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3
Het ontstaan van de Joodse Gemeente

Groningen
De vestiging van joden in de stad Groningen eind zeventiende en begin achttiende eeuw

De stad Groningen ontwikkelde zich in de middeleeuwen tot de belangrijkste plaats in het
noorden van de Lage Landen. Haar dominantie was zo groot, ook in de ogen van de
niet-stedelingen, dat men eenvoudigweg van ‘Stad’ sprak als men Groningen bedoelde. Het
belang van Groningen als economisch centrum, was vooral gebaseerd op haar ligging op de grens
van de Drentse zandgronden en de Friese kleigebieden. Deze geografische positie maakte haar
bij uitstek geschikt om de functie van overslag- en marktplaats te verwerven voor het omringende
platteland. In de loop der tijd wist de stad haar economische positie steeds meer uit te bouwen.
Een belangrijk moment hierin was het jaar 1473, toen de stad wist te bereiken dat al het in de
Ommelanden geproduceerde graan in Groningen ter markt moest worden gebracht en dat in de
Ommelanden alleen in Groningen gebrouwen bier mocht worden verkocht. In de loop der tijd
wist ‘Stad’ dit stapelrecht ondanks de tegenstand van de Ommelanden steeds verder uit te
breiden. De centrumfunctie die de stad op deze wijze verwierf, is met één blik op de kaart, zelfs
in onze dagen, nog duidelijk te zien. Alle waterwegen, de belangrijkste verkeerswegen in
vroegere tijden, komen er bijeen. De economische overheersing van het omringende land door
Groningen vinden we ook terug in haar politieke positie en aspiraties. Bij afwezigheid van een
sterk landsheerlijk gezag wist zij korte tijd door middel van verdragen haar dominantie op
politiek en bestuurlijk gebied steeds verder uit te breiden. Rond 1500 kwam er een eind aan deze
machtsuitbreiding. Maar dat betekende geenszins het einde van de stad als regionaal centrum.
Hoezeer zij die functie bleef vervullen, blijkt wel uit het feit dat in de stad de vergaderingen van
de vertegenwoordigers van de Ommelanden werden gehouden, dat er de belangrijkste provinciale
rechtbank was gevestigd en dat alle kloosters er over eenrefugium beschikten. Deze
centrumfunctie bleef Groningen ook na de Reductie van 1594 behouden en ze wist die zelfs nog
verder uit te bouwen. Nadat ze in de late middeleeuwen de jurisdictie over de landschappen het
Gorecht en Selwerd en het Oldambt had verworven, kocht de stad in 1619 ook nog de heerlijke
rechten over Westerwolde; zij had daarmee het landsheerlijk gezag over vrijwel het hele gebied
ten zuid-oosten van de stad. In deze streek bevonden zich uitgestrekte venen, die in de loop der
tijd met steun van de stad werden afgegraven en tot landbouwgronden gemaakt. Het voorschrift
dat de turf via de stad verhandeld moest worden, droeg aanzienlijk bij aan haar welvaart.
Over de geschiedenis van de stad Groningen gedurende hetancien régimeis relatief weinig
geschreven. Dit geldt vooral voor de sociaal-economische geschiedenis; maar ook onze kennis
over de politiek van die dagen laat te wensen over. Zo weten we bijvoorbeeld weinig over de
‘kleur’ van het stadsbestuur. In hoeverre werden bijvoorbeeld haar besluiten genomen onder
invloed van het consistorie van de gereformeerde kerk? Zoals al eerder is gememoreerd, werd
in het begin van de zeventiende eeuw het stadsbestuur gedomineerd door religieuze
scherpslijpers.1 Dit valt af te leiden uit de onverzoenlijke houding van het stadsbestuur tegenover
andere denominaties dan de gereformeerde. In de eerste helft van de zeventiende eeuw werden
vooral katholieken en doopsgezinden hiervan het slachtoffer. Zowel op het religieuze als op het



maatschappelijke vlak werden deze groeperingen belemmerd in hun ontplooiing. Zo dreigde het
stadsbestuur nog in 1703 het huis van een zekere Coppes Jarges in de Herestraat verbeurd te
verklaren, omdat hij toestond dat in zijn woning katholieke godsdienstoefeningen werden
gehouden.2

