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Stort ruimschoots Uwen geest en Uwen zegen uit over alle hoogere en mindere ambtenaren van den Staat, ook

in dit gewest en in deze stad; opdat zij met wijsheid en kracht het staatsroer gelukkig helpen besturen, tot ware

verlichting en waarachtige welvaart van al het volk!1

Het zijn woorden uit een gebed uit 1832 van de Groningse opperrabbijn Salomon Benjamin
Rosenbach die door Samuel Jozef van Ronkel uit het Hebreeuws in het Nederlands waren vertaald.
Deze laatste mag gelden als de belichaming van de Verlichtingsidealen in Groningen. Ruim vijftig
jaar lang, van 1815 tot 1869, was Van Ronkel actief als hoofdonderwijzer aan de joodse armenschool
– het vroegere Tiphereth Bachurim (‘Sieraad der Jongelingen’). Door onderwijsinspecteurs werd hij
wel aangeduid als de ‘nestor der Nederlands-Israëlitische godsdienstonderwijzers’.2 Naast godsdienst-
onderwijs gaf Van Ronkel overigens ook les in de zogenaamde maatschappelijke vakken en schreef
en vertaalde hij tal van opvoedkundige werken waarvan de strekking mooi is samengevat in een inlei-
ding bij een ervan. Daar staat namelijk dat het onderwijs niet alleen moest leiden tot: 

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

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

de voorvaderlijke Godsdienst trouw te blijven en stiptelijk na te leven.3

Geheel in de geest van Mozes Mendelssohn geloofde hij dat het voor een jood mogelijk moest zijn
in twee werelden te leven: de joods-religieuze en de niet-joods-maatschappelijke wereld. Juist door
middel van opvoeding en scholing zouden joden het volwaardig lidmaatschap van de samenleving
kunnen veroveren.

De familiegeschiedenis van Samuel Jozef van Ronkel (1794-1877) illustreert op treffende wijze
de moeizame zoektocht van de Gronings-joodse gemeenschap naar een balans tussen behoud van
de traditionele joodse identiteit en het streven naar verdere integratie. Net als vele Groningse joden
waren de Van Ronkels afkomstig uit het Duitse Rijk. De familienaam is hoogstwaarschijnlijk afge-
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leid van het Duitse stadje Runkel, een plaatsje in de omgeving van Limburg a/d Lahn in Hessen.4

Samuel was getrouwd met Eva Cohen (1798-1850) wier grootvader, Isaac Joseph Cohen, de eer-
ste rabbijn in Groningen was en wier overgrootvader, Mozes Goldsmid5, tot de stichters van de
joodse gemeente had behoord.6 Het huwelijk met Eva Cohen bracht maar liefst twaalf kinderen
voort waarvan er in ieder geval drie net als hun vader onderwijzer werden (Izaak, Abraham en
Asser). Van de andere kinderen hebben met name Jozef Samuel (de oudste zoon) en Philippus
Samuel ruimschoots van zich doen spreken, zij het ieder op geheel eigen wijze. Joseph Samuel
(1824-1909) stond namelijk aan de basis van de afscheiding die leidde tot de oprichting van een
nieuwe joodse gemeente Teschuath Jisraël (‘de Redding van Israël’) en een eigen synagoge aan het
Zuiderdiep. Van deze nieuwe gemeente was Jozef Samuel lange tijd secretaris en later voorzitter.
Aanleiding voor de afscheiding vormde de invoering van koorgezang in de Groninger synagoge;
een nieuwigheid die ook door de toenmalige opperrabbijn Baruch Bendit Dusnus werd
beschouwd als ‘ongodsdienstig en ongeoorloofd’.7 Kerkenraad en opperrabbijn stonden zo lijn-
recht tegenover elkaar, een patroon dat zich nog vaker zou herhalen. De afscheiding zorgde
decennialang voor grote verdeeldheid binnen de joodse gemeenschap, een verdeeldheid die vader
Samuel, zelf lid van de oude gemeente, ongetwijfeld met lede ogen aanzag. De uiteindelijke her-
eniging van beide gemeenten werd eveneens door Joseph Samuel geïnitieerd, maar deze maakte
vader niet meer mee. 

