/1756 no 68.
5 I. Goldsmid, ‘Antwoord van een joodsch burger in Groningen op een ontfangene brief van zijn medeburger, zijnde een chris-

ten. Dewelke hem Heil en Broederschap toewenscht, maar tevens verdagt houdt, iets anders te zijn, als hij wezenlijk is.’
(24/4/1795). GA Collectie Pamfletten voormalig RAG 1795:20.

6 Schut, ‘Geschiedenis van de joden in de stad Groningen’, 76-78.
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7 Ibidem, Bijdrage tot de geschiedenis van de emancipatie der joden, 115. De door hem genoemde aantallen voor de wijken
F en G – de ‘jodenbuurt’ – heb ik gecombineerd met mijn aantallen in Bijlage I Statistiek joodse bevolking, 1798-1952.

8 Reijnders, ‘Van Joodsche natiën tot joodse Nederlanders’, 129. Wel moet men hierbij bedenken dat de joodse gemeenschap in
absolute aantallen toenam en dat het vrijwel onmogelijk was deze toename geheel binnen de joodse buurt op te vangen. Zie
Bijlage I Statistiek joodse bevolking, 1798-1952.

9 Reijnders, ‘Van Joodsche natiën tot joodse Nederlanders’, 129. 
10 Dalles is bargoens voor armoede, zorgen, problemen.
11 Zie voor een uitvoeriger overzicht: Werkman, De Groningse jodenbuurt 1930-1945, 7, 62 (aanwezig in GA).
12 GA ASGG toeg 1399 inv 7520 en 7530.
13 GA ASSG inv 7530, brief 25/7/1901.
14 Beide beschrijvingen zijn terug te vinden op cassettes met gesprekken die J.Dijkstra met acht verschillende joodse Groningers

in de periode 1979-81 heeft opgenomen. Aanwezig in GA, nog niet geïnventariseerd.
15 Rost, De vrienden van mijn vader, 13-15.
16 GA AHSF toeg 369 inv 1-8 5.
17 Van Gelder, Terug van weggeweest, 144.
18 Interview D. Botje.
19 Deze patentregisters ontbreken (tot 1860) voor de stad Groningen.
20 Geciteerd uit Van Bekkum, ‘De geschiedenis van de joden in de stad Groningen’, 68-69.
21 NvhN 5/10/1928 (‘Ter Verpoozing’). De schrijver blijft anoniem. (Het artikel is met ‘T.’ ondertekend.)
22 Zie Bijlage V Beroepen 1829-1942.
23 Vrijwel al deze joden woonden binnen de joodse buurt. De gemiddelde leeftijd lag vrij hoog: 43 jaar. In 1921 richtte deze

vereniging zich tot B&W vanwege de ‘malaise in de lompenhandel’. Zie: GA Ingekomen stukken B&W 10/1/1921-
28/2/1921.

24 Kooij, Groningen 1870-1914, 76. Dit proces blijkt ook duidelijk uit de toename van het aantal joden in de hogere inko-
mensschalen zoals dat door Seinstra tussen 1860 en 1900 is weergegeven. Zie: Seinstra, ‘Folkingestraat’, 39.

25 Kooij, Groningen 1870-1914, 57.
26 Interview Philip Manuel Menco.
27 Elias, Drie-kwart honderd jaren met eer, met naald, met garen, 8.
28 Tuin, ‘De familie Van Dam uit Groningen’, 9.
29 GA AVB toeg 492 inv 28 2.
30 Hierover meer in: Berg, Wijsenbeek en Fischer red. Venter, fabriqueur, fabrikant.
31 CBIN 6 (1890) no 6 1-2. Het was een driedeling die hij losjes baseerde op Ezechiel 37: 1-8.
32 Ibidem.
33 Toespraak en installatierede, 15.
34 Nord, Josepha Mendels, 12. Mogelijk dat ze hier verwijst naar het huwelijk tussen ‘onderwijzersdochter’ Betsy Stern en ‘sla-

gersjongen’ Abraham van Adelsbergen dat door de ouders van Betsy als ‘zeer beneden de stand’ werd gezien. Zie: interview
Betsy Stern-Van Adelsbergen.

35 Ibidem, 10.
36 Ibidem, 8.
37 Enkele werken die van haar verschenen zijn: Rolien en Ralien (1947), Je wist het toch… (1948), Als wind en rook (1950), Alles

even gezond bij jou (1953), Heimwee naar Haarlem (1958) en De speeltuin (1970).
38 Haar voornaamste werken zijn: De weg alleen (1935), Sterrekinderen (1946) en De danseres zonder benen (1966). Met name

in dit laatste boek staan verwijzingen naar haar Groningse periode. Naast deze romans schreef ze verschillende kinderboe-
ken, waar onder Van twee Joodsche vragertjes (herdr. 1918; Amstelveen 1979) en Hoor eens even (Alkmaar 1930).

39 Asscher-Pinkhof, De danseres zonder benen, 24-26.
40 Ibidem, 57.
41 Ibidem, 57.
42 Ibidem, 58.
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43 Dasberg, De Voorschriften van het Joodsche Huwelijksleven, 45-46.
44 In 1922 in Nederland opgericht en de voorloper van WIZO-Nederland (Women’s International Zionist Organization).
45 De hier volgende informatie is gebaseerd op: Brasz, Irgoen Olei Holland en Boas, ‘Mirjam de Leeuw-Gerzon (1891-1977).

Pionierster voor Israël’ in: Bewust-joodse Nederlandse vrouwen, 83-93. 
46 De volgende informatie is vooral gebaseerd op de werken van De Wilde, met name: Nieuwe deelgenoten in de wetenschap en

Aletta Jacobs in Groningen.
47 Zie: Vrouwenbelangen. Drie vraagstukken van actuelen aard (Amsterdam 1899). Daarnaast zette zij zich tevens in voor de

internationale vredesbeweging.
48 Citaat uit: Boon en Lettink, De joodse gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omlig-

gende dorpen, 47-52 en 61-62.
49 Jacobs, Herinneringen.
50 Denk bijvoorbeeld aan Julia Culp (1880-1970). Zie: Hofman, Julia Culp.
51 Dertien ‘gemengde huwelijken’ staan vermeld in: De Vey Mestdagh Stichting, De joodse inwoners van de stad Groningen en

omstreken 1549-1945, 113, de overige twee heb ik uit een voorlopige versie van de De Vey Mestdagh Stichting die de perio-
de 1870-1945 behandelt. Ook de cijfers omtrent de ‘gemengde huwelijken’ na 1870 stammen uit deze voorlopige versie. 

52 Gevallen waarbij de joodse man/vrouw reeds voor het huwelijk bekeerd was, heb ik niet meegerekend. Ook kinderen uit
gemengde huwelijken die opnieuw ‘gemengd’ huwden heb ik buiten mijn berekening gelaten.

53 Van deze 155 gemengde huwelijken betrof het 110 maal een joodse man en 45 maal een joodse vrouw.
54 De Jong, Joods leven in de Friese hoofdstad, 20.
55 Op de lijsten die in 1942 op gezag van de Duitsers zijn opgesteld, tel ik 118 personen die met een joodse partner getrouwd

zijn en 224 personen die uit een zogenaamd ‘gemengd huwelijk’ zijn voortgekomen. De lijst telt 3064 namen. Betreffende
lijst is opgenomen in: Van Gelder, Terug van weggeweest, 195-313.

56 Van Ronkel, Uit het jodendom tot den Christus, 12.
57 Ibidem, 55, 58, 59.
58 Ibidem, 38.
59 Meijer, Erfenis der emancipatie, 11.
60 Ibidem, 65.
61 Van der Ploeg, Messiasbelijdende joden, 37.
62 Ibidem, 64.
63 Van Klinken, Opvattingen in de gereformeerde kerken in Nederland over het jodendom, 107-133.
64 Voor Nederland zie: Blom en Cahen, ‘Joodse Nederlanders, Nederlandse joden en joden in Nederland (1870-1940)’ in:

Blom, Geschiedenis van de joden in Nederland, 247-310 251. Voor Groningen zie: Dijkstra, ‘De joodse bevolking van
Groningen’, 134.

65 Maarsen, Het gemengde huwelijk.
66 Ibidem, 6, 9.
67 Ibidem, 12.
68 Omtrent de oprichtingsdatum bestaat enige onduidelijkheid. Zo wordt vaak het jaar 1889 gehanteerd. (Zie onder meer

Suringa, Groningen in zijn verleden en zijn heden, 274.) Dit is echter het jaar waarin Ets Haïm eigen huisvesting kreeg.
Volgens het Bijvoegsel van de Nederlandsche Staatscourant No 7 no 55 (10/1/1930) is de vereniging opgericht in 1870, maar
in Groningen gevestigd op 21/5/1889. Dat opperrabbijn Deen (zijn rabbinaat liep van 1811 tot 1821) de initiatiefnemer
zou zijn geweest van Ets Haïm wordt beweerd door Mendels, De joodse gemeente te Groningen (2e druk), 84. Waar hij dit op
baseert is mij niet duidelijk.

