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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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Vergadering NZSO op 12 juni 1939. Zittend van links naar rechts: Herman van Hessen, Julius de
Vries, Meijer Stern, David Cohen en Ies Swelheim. Staand van links naar rechts: L. van Dam,
Siegmund Henry Meijler, Gonny de Leeuw, Manuel Kats, (?) Sleutelberg, Betty Cohen, Alfred
Löwenberg en (geheel achteraan) Daniel Levie.



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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