Zoon Philippus Samuel (1829-1890) zorgde met zijn bekering tot het christendom zo moge-
lijk voor nog grotere beroering. De ‘voortreffelijkheid zijner Godsdienst’ werd door hem niet
onderschreven. In zijn autobiografie Uit het jodendom tot den Christus bestempelde hij het joden-
dom zelfs als ‘te eentonig, te uitwendig, te vormelijk’.8 Met pijn in het hart en zeer tegen de zin
van zijn familie zette hij zijn bekeringswens door en werd hij uiteindelijk zelfs predikant. Drie van
zijn broers bezochten hem om ‘met tranen en gebeden in naam mijns vaders mij te bewegen, van
mijn onzalig voornemen af te laten, en toch niet zoo groote schande over het grijze hoofd mijns
ouden vaders te brengen’.9 Het mocht allemaal niet baten.

Daarmee was de ellende voor vader Van Ronkel nog niet ten einde. Hij zou ook meemaken dat
zijn levenswerk, het joodse onderwijs, langzaam maar zeker ten onder ging. De Wet op het Lager
Onderwijs uit 1857 betekende immers het einde van het maatschappelijk onderwijs aan de joodse
school. Voortaan dienden joodse leerlingen seculier onderwijs aan de bestaande armen- en stads-
scholen te volgen. De joodse armenschool beperkte zich vanaf nu uitsluitend tot religieus onder-
wijs. De leerlingen werden zo gedwongen twee scholen te bezoeken, met als resultaat dat na verloop
van tijd het religieuze onderwijs er steeds meer bij inschoot. Onderwijsinspecteurs constateerden na
1857 eensgezind verval in kennis van de joodse godsdienst.

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

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

onthouden van klagten aan te heffen over achteruitgang en verval.10
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Het verval leek ook op hoofdonderwijzer Van Ronkel zelf van toepassing want deze ‘nestor’ werd
plotseling als ‘te oud’ beschouwd. Kritische geluiden over het gebrek aan kennis omtrent de jood-
se godsdienst onder de leerlingen, namen na verloop van tijd alleen maar toe. Rabbijn-inspecteur
Van Loen stelde in 1889 zelfs enigszins wanhopig vast dat op deze wijze de joodse gemeente in de
toekomst van een ‘wisse ondergang’ niet te redden was.11 De ‘dure verpligting’ die volgens S.J. van
Ronkel op iedere jood rustte om ‘de voorvaderlijke Godsdienst trouw te blijven en stiptelijk na te
leven’, werd door steeds minder joden gevoeld.

Afscheiding, bekering en ondergang van het joodse onderwijs: het was een uitkomst die Van
Ronkel onmogelijk voor ogen kan hebben gehad toen hij zijn hooggestemde idealen in praktijk
begon te brengen. De stralen der Verlichting hadden de joden niet alleen gelijkheid en voorspoed
gebracht, ze betekenden tevens het einde van het traditionele jodendom.

In dit licht moet men ook de stelling van Jaap Meijer bezien die hij in zijn Hoge hoeden/Lage stan-
daarden poneerde, namelijk dat het in Nederland ‘joods gezien’ al afgelopen was ‘vóórdat de mof-
fen kwamen’.12 Woorden van gelijke strekking treft men ook bij Hartog Beem aan. Deze sprak van
een proces van ‘ontjoodsing’, dat gekarakteriseerd werd door ‘verslapping en vervlakking van het
joodse leven en het joodse weten’.13