69 Zie brief Dagelijks Bestuur NIG Groningen aan Ets Haïm op 22/7/1938. GA ANIG toeg 368 inv 6.
70 GA AEH toeg 853 inv 1-5.
71 NIW jrg 51 (1916) no 45 2.
72 Ets Haïm is inmiddels afgebroken, maar in de stad zijn nog verschillende panden van Huurman te bewonderen. Zie bij-

voorbeeld de villa’s aan het Zuiderpark 25 en Emmaplein 6, en zijn galerij aan de Brugstraat.
73 NGC jrg 148 (15/7/1889) no 192 2.
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74 Deze bibliotheek is in de oorlog verloren gegaan. Jaap Meijer heeft in 1952 in opdracht van de joodse gemeente Groningen
een overzicht gemaakt van hetgeen er vóór de oorlog in deze bibliotheek aan Judaica en Hebraica te vinden was, met het oog
op een in te dienen schadeclaim bij de ‘Schade-enquête-commissie’ te Leeuwarden. (Deze viel onder het Commissariaat voor
Oorlogsschade van het Ministerie van Financiën.) Voor rapport zie: GA ANIG inv 6. 

75 Ibidem inv 1 (28/1/1922).
76 Van Hoorn, ‘Het zestig-jarig bestaan van de vereeniging ‘Ets Haim’ te Groningen’ in: NIW (26/2/1930) no 42. 
77 GA AEH toeg 853 inv 1.
78 Brief 15/7/1960 in: GA ANIG inv 6.
79 Hij was bekend als staatsman, filosoof, humanist en bijbelgeleerde. Geboren in Lissabon en net als zijn vader in dienst van

koning Alfonso V als schatkistbewaarder. Na de dood van Alfonso was hij gedwongen het land te verlaten – hij vertrok naar
Napels – en besteedde hij een groot deel van zijn verdere leven aan religieuze studie. Zie: Van Bekkum, Vertrouwde ver-
vreemding, 5-8, Netanyahu, Don Isaac Abravanel en Encyclopaedia Judaica, II 103-109. 

80 In andere spelling ook bekend onder de naam Isaac ben Jacob Alfasi. Groot talmoedgeleerde die in 1088 vanuit Fez naar
Lucena (Spanje) moest vluchten. Zie: Encyclopaedia Judaica, II 599-603.

81 Hij leefde rond 1100 in Toledo. Behalve als hofarts onder Alfonso VI vooral bekend als dichter. Schreef Boek der Chazaren
over de lastige positie joden temidden van christenen en moslims. Beschreef zichzelf als ‘een man wiens leven in Spanje is,
maar wiens bestemming in Jerusalem ligt’. Zijn Oden aan Zion inspireerden joden eeuwenlang in hun verlangen naar het
traditionele vaderland, zie: Halevi, ‘Ode to Zion’ 3-8, Schirmann, The history of Hebrew poetry in Muslim Spain, 421-480,
Baer, A history of the Jews in Christian Spain, I 67-70 en Gerber, The Jews of Spain, 60-61. 

82 GA AEH inv 1 3/1/1937.
83 Over deze vereniging in het volgende hoofdstuk meer
84 Deze lezing werd gehouden door een zekere Dr. Klein. Voor meer informatie omtrent het betreffende reisverslag, zie: Tudela,

The itineracy of Benjamin of Tudela.
85 GA AEH inv 3. De bewuste jeugdsjoel, die in ieder geval vanaf 1931 in hetzelfde gebouw als Ets Haïm gevestigd was, kreeg

in maart 1940 nog een nieuwe behuizing in de Folkingedwarsstraat. Van de officiële opening bestaan filmbeelden (zie: GA
en JHM).

86 GA ANIG inv 6.
87 In andere spelling ook bekend onder de naam Menahem ben Saruk of Menahem ibn Saruq, groot bijbelgeleerde en lange

tijd woonachtig in Cordoba. Zie: Ashtor, The Jews of Moslem Spain, I 247.
88 GA AA toeg 858 inv 5.
89 Een balspel dat gespeeld wordt door twee groepjes van vijf spelers die een grote bal met de vuist over een lijn moeten slaan. 
90 GA AA inv 1.
91 Helsma, Het joodse voetbal in Groningen 1920/1941, 52,56.
92 Gedenkboek Attila 1898-1928 (Groningen 1928) 25-27. (Aanwezig in: GA AA inv 7.)
93 GA AA inv 6.
94 Eind jaren dertig zou dit aantal plotseling weer toenemen. Zo staat in het jaarverslag van 1937-1938 te lezen: ‘Attila bloeit

zoals wij de laatste jaren nog niet gekend hebben’. Het ledental bedraagt dan: 134 (meisjes 44, dames 31, jongens 28, heren
31). Zie: GA AA inv 1.

95 Ibidem.
96 Een bezigheid die door arme joden vaak werd uitgevoerd en die gold als weinig hygiënisch.
97 Interview Chassid-de Vries. Opmerkelijk is dat Tobias van Blankenstein in zijn ‘Herinneringen’ exact dezelfde ervaringen

had met deze docent. Deze gaf hem eens een klap met daarbij de toevoeging: ‘luiheid is een raseigenschap van jullie, die zal
ik er wel uitslaan!’. Zie: GA AVB toeg 492 inv 28 8.

98 Zie Hoofdstuk 3 Onderwijs.
99 Feith en Lulofs, Redevoering en dichtregelen, 152.
100 Rost, De vrienden van mijn vader, 43. Catz was tussen 1928 en 1938 wethouder in Groningen.
101 Van Ronkel, Uit het jodendom tot den Christus, 14.
102 Feith en Lulofs, Redevoering en dichtregelen, 25.
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103 Uit een opgave van 1813 bleek dat er zo’n 130 zitplaatsen waren voor mannen en 50 voor vrouwen. Zie: Schut, De joodse
gemeenschap in de stad Groningen, 100. Nadien vonden er nog wel verschillende verbouwingen en uitbreidingen plaats.

104 NIW jrg 41 (1905) no 4 9.
105 In Gorredijk bevond zich een kleine joodse gemeente met een eigen synagoge. Binnen deze gemeente was van 1882 tot 1885

Izak Josephs de Haan actief, vader van Jacob Israël de Haan en Carry van Bruggen.
106 Tj. Kuipers (1857-1942) was een leerling van Berlage en in tegenstelling tot zijn broers Roelf en Foeke Kuipers – die even-

eens architect waren – een echte ‘kerkenbouwer’. In Groningen bouwde hij onder meer de Zuider- en de Westerkerk, resp.
in 1901 en 1906.

107 Joodse architecten waren er niet of nauwelijks.
108 Grieken e.a. Harry Elte (1880-1944), 27. Elte was wel de belangrijkste joodse architect van joodse gebouwen in de eerste

helft van de twintigste eeuw. Hij ontwierp zeven synagogen en gaf leiding aan de verbouw/restauratie van vier andere synag-
ogen.

109 NIW jrg 41 (1906) no 41 3. Op deze reis werden in ieder geval Hannover en Berlijn aangedaan. De verwijzing naar Berlijn
vindt men terug in het Feestprogramma dat ter gelegenheid van de inwijding in het gebouw van de Harmonie werd geor-
ganiseerd. Het refrein van een lied luidde namelijk: ‘Men ging kijken, men ging reizen, tot zelfs naar Berlijn, Want een Sjoele
zou hier verrijzen, Met torens prachtig fijn’. Programma van het feest der vereeniging georganiseerd ter gelegenheid van de inwij-
ding der nieuwe synagoge te Groningen op zaterdag 27 adar 5666/ 24 maart 1906, 20.

110 Hoogewoud, ‘Samuel I. Mulder in Hannover en zijn contact met Leeser Rosenthal (1861)’, 129.
111 De synagoge van Dresden (1839-1840) gold als de eerste, Duitse synagoge in moorse stijl. Buiten de Duitse grenzen waren

ook de Leopoldsynagoge in Wenen (1853-1858) en de Dohánysynagoge in Boedapest (1854-1859) typische representanten
van deze bouwstijl.

112 Zie: Hammer-Schenk, ‘Die Architektur der Synagoge von 1780 bis 1933’, 157-287 en Hammer-Schenk, Synagogen in
Deutschland. 

113 Later zouden de synagogen van Nijmegen (1912-1913) en Enschede (1928) nog volgen.
114 Hammer-Schenk, ‘Die Architektur der Synagoge von 1780 bis 1933’, 221.
115 Taverne, Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat, 7. Zie verder: Dubbeling, ‘De synagoge in restauratie’ in: Van Bekkum

red., Folkingestraat Synagoge. Oorsprong en geschiedenis, 47 en Stoutenbeek, ‘Drie Joodse Gemeenten (killes) en hun geschie-
denis’, 45.  

116 Hammer-Schenk, Synagogen in Deutschland, 258.
117 Taverne, Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat, 5. 
118 GA AHSF toeg 369 inv 1 24.
119 CBIN jrg 47 (1931) no 7 6-16 De bouwkosten bedroegen uiteindelijk zo’n ƒ70.000 zie: ‘De nieuwe synagoge’ in: PGC

21/3/1906.
120 Hartog I. Kisch (1870-1943) was naast groothandelaar in porselein, jarenlang het hoofd van de Nederlandse afdeling van

het ITO. (Over deze organisatie in een volgend hoofdstuk meer.) Hij was de vader van de hoogleraar in de rechtsfilosofie
aan de Universiteit van Amsterdam, Isaac Kisch (1905-1980). Isaac was tevens lid van het NZB-bestuur.

121 CBIN jrg 22 (1906) no 1 8-9.
122 Het koor stond onder leiding van de Meppelse oppervoorzanger H. Sitters, zie: ‘De inwijding der nieuwe synagoge’ in: PGC

23/3/1906.
123 Op de 700 joodse gezinnen die Groningen toen telde, lijkt me dit een gering aantal zitplaatsen. Bevatte de oude synagoge

die in 1756 geopend werd zo’n 180 zitplaatsen op een bevolking van grofweg 350 personen; de nieuwe synagoge bevatte dus
in totaal 627 plaatsen op een bevolking van ongeveer 2500 personen. Dat wil zeggen, in 1756 was de verhouding stoelen-
personen 1 op 2, terwijl die in 1906 1 op 4 was geworden, hetgeen iets zegt over het teruglopend synagogebezoek.

