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‘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
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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

48

O N D E RW I J S



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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Voorzanger Levie Rosenblatt, godsdienstonderwijzer Meyer B. Stern en rebbe Sus van Hasselt (1923).