Wanneer men onder ‘joods’, ‘traditioneel joods’ verstaat, waarbij volk en natie nauw met elkaar
verweven zijn en de joodse wetten en tradities zorgvuldig worden nageleefd, dan valt voor beide uit-
spraken ook in het Groningse geval veel te zeggen. De wortels van dit ‘verval’ lagen dan reeds bij de
invoering van het emancipatiedecreet in 1796 waarbij het natie-idee werd losgelaten en joden gelij-
ke burgerrechten kregen. Het decreet betekende tevens het einde van de relatief autonome positie
die de joden tot die tijd hadden ingenomen. De verschillende joodse gemeenten werden voortaan
ondergebracht binnen een centraal orgaan en dienden goedkeuring te verkrijgen voor zowat ieder
besluit. Daarbij sprak men na 1796 niet langer van ‘joden’, maar van ‘Israëlieten’, dit vanwege de
negatieve connotaties die aan de eerste term kleefden. Joden waren voortaan Nederlandse burgers
die aangesloten waren bij het Israëlitisch kerkgenootschap en ten aanzien van de plaatselijke joodse
bestuurders grotere onafhankelijkheid verwierven. De toekenning van burgerrechten betekende niet
alleen een officiële erkenning van gelijkheid, het vormde tevens een aansporing tot verdere aanpas-
sing, en integratie. Corresponderend lid I.L. Schaap sprak in dit verband in 1853 over de:

duure en groote verpligtingen [om] al onze krachten in te spannen, ten einde voor ons Vaderland en onze

medeburgers nuttige leden te zijn, maar vooral ook, om door onzen handel en wandel ons het groote voorregt

der burgerlijke vrijheid en gelijkheid waardig te toonen.14 

Was de gelijkstelling in politiek-staatsrechtelijke zin met het emancipatiedecreet bereikt, op sociaal-
economisch en cultureel terrein bestonden nog grote verschillen tussen joden en niet-joden. De
‘verpligting’ ook deze verschillen op te heffen werd door vele joden gevoeld. In de loop van de
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negentiende eeuw werd het onderscheid dan ook steeds geringer. Zo was het Jiddisch als
omgangstaal in scholen en synagogen verboden en vervangen door het Nederlands. Ook binnen de
religie kwam de aanpassing aan de niet-joodse omgeving tot uitdrukking. De diensten in de syna-
goge (ook wel aangeduid als ‘Israëlitische kerk’) waren gemodelleerd naar protestants voorbeeld
waardoor deze een steeds rustiger en waardiger karakter kregen. Zij die zich misdroegen door voor-
tijdig hun plaats te verlaten, herrie te schoppen of zich onfatsoenlijk te kleden, werden verwijderd
of beboet. In de ‘Reglementen van godsdienstige en ceremonieele orde’ was dit alles nauwgezet vast-
gelegd. Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders droegen in navolging van hun protestantse collega’s
een zwarte toga plus dito baret, dit alles geaccentueerd door een witte bef. Dat de nieuwe synagoge
in 1905 door een gereformeerd architect werd ontworpen die zijn sporen ruimschoots had verdiend
binnen de christelijke kerkenbouw, maar nooit eerder een ‘Israëlitische kerk’ had ontworpen, mag
gezien deze ontwikkelingen weinig verwondering meer wekken. 