124 PGC 21/3/1906 en 23/3/1906, Nv/hN 22/3/1906 en 23/3/1906.
125 Pinkhof, ‘Israël stond vreemd tegenover beeldende kunst’, 355.
126 Meijer, ‘Jood en Jodendom in Stad en Ommelanden’, 25-26.
127 Ibidem, 30.
128 Mendels, De joodsche gemeente te Groningen, (1e druk) 88-89.
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129 Dasberg, Voorschriften van het Joodsche Huwelijksleven. De aanleiding tot het schrijven van deze brochure vormde hoogst-
waarschijnlijk de daling van de joodse bevolking in Nederland tussen 1920 en 1930 (van 115.223 naar 111.917). Zie:
Boekman, Demografie van de joden in Nederland, 17. Voor Groningen was deze daling al vanaf 1900 aan de gang. Zie: Bijlage
I Statistiek joodse bevolking 1798-1952.

130 Dasberg, Voorschriften van het Joodsche Huwelijksleven, 33, 42.
131 Ibidem, 33.
132 De hoogtijdagen zijn: Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest, Vreugde der Wet, Inwijdingsfeest, Lotenfeest en

het Paasfeest. Voor meer informatie zie: Van Bekkum, Joods leven 14-23.
133 ‘Hij [Davids] sprak tot mijnheer Van Gelder: “Dat de kinderen zoo slecht naar Sjoel toe gaan, dat kan ik niet gedogen”’. Zie:

JHM aanw.D155, Programma 10 Jaar Jeugdsjoel 16 juli 1938 8
134 CBIN jrg 44 (1928) no 19 5.
135 Van de bouw en de officiële openingsplechtigheid bestaat filmmateriaal (zie GA en JHM).
136 Ringer, Synagogen in Nederland, 8.
137 JHM Programma 10 Jaar Jeugdsjoel, 6.
138 Ibidem, 13.
139 Tammoez is de zomermaand juli-augustus. Traditioneel wordt de verovering van Jeruzalem door de Romeinen op 17 Tamuz

(70 n.C.) ingeleid met een vastendag.

HO O F D S T U K 6
1 Hildesheim, Kischinew en Zionisme, 3.
2 Tegenwoordig ligt Kischinew/Kisjinow in Moldavië.
3 Vital, A people apart, 509-515.
4 Gemakshalve spreek ik hier van ‘de zionistische beweging’. Binnen deze beweging waren (en zijn) verschillende stromingen

te onderscheiden afhankelijk van de nadruk die gelegd werd (en wordt) op het religieuze, politieke en/of culturele aspect.
5 Hen, Het Zionisme, 23. 
6 Zie de verklarende woordenlijst in: Zionistische Wegwijzer (publicatie NZB) (1935) 17.
7 Ter indicatie: in 1909 waren er 1043 NZB leden. Zie: verslag elfde Bondsvergadering in PGC jrg 124 (27/12/1910) no 303.

Pas vanaf de jaren dertig  groeide het aantal leden flink: 1932 2094, 1933 3249 en in 1939 4246. Zie: Michman, Pinkas,
157.

8 Hoogewoud-Verschoor spreekt zelfs van 47.000 Nederlandse joden die deze petitie ondertekenden. Zie: ‘First years of the
zionist youth movement’, 316.

9 Op 13 en 14 juni 1904 werd op de opperrabbijnenvergadering – waar Dünner geen lid van was – besloten dat men van
orthodoxe zijde het zionisme afkeurde. Het communiqué werd op 17 juni in het NIW gepubliceerd. Zie: Dasberg, Rabbijn
Simon Philip de Vries. Neede 1870 – Bergen-Belsen 1944, 48. Zie tevens: Giebels, ‘Het onstaan van een zionistische beweging
in Nederland’, 224 en De zionistische beweging in Nederland, 35.

10 Hess betoogde in Rom und Jerusalem (1862) dat aan discriminatie en onderdrukking pas een einde zou komen wanneer elk
volk nationaal onafhankelijk zou zijn.

11 Brief geschreven op 20 dec. 1865. Zie: Meijer, ‘Problematiek per post’, 95.
12 JW jrg 5 (16/2/1909) no 4.
13 Wachten en Harel, Theodor Herzl. Zionistisches Tagebuch 1895-1899, 620.
14 Weizmann hield hier onder andere een pleidooi voor de integratie van politiek en praktisch zionisme, dus enerzijds streven

naar wettelijke en politieke garanties en anderzijds praktisch kolonisatiewerk. Gevolg was de oprichting in 1908 van het
‘Palestina Bureau’ in Jaffa voor hulp aan immigranten. Zie: Püttmann, Markante Nederlandse zionisten, 151.

15 Van Voolen, Jozef Israëls 65.
16 N.H. Wolf ‘Zionisme en Israëls’ De Kunst 1 29/1/1909. Geciteerd uit: Dekkers, Jozef Israëls 1824-1911, 369.
17 Van Voolen, Jozef Israëls, 70.
18 PGC jrg 124 (14/8/1911) no 190 1.
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19 De beeldhouwer is B. Hesselink. Tussen het besluit tot het oprichten van een monument en de voltooiing lag ruim tien jaar.
Zie: Vinther, ‘Langs moeders graf ’ 43.

20 Cohen (1909-1993) schreef in 1969 negen getypte vellen onder de titel: Herinneringen aan mijn jeugd in Groningen. Zie:
GA sign 5506 GA. Hij groeide op in de Folkingestraat en was een kleinzoon van de befaamde tambour-maître Elie Cohen.
Tussen 1936 en 1941 was Elie huisarts in Aduard. Na de oorlog schreef hij tal van boeken over zijn kampervaringen. Hij
had in kamp Amersfoort, Westerbork, Auschwitz en Mauthausen gezeten. Zijn neef Elias Isak Alex Cohen was, naast Selma
Weinberg, de enige Groninger die Sobibor overleefde. E.A. Cohen publiceerde onder andere: Het Duitse concentratiekamp;
De afgrond – een egodocument; De negentien treinen naar Sobibor en Beelden uit de nacht: kampherinneringen.

21 Cohen, De afgrond, 13.
22 Ibidem, 5.
23 Deze vereniging zou door hem en zijn latere vrouw Ali Spier zijn opgericht. Zie brief Flori Sapir (vroegere naam ‘Spier’) aan

Lies Ast-Boiten, 28/8/1996 (particulier bezit Lies Ast-Boiten).
24 Cohen, Herinneringen aan mijn jeugd in Groningen. Zie: GA sign 5506.
25 Schrijver van eerder genoemd werkje Het Zionisme.
26 Een ingezonden brief in het NIW vermeldde over dit werk dat de ‘typisch joodse tafereeltjes’ bij velen ‘de spotzin zouden

opwekken’. ‘Van een zionistisch standpunt moge zoo iets nuttig geoordeeld worden, ik voor mij kan hoegenaamd hierin geen
nut zien.’ Verder merkte de briefschrijver op dat de naam van rabbijn Hamburg in het werk ontbrak. Zie: NIW jrg 42 (1907)
no 31 3. Mendels was tevens de oprichter van de Groningse afdeling van Mizrachi in 1920.

27 CBIN jrg 16 (1901) no 42 2.
28 GAA ANIK inv 34. Hierin bevindt zich een uitgebreid schrijven van de NZB aan de Centrale Commissie met de voor-

naamste brieven die rond de ‘Groninger kwestie’ zijn verstuurd.
29 Berenstein was tussen 1908-1912 voorzitter van de NZB.
30 ‘Ik sta heelemaal buiten het Sionisme. En zoo het Jodendom niet helemaal buiten mijne kringen van belangstelling is uit-

gesloten, bekleedt het er althans een secundaire plaats.’ Zie het interview met Carry van Bruggen door André de Ridder in
Den Gulden Winckel 15/7/1915 no 7. Tevens opgenomen in: Fontijn en Schouten, Carry van Bruggen (1881-1932), 18.

31 JW jrg 5 (5/3/1909) no 5.
32 Verslag Groningse demonstratie afkomstig uit: JW jrg 5 (16/2/1909) no 4.
33 Tevens schrijver van enkele joodse romans waaronder Children of the Ghetto (1892) en Dreamers of the Ghetto (1898).
34 Deze organisatie heeft tot 1924 bestaan.
35 Volgens Giebels zou de Nederlandse ITO zelfs in Groningen zijn gesticht en wel als reactie op ‘plaatselijke dictatoriale gedra-

gingen van zionistische leiders’. Hier moet dan ongetwijfeld Dr. A.A. Weinberg mee zijn bedoeld. Zie: Giebels, De zionisti-
sche beweging in Nederland 1899-1941, 83.

36 NIW 18/2/1910 3.
37 Ibidem 29/4/1910 4.
38 Omtrent afscheiding zie: JW jrg 5 no 6 19/3/1909 tevens GAA ANIK inv 34. Omtrent oproep: NIW jrg 44 (1909) no 42 5.
39 Verslag Amsterdamse demonstratie in: JW jrg 5 (5/3/1909) no 5 en CBIN jrg 24 (1909) no 50 5.
40 Hij verzorgde onder meer een rubriek in De Telegraaf onder de titel ‘Recht en Wet’. Zie: Dekkers, Jozef Israëls, 174.
41 Deze demonstratie staat aangekondigd in: JW jrg 5 (5/3/1909) no 5.
42 Voor meer informatie zie: Püttman, Markante Nederlandse zionisten, 29-31. Zijn zoon Izak de Vries was tussen 1950-1957

voorzitter van de NZB en vertrok toen naar Israël.
43 In het Reglement der Nederlandsch-Israëlitische Gemeente te Groningen (1877) staat onder art. 108 vermeld dat voorzangers

‘onder het geestelijk toezigt van den opperrabbijn of diens plaatsvervanger’ staan. Daarentegen staat in het Reglement voor
het synagogaal ressort Groningen (1885) onder art. 44 vermeld dat de opperrabbijn geen ‘gezag mag uitoefenen over de daden
en handelingen der gemeenteleden in het burgerlijk leven of buiten de kerk’.