Religie vormde daarnaast (of moet men zeggen ‘daardoor’?) steeds minder het cement van de
joodse gemeenschap. De driedeling die opperrabbijn Van Loen in 1890 maakte, moge dit illus-
treren. Hij onderscheidde joden die ‘voor het Jodendom dood en dor zijn’ en zich voor hun
‘Joodsche afkomst schamen’; zij die ‘niet van den werkelijk Joodschen geest doordrongen zijn’ en
zich meer met wereldlijke dan met geestelijke zaken inlieten; en ten slotte zij die ‘zich niet slechts
uiterlijk omkleden met het gewaad des Jodendoms’, maar die zich openlijk inzetten voor ‘de ver-
vulling en naleving onzer heilige belangen’. Alleen deze laatste groep was volgens Van Loen door-
drongen van ‘den waren geest des Jodendoms’.15 Naast Van Loen waren er velen die zich zorgen
maakten over de teruglopende kennis van de heilige geschriften en de afnemende belangstelling
voor het religieuze leven. Deze processen werden versterkt doordat steeds meer joden verkozen
buiten de joodse buurt te wonen. Met het wegtrekken uit de joodse buurt werd niet alleen de tra-
ditionele beslotenheid van de joodse gemeenschap verder doorbroken, ook de geografische en psy-
chologische afstand tot de synagoge nam toe. Grofweg ontstonden eind negentiende eeuw twee
groeperingen binnen de joodse gemeenschap: een arme, meer traditioneel georiënteerde groep die
veelal nog binnen de grenzen van de joodse buurt leefde, en een meer welvarende, geseculariseer-
de groep die zich juist buiten die buurt vestigde en bewoog. Beide leefden grotendeels gescheiden
van elkaar en beschikten over eigen verenigingen. Ondanks het toegenomen contact met de niet-
joodse omgeving bleven huwelijken tussen joden en niet-joden in Groningen lange tijd een zeld-
zaamheid. Pas vanaf de jaren twintig in de twintigste eeuw trad ook daarin verandering op, waar-
mee de laatste barrière binnen de algehele integratie leek te zijn genomen. 

Natuurlijk voltrok het integratieproces zich niet zonder weerstanden en tegenbewegingen. De
afscheiding onder leiding van Jozef Samuel van Ronkel kwam reeds ter sprake. Sommigen deed de
invoering van koorgezang binnen de synagoge al te zeer denken aan christelijke praktijken en zij
maakten zich ernstig zorgen over wat de volgende stap zou zijn. Verschillende hervormingsgezin-
de Duitse gemeenten waren immers al overgegaan tot het invoeren van het orgel en binnen som-
mige overwoog men de sabbath naar de zondag te verplaatsen. Ook de vereniging Ets Haïm

164

B E S LU I T



(‘Boom des Levens’) – die zich bezighield met studie en verspreiding van kennis der Heilige Schrift
– probeerde op bescheiden schaal het seculiere tij te keren. Door aanpassing van de lezingen hoop-
te men een groter en vooral jonger publiek bij het jodendom te betrekken. Zonder resultaat: leden-
tal en belangstelling bleven teruglopen, en de financiële situatie van de vereniging verslechterde.
De stichting van tal van verenigingen en de oprichting van een zogenaamde ‘jeugdsjoel’ hadden
tot doel de groep bijeen te houden en de cohesie binnen de gemeenschap te versterken. 

Het zionisme leek binnen bepaalde, meer seculiere kringen eveneens een nieuwe vlag rond
welke men zich kon scharen. Het betekende in ieder geval een herbezinning op het jodendom en
het assimilatiestreven waarbij het ‘natie-begrip’ nieuwe invulling kreeg. De zionisten, die in
Groningen altijd een kleine minderheid bleven, propageerden ‘volkstrots’ in plaats van assimilatie
en verkozen de term ‘jood’ boven ‘Israëliet’. Binnen de gemeenschap als geheel vormde het zio-
nisme daarentegen een nieuwe splijtzwam die in Groningen bijna leidde tot een tweede afschei-
ding. Zionisten haalden het natie-idee opnieuw van stal en richtten de blik over de Nederlandse
grenzen, op zoek naar een gebied waar een eigen staat zou moeten verrijzen en waar men als jood
in alle vrijheid zou kunnen leven. Voelde men zich in Groningen, of in Nederland in het algemeen,
dan zo onvrij? Nee. Palestina gold in de eerste plaats als een ‘geestelijk vaderland’ en een toe-
vluchtsoord voor joden van elders die wèl vervolgd werden. 

Met de komst van Duits-joodse vluchtelingen in de jaren dertig kwam de verslechterde inter-
nationale situatie al dichter bij huis en won het zionisme aan kracht en aanhang. De komst van
deze vluchtelingen bracht tegelijkertijd de verschillen aan het licht die in de loop der tijd tussen
de Groningse en Duitse joden waren ontstaan. Beide gemeenschappen hadden zich in die mate
geïntegreerd dat de houding van de Groningse joden tegenover hun Duitse ‘geloofsgenoten’ nau-
welijks onderdeed voor die van de niet-joodse Groningers. De stereotypen omtrent de Duitse
joden waren in de eerste plaats Duitse stereotypen. Zo werden de vluchtelingen ‘luidruchtig’ en
‘hautain’ gevonden. 

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was een joodse gemeenschap ontstaan die wei-
nig gemeenschappelijks meer bezat. De religieuze wetten en voorschriften die eertijds het leven van
alledag bepaalden, werden nog slechts door een minderheid nageleefd. Met de Verlichting was een
integratieproces in gang gezet waarbij de joodse gemeenschap – ondanks de relatief geringe aan-
tallen ‘gemengde huwelijken’ en bekeerlingen, en een bloeiend verenigingsleven – langzaam maar
zeker fragmenteerde. In die zin valt voor de stelling van Meijer veel te zeggen. Anderzijds hanteert
deze zo wel een zeer statische en smalle definitie van het begrip ‘joodse identiteit’. Het gehele beeld
was in de loop van de negentiende eeuw complexer geworden, gevarieerder, dynamischer. Er waren
geen helder afgebakende criteria meer om te bepalen wie zich wel en wie zich niet joods mochten
noemen. Joodse identiteit was verworden tot een bont mozaïek van voortdurend wisselende
bestanddelen, een mozaïek dat tevens van kleur verschoot naarmate de lichtinval van buitenaf zich
wijzigde.16 Tijdens de Duitse bezetting werden plotseling weer ‘heldere’ criteria gehanteerd, crite-
ria die van bovenaf waren opgelegd en losstonden van de in de loop der tijd ontstane situatie. Had
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men één of meer joodse grootouders, dan werd men als jood beschouwd. Of men zichzelf nu als
atheïst – Leonard Polak – , zionist of christen beschouwde: de Duitse bezetter keek uitsluitend naar
het aantal joodse grootouders. De joodsheid van deze grootouders werd weer bepaald aan de hand
van het al dan niet ingeschreven staan bij een joodse gemeente. 

Zo kon het gebeuren dat in 1943 in Groningen een brief arriveerde waarin opheldering werd
gevraagd omtrent de achtergrond van Jacobus Julius van Ronkel.17 Jacobus bleek in Berlijn te
wonen en in 1920, gelijktijdig met zijn moeder en zuster, door Ds. Karl Johann Bähr in
Amsterdam te zijn gedoopt. In dat zelfde jaar was hij vervolgens met een niet-joodse Duitse vrouw
gehuwd. Jacobus was een zoon van de Groningse onderwijzer Asser van Ronkel, die geen gods-
dienst beleed, en de uit Oude Pekela afkomstige Geertruida Henriëtte van Raalte. In de betreffen-
de brief wordt opheldering gevraagd omtrent de grootouders van Jacobus. Onderzoek in de bevol-
kingsregisters wees uit dat alle vier de grootouders, waaronder dus hoofdonderwijzer Samuel
Joseph van Ronkel, als jood moesten worden beschouwd. Deze gegevens leidden, aldus de Duitse
criteria, automatisch tot de conclusie dat Jacobus Julius ‘vol-joods’ was. 

De oorlog betekende vrijwel het einde van joods leven in de stad Groningen. Van de ruim 2800
joden die er in 1941 nog woonden, overleefden slechts enkele honderden de oorlog. (In 1948 telde
de joodse gemeente 239 leden.) Van deze overlevenden verliet een groot deel binnen enkele jaren
het land. Vooral Israël bleek een aantrekkelijke emigratiebestemming. De pas opgerichte staat
vormde voor vele joodse stadjers een nieuw aspect van hun joodse identiteit. Een ander facet zou
ten gevolge van de oorlog eveneens sterk aan gewicht toenemen: jodendom als ‘lotsgemeenschap’.
Het boeiende mozaïek der joodse identiteit had zo wederom een nieuwe vorm aangenomen.
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