44 Brief geschreven aan CBIN op 30/3/1909 zie jrg 25 (1909) no 3 3 en later tevens geplaatst in JW jrg 5 (16/4/1909) no 8.
45 JW jrg 5 (28/5/1909) no 11, zie tevens GAA ANIK toeg 1407 inv 34.
46 GAA Handelingen Centrale Commissie 1870-1941 rubriek O inv 1227 (15/8/1910).
47 JW jrg 6 (14/10/1910) no 21.
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48 PGC jrg 124 (27/12/1910) no 303 1-2.
49 NIW jrg 45 (1909) no 15 3.
50 Ibidem jrg 63 (1927) no 49 10.
51 M. Levie, ‘In memoriam opperrabbijn A. Asscher Ezn.’ In: GV (1927) 84-111 (incl. rouwwoord door opperrabbijn A.B.N.

Davids en rede van M. Levie).
52 NGC jrg 180 (2/6/1919) no 126 1-2.
53 CBIN jrg 34 (1918) 5.
54 G.A. Boutelje, ‘In memoriam opperrabbijn Eliazar Hamburg 1904-1918’ in: GV 1919 (Groningen 1918) 162-164.
55 PGC jrg 132 (2/6/1919) no 126 6.
56 PGC jrg 139 (12/5/1926) no 111 6 en (14/5/1926) no 112 5.
57 Zie Hoofdstuk 5 Veranderend joods leven: de joodse buurt, noot 37.
58 Michman, Pinkas, 137.
59 RAL ARIF inv 191. Brief van 15/3/1931 toen Dasberg nog opperrabbijn van Friesland was.
60 Dasberg, ‘Het wetboek van Jozef Karo’, 5.
61 GA Interviews J. Dijkstra 1979-1980 cassette 4.
62 Ibidem band 6. Zwaving-Mok was de echtgenote van Maurits Blok, secretaris van de joodse gemeente tijdens de oorlogsja-

ren. Samen woonden zij in een gedeelte van het rabbinaatshuis naast de synagoge. Na de oorlog hertrouwde ze met dhr.
Zwaving.

63 Dijkstra, ‘De joodse bevolking van Groningen’, 135.
64 Cohen, Herinneringen aan mijn jeugd in Groningen. GA sign 5506 GA.
65 GA AVB toeg 492 inv 28. Alle volgende citaten komen uit deze herinneringen. Als voorbeeld noemt hij: Bram van

Adelbergen met zijn vrouw Betsy Stern, Herman de Haas en Henny Cohen. Van Blankenstein was voor zijn vertrek naar
Israël (1963) vice-voorzitter van de NZB

66 Ibidem. Hij noemt de namen van: Bram van Adelbergen, diens vrouw Betsy Stern, Herman de Haas en Henny Cohen. Dat
het werkelijk om ‘heel veel’ joodse Groningers gaat, wordt verderop in mijn tekst ontkracht.

67 Dit beeld wordt bevestigd in het interview met Theodora (vernoemd naar Herzl) Sara Weinberg, de dochter van de zionis-
tische voorman. Hierin zegt zij dat haar ouders geen koshere huishouding voerden en dat ze slechts naar sjoel ging om haar
vrome grootvader te plezieren. Haar broer trouwde overigens ‘gemengd’ en werd ook arts-psychiater. Zie interview met
Theodora Sara Lezer-Weinberg. 

68 GA AVB toeg 492 inv 28.
69 Weinberg, ‘De Joden en de Lichamelijke Opvoeding. Kentering’, 3.  
70 Baderech jrg 3 (1927) no 3 61.
71 Binnen ‘Metsoedath Zion’ vormden Jo Cohen, de gebr. Levie en Meyer Stern de dominerende krachten. Deze vereniging

had aanvankelijk een eigen lokaal in de Kleine Peperstraat, maar verhuisde later – na aanvankelijke tegenwerking van de ker-
kenraad – naar een lokaal in de joodse school in de Folkingedwarsstraat. Zie: AVB toeg 492 inv 28 en AVA (ADVMS).

72 Uit statuten van Maccabi (art 2) zie: AA toeg 858 inv 2.
73 AVA (ADVMS).
74 GA NNZSO toeg 852 inv 1, alle volgende informatie en citaten zijn hieruit afkomstig.
75 Zie Dasbergs reeds eerder aangehaalde werk (Hoofdstuk 5) De voorschriften van het joodsche huwelijksleven.
76 Weinberg, ‘De hygienische waarde van de moderne gymnastiek’ in: Gedenkboek Attila 1898-1928 (8-9 december 1928) 25-

27 in: GA AA inv 7.
77 Shimoni, The Zionist Ideology, 103.
78 De voorzitter beweert in zijn lezing over ‘De geestelijke vaders van het “Groningse zionisme”’ (12/6/1939) dat de Groningse

NZSO-afdeling meer bepaald wordt door Bernstein (‘er is geen schuld die het antisemitisme zou kunnen rechtvaardigen’),
Heymans (‘het vertrouwen in de rede’) en Kaufmann (‘zionisme wortelt in maatschappelijke uitstoting’) dan door Herzl,
Pinsker of Klatzkin. ‘Wij danken aan Heymans het besef, dat subordinatie van verstandelijke en zedelijke maatstaven nood-
zakelijk is voor de fundering van het zionisme.’

79 Leydesdorff, Bijdrage tot de speciale psychologie van het joodse volk, 105.
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80 Sanders, Ziekte en sterfte bij joden en niet-joden.
81 GA NNZSO 25/10/1938.
82 Ibidem 7/2/1939.
83 D. Cohen is na juni 1939 vertrokken. (Voor die tijd komt zijn naam in de Notulen nog voor.) Ibidem inv 4.
84 Haar moeder was Rebecca Gerzon-Hildesheim (1861-1934), de zus van Eliazar. Rebecca was zeer actief binnen de zionisti-

sche beweging in Groningen, ze zat niet alleen in het plaatselijke bestuur van de NZB maar ook in de Joodsche Vrouwenraad.
85 Brasz, Irgoen Olei Holland, 6.
86 GA NNZSO 19/11/1936.
87 Ibidem 3/5/1939.
88 Zie bevolkingsoverzicht in voorlopige versie De Vey Mestdagh Stichting 1870-1945.
89 Hildesheim, Kischinew en Zionisme, 39. Voor meer informatie (incl. beeldmateriaal ) over de familie Hildesheim zie: Ast-

Boiten, ‘Van Warschau naar Groningen. Een familiekroniek’.

HO O F D S T U K 7
1 Zie interview met Löwenberg.
2 In sommige gevallen is de term ‘migranten’ wellicht beter op z’n plaats daar er voor de Duitse joden tot 1938 nog niet echt

sprake was van fysieke dreiging. Dat ik toch de term ‘vluchteling’ heb gehandhaafd, hangt samen met de toenmalige defi-
niëring van dit begrip door de minister van Justitie C.M.J.F. Goseling: ‘Onder vluchteling wordt verstaan iedere vreemde-
ling, die onder den druk der omstandigheden in het land waar hij verblijft of gevestigd is, dit land verlaat’. Zie: Circulaire
Departement van Justitie 7/5/1938 in: Berghuis, Joodse vluchtelingen in Nederland 1938-1940, 223-224.

3 Het NIW jrg 50 (1915) no 20 3 spreekt van een twintigtal Belgische joden, maar het waren er veel meer. Zo waren er op
19 november 1914 88 Belgisch-joodse vluchtelingen in de stad. Zie: J.H. Meijer, ‘Verslag van de “Groningsche vereeniging
tot steun van joodsche uitgewekenen”’ in: Verslag van de werkzaamheden van het provinciaal comité tot steun van Belgische en
andere vluchtelingen te Groningen, 101-105 103.

4 Zie Hoofdstuk 6 Zionisme.
5 NIW jrg 55 (1919) no 13 3.
6 PGC jrg 104 (30/5/1891) 7.
7 Zie bijvoorbeeld NGC jrg 150 (3/6/1891) en jrg 154 (7/6/1891).
8 PGC jrg 104 (10/6/1891) no 134.
9 Ibidem (12/6/1891) 2.
10 Ibidem (15/6/1891) 8.
11 Verslag van de werkzaamheden van het provinciaal comité tot steun van Belgische en andere vluchtelingen te Groningen, 31 en 103.
12 Roodt, Oorlogsgasten, 139. Dit boek biedt tevens een goed overzicht van de algehele situatie van vluchtelingen en krijgsge-

vangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.
13 Verslag van de werkzaamheden van het provinciaal comité tot steun van Belgische en andere vluchtelingen te Groningen, 30.
14 Het bestuur werd gevormd door B. Jacobs als voorzitter, P. van Dam vice-voorzitter, J.H. Meijer secretaris, D. Polak pen-

ningmeester en Joz. Gerzon assessor. Ere-voorzitter was opperrabbijn E. Hamburg.
15 Meijer, ‘Verslag van de “Groningsche vereeniging tot steun van joodsche uitgewekenen”’, 103.
16 Ibidem.
17 Ibidem 101.
18 Baskai, Vom Boycott zur ‘Entjüdung’, 26-7.
19 Michman, ‘De joodse emigratie en de Nederlandse reactie daarop tussen 1933 en 1940’, 94.
20 Dit cijfer is gebasseerd op de overzichtslijsten die de Duitsers vanaf februari 1941 van joodse inwoners lieten opstellen. (Zie

Hoofdstuk 8 Oorlog.) De lijst uit 1942 – die achterin het boek van Van Gelder, Terug van weggeweest is gepubliceerd en
3064 namen omvat – telt 193 Heimatlosen (joden waarvan de Duitse nationaliteit op 25 november 1941 was ontnomen) en
2 Duitsers. (Daarnaast telde ik 18 Polen en 1 Hongaar). Het werkelijke aantal lag waarschijnlijk hoger daar niet iedereen
zich zal hebben aangemeld. Zo vermeldt Dijkstra een aantal van 317 Duitse joden die in 1941 in Groningen leefde (helaas
zonder bronvermelding). Zie: ‘De Joodse bevolking van Groningen’ 146.
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21 Herzberg, Pro deo, 43.
22 Lucassen en Penninx, Nieuwkomers Nakomelingen Nederlanders, 79.
23 Circulaire 7 mei 1938 in: Berghuis, Joodse vluchtelingen in Nederland 1938-1940, 223-224.
24 Zie overzichtslijsten: GA AGG toeg 1692 inv 847. Op deze lijsten staan de namen vermeld van joodse vluchtelingen die tus-

sen 1 januari 1933 en 1 maart 1938 naar Groningen waren gekomen.
25 Michman, Pinkas, 494.
26 NIW jrg 69 (1933) no 11 10.
27 De hier volgende informatie is afkomstig uit: Brood red. Nieuwe Groninger Encyclopedie II, 676-677.
28 In 1959 herdrukt onder de titel Die verspätete Nation.
29 Zie betreffende interviews die ik met beide heren had. De naam Grünewald is later ‘vernederlandst’ in Grunewald.
30 Jakob, Anne Frank war nicht allein, 134. Om redenen van anonimiteit is de naam van Gert R. in het boek niet volledig weer-

gegeven.
31 Zie mijn interview met Löwenberg.
32 Opmerkelijk dat Löwenberg hier juist een nazi-begrip gebruikt. Een term die, zoals gezegd, door de nazi’s juist werd gehan-

teerd om buitenlandse kritiek te pareren.
33 Interview afgenomen door H. Berg. Zie: JHM inv 10000393.
34 Reijnders, Van ‘Joodsche natiën’ tot joodse Nederlanders, 129 en Michman, Pinkas, 399. Dijkstra spreekt, zoals gezegd, van 317

Duits-joodse vluchtelingen en 33 van elders afkomstigen. Helaas zonder bronvermelding. Zie: ‘De Joodse bevolking van
Groningen’, 146.

35 Deze aanvraagformulieren zijn – opmerkelijk genoeg – te vinden in GA ANIG toeg 368 inv 22.
36 Tot de oprichting van Westerbork in februari 1939 bestonden er zo’n 25 vluchtelingenkampen voor legale en illegale vluch-

telingen. In mei 1940 zaten er in totaal 1.117 vluchtelingen in deze kampen. De bedoeling was op deze wijze de emigratie
uit Nederland te stimuleren. Zie: Mulder en Prinsen red., Vluchtelingenkamp Westerbork, 21 en Michman, ‘Het Nederlandse
vluchtelingenbeleid 1933-1940’, 97.

37 Zie mijn interview met A. Löwenberg.
38 Uit deze periode bestaat inderdaad een politiemelding waarin staat dat een ‘onbekende vrouw aan [de] Emmasingel op [het]

droge gebracht’ is. Er staat ook nog bij dat het ‘vermoedelijk [een] zelfmoordpoging’ betreft. Zie: GA AGG toeg 1692 inv
249 356.

HO O F D S T U K 8
1 Polak, Verspreide geschriften I, xvii.
2 Ibidem, Eenheid boven geloofsverdeeldheid, 14 en Natuurwet denkwet zedewet, 13.
3 Ibidem.
4 GA ACRUG toeg 52 inv 307.
5 Polak, Eenheid boven geloofsverdeeldheid, 17.
6 Wedman, ‘Op zoek naar euthymia’, 20.
7 De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog IV/2, 802. Deze benaming werd reeds eerder door H.

Mooy gebruikt. Zie: Mooy, Het Duitse schrikbewind 1940-1945, 56.
8 Polak, Verspreide geschriften dl1, xvi-xix.
9 Brief aan Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte op 10/12/1940. Zie: GA ASF toeg 49 inv 250.
10 GA ACRUG inv 307.
11 GA ASF inv 250.
12 Voor meer informatie over Kapteyn (1870-1949), zie: L. van Hasselt, ‘ “De zaken moeten nu eenmaal loopen”. Kapteyn als

rector van de Groningse universiteit (1940-1942)’ in: Groniek 144 (1999) 311-321.
13 Zie zijn brief van 6/1/1941. GA ACRUG inv 307.
14 GA ACRUG inv 307. Brief 19/2/1941. 
15 Aldus een politieverslag. Zie: GA AKG toeg 1152 inv 240.
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16 Polak, Verspreide geschriften, I xviii-xix en Spigt, Leo Polak, 8 en ‘Leonard Polak’ in Veen en Kop red. Zestig juristen, 391-397,
392.

17 Zie Bijlage VI Voornaamste anti-joodse maatregelen 1940-1943.
18 Tonckens is op 14 juni 1941 opgevolgd door Ph. Blank over wie later meer. Zie: GA GAA toeg 1692 inv 759.
19 GA AGG toeg 1692 inv 759 16/5/1940.
20 Ibidem inv 771. Ook op 13 augustus 1940 waren ordeverstoringen gevolgd na optreden van NSB-lieden. 
21 Meijer, De interviewer, 265.
22 GA AGG inv 847.
23 In de zomer van 1942 zou deze lijst vervangen worden door een nieuwe lijst waarvan de tekst in het Duits was opgesteld

en waarop de personen per gezin gerangschikt waren. Deze nieuwe lijst telde 3064 namen en is achterin het boek van Van
Gelder, Terug van weggeweest opgenomen, 195-313.

24 Zie Bijlage IV Voornaamste anti-joodse maatregelen, 1940-1943.
25 Zie maandrapport 15/4/1942-15/5/1942 in: GA ACPG  toeg 1165 inv 191. 
26 Van Hal, Het mesje, 13.
27 Zo moesten bijvoorbeeld 16 joodse mannen uit de gemeente Slochteren zich om acht uur ’s ochtends melden bij het station

in Groningen. Zie: Gemeentearchief gemeente Slochteren inv 1.755.4  852 (10/7/1942) uit: Boon en Lettink, De joodse gemeen-
schappen in Hoogezand-Sappemeer, 158.

28 Er verbleven hier sinds juli 1942 zo’n 75 Groningers waaronder de gebroeders Jozef en Meier Behr – broers van de beken-
de muzikant Benny (Benjamin). Zie: Alferink en Fikken, ‘Kamp Twilhaar, Nijverdal’, 18-19 en Ibidem, Rijkswerkkamp
Twilhaar, 9-13.

29 Majoor Oostland rapporteert die dag dat hij te Assen 107 en te Hooghalen (Westerbork) 158 joden heeft afgeleverd. Zie:
GA AKG inv 242. De verdeling over de verschillende werkkampen verliep hoogstwaarschijnlijk alfabetisch. Zo is het opval-
lend dat mensen waarvan de achternamen met een A of B begon hoofdzakelijk in Twilhaar zaten, namen met een D in Het
Wijde Gat, met een G of H in Balderhaar en I, J en K in Kloosterhaar. Voor deze ‘ABC-theorie’ dank ik Alex Alferink.

30 Uit een order van de hoofdcommissaris aan het personeel. Zie: GA AGG inv 820 29/6/1942.
31 Interview GC met Cohen (22/6/1993) ADVMS. Ook in Nv/hN 4/8/1976 4 refereert Cohen aan het vertrouwen dat Dasberg

in de Duitse bezetter toonde.
32 Daarbij had Dasberg in januari 1942 zelf een werkkamp in Sellingerbeetse (Oost-Groningen) mogen bezoeken waar zo’n

400 joodse mannen uit het westen van het land waren ondergebracht. Ze werden er goed verzorgd en beschikten zelfs over
‘een goede bibliotheek’, aldus de rabbijn. Zie: NIOD, Archieven Joodsche Raad voor Amsterdam inv 182, 8c (werkkampen).

33 De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog V, 1053-1060.
34 Huizing, ‘Er waren woorden – Joseph Isaäc Cohen’, 18.
35 Van Hal, Het mesje 16, 19.
36 De volgende citaten zijn alle afkomstig uit de brieven die De Jong tussen 16/7/1942 en 28/8/1942 vanuit Kloosterhaar aan

zijn vrienden schreef.  Zie: AW 1038/4 Do 41.
37 Voor oorspronkelijke tekst, zie: Bijlage VIII Twee Groninger kampliederen.
38 Voor Nederlandse vertaling, zie Bijlage VIII Twee Groninger kampliederen.
39 Venhuis, ‘De joods-etnische zuivering van de provincie Groningen’, 63. Een kopie van het originele document is te vinden

in GA VJS (map Groningen).
40 GA AKG inv 242.
41 Venhuis, ‘De joods-etnische zuivering van de provincie Groningen’, 64. Een kopie van het originele document in GA VJS

(map Groningen).
42 Deze vermelding in: De Jong, Joods leven in de Friese hoofdstad, 76.
43 Venhuis, ‘De joods-etnische zuivering van de provincie Groningen’, 63 en Dijkstra, ‘De joodse bevolking van Groningen’, 147.
44 GA ACPG toeg 1165 inv 191 (Maandrapport 15/3/1942-15/4/1942).
45 Zijn opvolger was P.F. Tammens. Zie: GA ACPG inv 191 (Maandrapport 15/8/1942-15/9/1942).
46 GA AGG inv 250 68, 110, 113, 115, 119, 122, 134, 147, 173, 187, 190, 202 en ibidem inv 769 (13/4/1943).
47 Ibidem inv 761 Dagorder maandag 28 september 1942 no 356. 
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48 GA ACPG toeg 1165 inv 191 (Maandrapport 15/9/1942-15/10/1942).
49 Ibidem.
50 GA AKG inv 245.
51 Interview Inge Apt-Joseph 9/8/2002.
52 Brieven Ph. Blok aan fam. Brink, zie: AW Do 475 inv 5718-3.
53 Brief gedateerd op 5/10/1942. Zie: Martinet, Brieven van H.N. Werkman 1940-1945, 97. Ook in andere brieven maakte

Werkman melding van de situatie van de joodse Groningers. Zie bijvoorbeeld zijn brieven van 19/6/1941, 13/3/1942 en
15/7/1942. (In deze laatste brief spreekt hij hij over de deportaties van 10/7/1942.) Werkman zelf werd op 10/4/1945, enke-
le dagen voor het einde van de oorlog, door de Duitsers gefusilleerd. Na de oorlog kregen met name zijn ‘druksels’ grote
bekendheid – denk aan zijn ‘Chassidische Legenden’. 

54 GA AGG inv 250 (Zie index onder: ‘Zelfmoord’.) Zie bijvoorbeeld ook GA ACPG inv 191 (Maandrapport 15/9/1942-
15/10/1942).

55 GA AKG inv 245. (De volledige namen zijn vervangen door initialen.)
56 GA AGG inv 821.
57 Ibidem inv 820.
58 GA AKG inv 245. 
59 Zie bijvoorbeeld: GA AGG inv 251 321 en inv 252 54. Verder ook vermeldingen in GA ACPG inv 191 (Maandrapport

15/1/1943-15/2/1943).
60 Zie onder andere de politierapporten van 4 en 9 oktober 1942. GA AKG inv 245. In GA ACPG inv 191 (Maandrapport

15/9/1942-15/10/1942) staat vermeld dat op zaterdag 3 oktober 1942 ‘eenige patrouilles belast [waren] met de controle op
de verzegelde woningen der Joden, die zijn gearresteerd’.

61 GA AGG inv 820 (6/4/1943).
62 Ibidem inv 820.
63 Ibidem.
64 GA AKG inv 245.
65 GA AGG inv 820.
66 De hiervolgende informatie is afkomstig uit dit rapport van R. Pentinga, zie: GA AGG inv 844 (12/3/1942).
67 Over de rol van de Amsterdamse politie tijdens de bezetting verwijs ik naar Meershoek, Dienaren van het gezag.
68 GA AGG inv 821 (22/4/1942).
69 Ibidem inv 250 resp 75 en 40.
70 Zij was de echtgenote van Maurits Blok die secretaris van de joodse gemeente was. In de oorlogsjaren woonde zij daarom

lange tijd in het rabbinaatshuis vanwaar ze de gebeurtenissen in de joodse buurt van nabij meemaakte. Zie desbetreffende
interview.

71 Volgende citaten komen alle uit zijn brief van 15 maart 1943. Zie: AW 6721 Do 541.
72 GA ACPG inv 191 (Maandrapport 15/9/1942-15/10/1942).
73 Opnieuw brief 15/3/1943, zie: AW 6721 Do 541.
74 GA AGG inv 761.
75 Ibidem.
76 Dirk de Vries Lam (1869-1937) was kunstschilder en van 1903 tot 1934 leraar en directeur van kunstacademie Minerva.

Zie: Vinther, ‘Langs moeders graf ’, 47-48.
77 Deze ‘Weer-Afdelingen’ bestonden uit NSB-leden.
78 GA AGG inv 215.
79 Ibidem. Ook de gedenksteen op de plek van het geboortehuis van Jozef Israëls aan de Vismarkt werd verwijderd. Zie:

Vinther, ‘Langs moeders graf ’, 47.
80 GA ANIG toeg 368 inv 11.
81 Van Blankenstein heeft zijn herinneringen op schrift gezet, zie: GA AVB inv 28.
82 RAL ARIF toeg 250 inv 193 (deel 4).
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83 Hij schreef destijds ook het eerder genoemde verslag omtrent de Belgisch-joodse vluchtelingen in de stad. Zie Hoofdstuk 7
Vluchtelingen.

84 Een joodse onderduiker uit Enschede schoot bij zijn ontdekking op een ‘Haubtsturmführer’ van de SS die daarbij gewond
raakte. Als represaille werden onder andere joodse hoofdvertegenwoordigers gearresteerd en naar Westerbork gestuurd. Zie:
Beem, De joden van Leeuwarden, 268.

85 De functie van provinciaal hoofdvertegenwoordiger was op 31 oktober 1941 ingevoerd toen de bevoegdheden van de
Amsterdamse Joodse Raad ook werden uitgebreid naar de rest van het land.

86 JHM inv 5827.
87 Ibidem inv 5844. ‘Dagboek en verslagen J.H. Meijer over Westerbork en Theresienstadt 1944-1945’.
88 Cohen, De negentien treinen, 24.
89 Vanuit Westerbork vertrokken in totaal 93 transporten, van de in totaal 98 transporten die Nederland verlieten. Van deze

98 treinen gingen er 67 naar Auschwitz, 19 naar Sobibor, 9 naar Bergen-Belsen, 6 naar Theresienstadt en 2 naar
Ravensbrück. Zie: Het Nederlandsche Rode Kruis, Auschwitz dl 1: Het dodenboek van Auschwitz (Amsterdam 1947) 4, 7.
Het betreft een brochure welke gebaseerd is op documentatie- en registratiemateriaal dat door de Duitsers is verzameld.

90 Brief van 10/11/1942 aan de burgemeester van Zuidbroek door ‘de gevolmachtigde voor de reorganisatie van de
Nederlandsche politie’. Onderwerp: ‘Sympathiebetuigingen bij Jodentransporten’. Zie: NIOD, Collectie Generalkommissar
fur Verwaltung und Justiz, toeg 20 inv 1485.

91 Verslag J. Verstappen,  opgenomen in Rozema, In de verte staat een verlicht gebouw…’, 60-65. Origineel in AW. (Zie J.
Verstappen, Eindhoven 1987 DO 123, HCKW.) Verstappen was tijdens de oorlog in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen.

92 Ibidem.
93 Dit cijfer is gebaseerd op de lijst die in juni 1942 in opdracht van de Duitsers was opgesteld. (Opgenomen in Van Gelder,

Terug van weggeweest, 195-313.) Op deze lijst staan 3066 namen. Wanneer men hier de ‘ariërs’ (118) en de kinderen uit
‘gemengde huwelijken’ (224) aftrekt, komt men op een aantal van 2724. Stoutenbeek hanteert daarentegen het aantal van
2842, terwijl Michman op 2843 komt. Zie resp. Stoutenbeek, ‘Drie Joodse Gemeenten (killes) en hun geschiedenis’, 45 en
Michman, Pinkas, 395. Waar zij hun cijfers op baseren is me niet duidelijk. Ik heb dan ook geen verklaring voor de afwij-
king.

94 Stoutenbeek, ‘Drie Joodse Gemeenten (killes) en hun geschiedenis’ , 45.
95 Cohen, De negentien treinen, 140-141.
96 Michman, Pinkas, 400.

EPI LO O G

1 Cohen, ‘De gezichten zijn verdwenen’, 35.
2 Ibidem, De afgrond, 17. Zijn vrouw stamde uit een zogenaamd ‘gemengd huwelijk’, maar werd omdat ze met een jood was

getrouwd, toch beschouwd als ‘vol joods’.
3 Ibidem, Het Duitse concentratiekamp, ix.
4 Nv/hN 3/5/1975.
5 Beem, De verdwenen Mediene, 17.
6 Zie jaarverslag over 1951 van NIG Groningen in: GA ANIG toeg 368 inv 24. Ter illustratie: in 1951 emigreerden 24 leden

waarvan 20 naar Israël.
7 GA ANIG inv 24.
8 Tobias van Blankenstein merkt hierover het volgende op in zijn nagelaten herinneringen: ‘De meeste overgeblevenen behoor-

den tot de groep van mijn ouders: vrij bemiddeld, geseculariseerd, zionistisch georiënteerd’. Zie: GA AVB inv 28 21. Deze
situatie gold ook voor de rest van Nederland. Zie: Solinge en De Vries, De joden in Nederland anno 2000, 5.

9 GA ANIG inv 22. Oproep geschreven op 14/7/1952 en gericht aan de secretaris van de joodse gemeente. Lorjé biedt hier-
in aan jongens kosteloos lichaamstraining te geven die hen in staat stelt ‘tot de sterksten van de sterksten te behoren’ en een
figuur ‘als een Griekse athleet’ te ontwikkelen. Op die manier zou men zich ‘in Galoeth’ kunnen handhaven en ‘de verkre-
gen spieren’ in Israël kunnen gebruiken. 

10 GA AHSF toeg 369 inv 1 ‘De Memoires van Hartog S. Frank (opgetekend in 1948 te Groningen)’, 26-27.
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11 Volgens Jules Cohen was Groningen de eerste gemeente in Nederland waar een vrouw in het bestuur zat. Brief 15/5/1997
gericht aan ‘Secretariaat Stichting Folkingestraat Synagoge’.  

12 GA ANIG inv 24.
13 Ibidem inv 1.
14 Op de kerkeraadsvergadering van 26 november 1948 was in principe al tot verkoop besloten. Ibidem inv 24.
15 De hier volgende informatie omtrent het rabbinaatshuis is afkomstig uit het bouwdossier – B 11449 – dat bij Dienst

Ruimtelijke Ordening is in te zien.
16 De naam van de bewuste aanvrager is in dit verband te komisch om onvermeld te blijven: G. den Hengst.
17 Het gebouw ging voor ƒ12.500 over in particuliere handen. Zie: GA ANIG inv 6.
18 In Beth Joles hangt een gedenksteen waarop Beth Zekenim vermeld staat. Zie afbeelding in: Van Gelder, Terug van weggeweest,

135. Ook de verkoopopbrengst van het gelijknamige Joles-ziekenhuis te Haarlem ging naar Beth Joles, zie: Lipschits, 100 jaar
NIW, 126.

19 Brigadier Gustaaf Maste (1877-1943) stichtte in 1921 het ‘Nederlandsch Leger des Heils’, een afsplitsing van de interna-
tionale organisatie.

20 Koopakte is in bezit van de huidige eigenaar van het pand.
21 Schrijver van onder meer De vrienden van mijn vader dat handelt over de vooroorlogse joodse gemeenschap in de stad

Groningen.
22 Het comité ontstond uit Groninger afdelingen van het Genootschap Nederland-Israël, Stichting ‘40-’45 en de Vereniging

van Ex-politieke Gevangenen. Voorzitter werd oud-burgemeester van Groningen, J.Tuin. Op 30 juli 1970 werd het comité
omgezet in een stichting.

23 GA ASJM inv 1.
24 Botke, Theodorus van Swinderen, 9. Zie hierboven Hoofdstuk 3 Onderwijs.
25 Ibidem, 30.
26 GA ASJM inv 2 en 8.
27 Vinther, ‘Langs moeders graf ’, 48. De plaquette die het voetstuk sierde was lange tijd zoek, maar werd – verborgen in kolen-

gruis –  in het vroegere WA-hoofdkwartier aan de Emmasingel teruggevonden.
28 Ibidem, 50.
29 GA ASGG toeg 1.853.1 inv 1517. Bijkomend voordeel was dat in het Sterrebos de fundamenten van de afgebroken water-

toren konden worden gebruikt, hetgeen een fikse kostenbesparing betekende.
30 GA ASJF inv 1.
31 Een ander werk van Waskowsky is te zien in de Remonstrantse kerk waar een kruisreliëf van zijn hand hangt.
32 GA ASGG inv 1517 brief 2/1/1969.
33 Een uitvoerige beschrijving van deze overdracht en de voorafgaande rechtszaak is te vinden in: Broekema, ‘Verdriet om een

monument’.
34 Nv/hN 14/10/1969 2, later ook overgenomen in VN 15/1/1977.
35 GA ASGG inv 1517.
36 Ibidem.
37 De tekst waaruit deze zin afkomstig is, luidt in zijn geheel als volgt: ‘Een stem wordt in Rama gehoord, bitter geween: Rachel

weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is.’ (Jeremia 31:15)
38 Zie: NRC 27/3/1976, VN 31/7/1976 en Nv/hN 28/8/1976.
39 Oprichtingsdatum 6/8/1975. Oprichters waren mw H. Wolgen-Salomons, E. Taverne en J. Roffel.
40 Nv/hN 20/6/1975.
41 Ibidem 4/8/1976.
42 Brief wethouder J. Wallage gericht aan de leden van de PvdA-fractie in de gemeenteraad. Datum niet vermeld, maar moet

juli 1976 zijn geweest. (Particulier archief. Kopie in eigen bezit.)
43 Nv/hN 24/11/1973 15.
44 Brief namens de NIG Groningen aan L. Wolgen-Salomons 30/6/1976. (Particulier archief. Kopie in eigen bezit.)
45 NIW 6/8/1976 3.
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46 Doordat de fractieleden van de PvdA zich onafhankelijk opstelden, voelde ook de CPN – toen coalitie-partner van de PvdA
in het college – zich gerechtigd een eigen standpunt in te nemen. Fré Meis en consorten stemden voor behoud.

47 De totale bouwkosten bedroegen ƒ2.436.796, waarvan ƒ2.038.744 door subsidies werd gedekt (40% CRM; 20% +
ƒ100.000 door Provincie en 30% + overige kosten door Gemeente). Zie: GA ASGG inv 1518.

48 Nv/hN 1/10/1998.
49 Afbeeldingen en informatie van en over de kunstwerken zijn te vinden in: De Boer en Kindt, Verbeeld verleden en Boonstra

en Stolk Kunst in Stad.
50 Het gedicht ‘Gain nuigerkòst’ is opgenomen in: Saul van Messel, Tougelieks, 29.

BE S LU I T

1 GA VJS (map Bennet).
2 Ibidem inspectierapport 18/6/1865.
3 Zie inleiding bij Van Ronkel, Leidraad bij het Godsdienstig Israelitisch onderwijs, v. Dit citaat is reeds in Hoofdstuk 3

Onderwijs opgenomen.
4 Zie genealogie van de familie Van Ronkel in: GA VJS (map Bennet).
5 Ook wel geschreven als Goldsmit. Zie: De Vey Mestdagh Stichting, De joodse inwoners van de stad Groningen, 223.
6 Meer over deze persoon, zie: Schut, De joodse gemeenschap in de stad Groningen, 48-53.
7 DV jrg 9 (1932) no 17 dl 1 265. Zie Hoofdstuk 4 Afscheiding.
8 Van Ronkel, Uit het jodendom tot den Christus, 12.
9 Ibidem, 55.
10 Aldus onderwijsinspecteur S.I. Mulder in zijn rapport uit 1861. Zie: NA AHC Verslagen van de inspecteurs inv 441.
11 GAA ANIK inv 110 380a.
12 Meijer, Hoge hoeden/lage standaarden, 35.
13 Beem, De verdwenen Mediene, 123.
14 Installatie van Dr Jacob Rosenberg tot opperrabbijn van de provincie Groningen op 24 mei 1853.
15 CBIN jrg 6 (1890) no 6 1-2.
16 David Sorkin gaf op 18/11/2001 een lezing onder de titel: The new ‘Mosaik’: Jews and European culture, 1750-1940. Aan

zijn lezing ontleen ik mijn metafoor. De lezing vond plaats in het kader van een symposium te Amsterdam, getiteld: Dutch
Jewry in a cultural maelstrom, 1880-1940.

17 De volgende informatie omtrent genoemd onderzoek is afkomstig uit: GA VJS (map Bennet).
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SU M M A RY 1

This thesis documents the history of the city of Groningen’s Jewish community between 1796 and
1945, a period of enormous change. Many of these changes were induced by the  opportunity and
allure of integration into Dutch society. Pressures from within the Jewish community as well as from
outside of it contributed to this phenomenon. At the same time, however, the Jewish community in
Groningen also feared it might lose its traditional shape. This struggle, between integration on the
one hand and protection of traditional Jewish identity on the other, forms the central theme of this
study. National and/or international historical developments which influenced this struggle or dilem-
ma will also be discussed in this context. 

In September 1796 an Emancipation decree in the Netherlands entitled all Dutch Jews to ‘politi-
cal emancipation’. By virtue of this decree all rules and regulations which had previously limited
mobility and freedom were nullified. Jews in the Netherlands, for example, were now free to live
wherever they wanted and could enter any profession. 

From this date Jews were no longer treated as if they were members of a separate nation (the
‘Israelite nation’), but were instead regarded as Dutch citizens who were also members of a reli-
gious community, just as were their Catholic and Protestant compatriots. This new group of
Dutch citizens was referred to as ‘Israelite Dutchmen’; the government chose to refrain from using
the term ‘Jewish Dutchmen’ because the word ‘Jew’ had negative connotations at that time. 
After the implementation of the Emancipation decree Jews struggled to achieve an equilibrium
between two forces: further integration into Dutch society versus preservation of their own Jewish
tradition. This balancing act often led to conflict within the Jewish community. In Groningen for
example, a city with one of the largest Jewish communities in the Netherlands, these tensions led
to a rift over choir singing in the synagogue. 

Although the Emancipation decree of 1796 led to greater political equality for Dutch Jews,
socio-economic and cultural differences between Jews and non-Jews remained long thereafter. For
example, compared to the rest of the Dutch population a much greater percentage of Jews lived in
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poverty. And despite the newfound freedom to chose any profession, the choice of professions
remained very one-sided; most Jews chose the traditional Jewish professions in the area of shop-
keeping and trading. 

Influenced by the ideals of the Enlightenment, Dutch Jews began to abandon many of their tra-
ditional customs. Their behavior became more sedate and more in line with what Dutch society
considered to be ‘civilized behavior’. Their traditional language, Yiddish, was forbidden at both
schools and synagogues alike and was replaced by Dutch. Synagogue services were modified to
mirror Protestant worship; they became quieter and more dignified. Those who misbehaved, left
their seats too early, caused trouble or were inappropriately dressed were expelled or fined. The
rules were all scrupulously written down in the ‘Reglementen van godsdienstige en ceremonieele orde’
(‘Regulations of confessional and ceremonial order’). Just like their Protestant colleagues, dignita-
ries wore a black gown and beret, accentuated by a pair of white bands. In 1905 the Jewish com-
munity of Groningen even went so far as to ask a Protestant church architect, Tjeerd Kuipers, to
design their new synagogue. Although Kuipers was well known for his church design, he had no
previous experience in designing synagogues.

The integration process, however, was not seamless or as pervasive as it might appear. A por-
tion of the Jewish community strongly resisted these changes from tradition. This resistance to
change finally erupted in Groningen when the Jewish Council tried to introduce choral singing
into Jewish worship. To the outsider this might seem like a minor modification; but to more tra-
ditional Jews this was a sacrilege they could not and would not tolerate. They decided it was time
to establish their own Jewish community with their own temple which they called Teschuath Jisraël
(‘The salvation of Israel’). Another institution, Ets Haim (‘Tree of Life’), originally established to
study Talmud and other books of Jewish wisdom, tried in vain to stop the secular tide by modi-
fying their lectures such that they might reach a larger and particularly younger audience. Other
Jewish institutions such as the ‘jeugdsjoel’ (‘synagogue for the youth’) were founded with a similar
aim: to keep the Jewish community together and strengthen its inner cohesion. 

Another group of mostly secular Jews also started to have second thoughts about the wisdom
of assimilation, but for a different reason. This group was strongly influenced by the emerging ide-
ology of Zionism. These Zionists propagated ‘volkstrots’ (pride in the Jewish nation) instead of assi-
milation and preferred the term ‘Jew’ above that of ‘Israelite’. Although the Zionists in Groningen
formed a relatively small minority of the Jewish population, they almost caused another rift wit-
hin the Jewish community. 

As previously stated, the quest for integration within the Dutch Jewish community was influen-
ced by the Enlightenment and its philosophy about the equality of man and tolerance towards
people of different beliefs. 
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Under French rule (1795-1813) these ideals were indirectly imposed in the form of political and
administrative changes. These political and administrative changes ultimately undermined the
autonomy of the Jewish community and the position of its leaders. Prior to 1796, Jews were more
or less free to govern their own communities; they were able to make and enforce their own rules
and regulations. Louis Napoleon forced Jewish communities to join the ‘Opperconsistorie’, a cen-
tral institution which presided over all Jewish communities in the country. This institution was the
perfect instrument to stimulate and/or enforce social, economic and cultural integration of Dutch
Jews on a national level.

More profound changes within the Jewish religion itself were instigated by the German-Jewish
Haskalah, the enlightened circle around Moses Mendelssohn and his disciples. The Haskalah tried
to find a balance between traditional Judaism and surrounding Christian culture. Some Haskalah
ideas were further radicalized by nineteenth-century reformers who adapted these beliefs to better
fit their Christian environment. This reform movement strove openly to modernize Judaism. For
example, they rejected the idea that Jews were or should be a nation unto themselves; they also
substituted the ideal of the coming of the messiah with the ideal of universal deliverance and the
brotherhood of mankind. 

These German ideas had some effect on Groningen’s Jews and led to changes in areas as diver-
se as education, choir singing and the design for a new synagogue. The reasons they were influen-
ced by their German counterparts lie in the proximity of the German border, the close business
contacts between the two countries and family ties. Most Groningen reformers were actually of
German descent. 

The integration process was also heavily influenced by non-Jewish society. Society seemed to
demand Jewish assimilation as the price to be paid for having been granted political emancipation.
In Groningen – as in the Netherlands in general – the necessity for large-scale adaptation to the
dominant culture was felt less than in Germany. The Netherlands had always been a mixed socie-
ty in which people of different beliefs lived side by side. Simply because someone belonged to a
different religion did not mean their loyalty to the nation could be called into question. One could
be an orthodox Jew living according to the traditional laws and at the same time be a good citi-
zen. This explains why the new German ideas were not gratuitously copied in Groningen.
Moreover, each change involved a real struggle within the Jewish community. In spite of all adjust-
ments, the dearth of outside pressure may explain why the Jewish community of Groningen remai-
ned far more traditional than most Jewish communities in Germany. While the reform movement
in Germany often led to radical changes, in Groningen these changes were mainly restricted to aes-
thetic aspects of the religion, like decorum and ceremony. 

These differences were still noticeable when, from 1933, German-Jewish refugees arrived in
Groningen in search of safe haven. These refugees were often amazed by the rather traditional
Jewish way of life they found in Groningen. They were especially dumbfounded when confronted
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with the Jewish quarter in Groningen which they viewed as a relict from a distant and obscure
past. 

The arrival of German Jews not only revealed the differences between these Jewish groups, it
also showed how little had remained of traditional Jewish solidarity. German Jews were seen in the
first place as Germans and in this sense the attitude of Groningen’s Jews toward them was no dif-
ferent from the non-Jewish population. 

The presence of German Jews and the stories they related also forced Jews in Groningen to
confront the consequences of growing anti-Semitism in Germany as well as the existential insecu-
rity of being a Diaspora Jew. Strangely enough, this confrontation did not lead to a review of their
own position or their own possible fate. For the majority of Dutch Jews, it was unthinkable that
the state of affairs which existed in Germany could ever develop in the Netherlands. 

Nonetheless, increasingly Jews joined the Zionist movement in Groningen. That is also why
discussions about Jewish identity became more pronounced. Were Jews a separate people?  Zionists
underlined this Jewish ‘differentness’ and called attention to the unique place of Jews within his-
tory and among the peoples of the world. New attempts at assimilation were therefore considered
to be a waste of time. Palestine was the land of the future where a new, more self-aware and self-
confident Jew would arise. 

Zionists too surprised by the speed at which world events evolved. In 1940 the Netherlands
were invaded by the Nazis and soon anti-Jewish laws were introduced. With the German occupa-
tion, the process of assimilation and integration of the Jews, which had started 144 years earlier
with the Emancipation decree, had come to an end. 

On the eve of the Second World War did a recognizable Jewish life still exist in Groningen? It is a
question which Jaap Meijer, a well known Jewish historian born in the province of Groningen,
answered with a resounding ‘no’. In his opinion, Judaism as it existed in pre-war Netherlands had
already ended ‘before the Germans came’.2 When one equates ‘Judaism’ with ‘a traditional Jewish
community where both people and nation are closely intertwined and where Jewish laws and com-
mandments are strictly adhered to in daily life’, then this judgment is probably correct. The roots
of this change can be traced to the Emancipation decree. 

Jewish identity is, however, a dynamic concept. Definition of what it means to be Jewish has
often changed over the years and continues to do so according to both time and place; that is why
‘Jewish identity’ cannot be narrowly defined. Before 1796, the situation was easier as the terms
Jewry and Jewish identity coincided. If someone had a Jewish mother, he naturally belonged to the
Jewish nation, was a member of the Jewish community, lived according to Jewish laws and pre-
scriptions, and married within the Jewish circle. 

By 1940, however, Groningen’s Jewish community members had very little in common.
Religious laws and regulations which once dominated daily life were now only obeyed by a small
minority. Religion in general had become less of a common denominator. Groningen Rabbi Van
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Loen gave an extreme classification of this when in 1890 he divided the members of the Jewish
community into three categories: those who were ‘dead and dry’ and ashamed of their Jewish des-
cent; those who were not fully alive to the Jewish spirit and more involved in earthly than in spi-
ritual matters; and finally those who did not only wear the outward garb of Jewry but who open-
ly strove to further and preserve ‘our holy interests’.3

Like Van Loen, there were many others who worried about the growing ignorance of the holy
scriptures and the lack of interest in religious life. This secularization process was intensified by
Jewish migration out of the Jewish quarter. Increasingly Jews opted to live outside the former
Jewish area, thereby intensifying their contact with non-Jews while decreasing their proximity to
the synagogue (geographically and psychologically speaking). At the end of the nineteenth centu-
ry two groups of Jews lived in Groningen: the first poor, more traditionally-oriented group which
generally lived near or within the former Jewish quarter, and a second, more well-to-do, seculari-
zed group which lived outside the Jewish quarter. Both groups had their own schools and their
own organizations. In spite of growing contacts between Jews and non-Jews, mixed marriages,
however, rarely occurred before the 1920s; only then was this last barrier to complete integration
brought down.

In the course of the nineteenth century, clear, tangible criteria for Jewish identity disappeared.
The entire image of what it was to be a Jew had become more complex, more diverse and more
dynamic. Jewish identity was transformed into a colorful, continuously changing mosaic of diffe-
rent elements, a mosaic that at the same time changed color when the refraction of outside light
changed.4 

This thesis ends with the War which largely ended Jewish life in Groningen. Of those who survi-
ved the Holocaust, a large group emigrated within a few years after the war. Israel, in particular,
was a favored destination. The newly founded state provided many Dutch Jews with a new sense
of Jewish identity. The War also accentuated another aspect of Jewish identity, i.e. the feeling of a
common Jewish destiny. Given their experiences during the War, the belief that a Jew in the
Netherlands was protected against anti-Semitism and persecution no longer held any credence.
Once again the interesting mosaic of Jewish identity took on a new shape, also in Groningen. 

NOT E S
1 Translated by Carol Wagt-Lehman.
2 Meijer, Hoge hoeden/lage standaarden, 35.
3 CBIN jrg 6 (1980) no 6, 1-2.
4 David Sorkin gave a lecture on 18/11/2001 entitled: ‘The new “Mosaic”: Jews and European culture, 1750-1940’. It’s from

him that I derived my metaphor. The lecture was given during a symposium in Amsterdam, entitled: ‘Dutch Jewry in a cul-
tural maelstrom, 1880-1940’.
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