Ook een groepering als de lutheranen, die toch veel dichter bij de gereformeerden stond dan de
doopsgezinden en de katholieken, kregen allerlei beperkende maatregelen opgelegd.
Burgemeesters en raad verboden deze mensen, die zich in de loop van de zeventiende eeuw
veelal vanuit Oost-Friesland in Groningen hadden gevestigd, bijvoorbeeld in 1646 het houden van
godsdienstoefeningen.3 Toen de lutheranen zich weinig van dit gebod aantrokken en doorgingen
met het houden van godsdienstoefeningen, liet het stadsbestuur de daarvoor gebruikte ruimte in
1663 zelfs dichtspijkeren. En in 1682 liet de magistraat een school in de Stoeldraaierstraat sluiten,
omdat die door een lutheraan werd geleid.4 Pas in 1685 gaf de magistraat de lutheranen
toestemming tot het openlijk uitoefenen van hun godsdienst; in 1687 gevolgd door de verlening
en goedkeuring van een reglement, waarbij de rechten en plichten van de leden van de Lutherse
Gemeente waren vastgelegd.5

In het derde kwart van de zeventiende eeuw werd de houding van het stadsbestuur ten opzichte
van niet-gereformeerden verdraagzamer. Dat blijkt ook uit een besluit van 1672, waarbij men
bepaalde dat alle ingezetenen zonder onderscheid van religie, ‘t zij luthers, pausgezind of
mennist’, voortaan tot het burgerschap konden worden toegelaten.6 Overigens moeten we dit
besluit niet alleen aan de toegenomen verdraagzaamheid toeschrijven, maar ook gedeeltelijk aan
het beleg van de stad in 1672 door de troepen van de bisschop van Münster. Tijdens deze
belegering hadden ook de niet-gereformeerden zich kranig geweerd en de openstelling van het
burgerschap zal hiervoor waarschijnlijk wel een soort van beloning zijn geweest.
Gezien het bovenstaande behoeft het nauwelijks betoog dat de politieke omstandigheden in de
stad in het eerste driekwart van de zeventiende eeuw niet gunstig waren voor vestiging van joden.
Maar ook voor de joden zelf moet vestiging in de stad Groningen toen onaantrekkelijk zijn
geweest. Immers, vanaf ongeveer 1630 ging het met de economie van de stad bergafwaarts.
Terwijl het gros van de inwoners tijdens hetancien régime, ongeacht de economische toestand,
al uit weinig kapitaalkrachtige lieden bestond, hadden zij in tijden van recessie nog minder te
besteden dan onder ‘normale’ omstandigheden. Dit in tegenstelling tot de Ommelanden waar het
de boeren dankzij de gestegen prijzen voor agrarische produkten juist goed ging en waar dus een
relatief rijke bevolking aanwezig was, die hun gestegen rijkdom kon aanwenden voor
consumptieve doeleinden. Dit moet een niet onbelangrijk gegeven voor de joden zijn geweest,
die tenslotte voor het grootste deel van hun inkomen afhankelijk waren van de handel. Of er
evenwel een verband bestaat tussen de geschetste economische omstandigheden en de vestiging
van joden vermag ik niet te beantwoorden. Feit is wel dat zich in de stad Groningen voor het
eind van de zeventiende eeuw nauwelijks joden vestigden en op het omringende platteland zich
juist daar joden vestigden waar veel bedrijvigheid was.
Na de Reductie werd pas in 1661 een eerste poging van joden gedaan om zich in de stad te
vestigen.7 In genoemd jaar diende de geleerde Cohen de Lara uit Leiden een rekest in bij het
stadsbestuur, waarin hij toestemming vroeg voor vestiging van een aantal Portugese joodse
families uit Amsterdam.8 De kerkeraad van de gereformeerde gemeente te Groningen probeerde
dit te verhinderen. Toen hun namelijk ter ore was gekomen dat enige Portugese families hun
woonplaats naar de stad wilden verleggen, nam het consistorie het besluit een afgevaardigde naar
burgemeesters en raad te sturen met de opdracht een dergelijke vestiging te voorkomen.9 In hun
uiteindelijke beschikking probeerden burgemeesters en raad de kool en de geit te sparen. Zij



willigden weliswaar het verzoek van Cohen de Lara in, maar verbonden hieraan de restrictie dat
deze joodse families zich moesten onthouden van het openbaar uitoefenen van hun godsdienst.
Deze beperking was waarschijnlijk reden voor de Portugese joden om van hun plan af te zien.
Hierbij moet ik wel opmerken dat het geenszins zeker is dat zij ook echt van plan waren zich
hier te vestigen. Onderzoek heeft uitgewezen dat vanaf ongeveer 1646 de bevolkingsdruk binnen
de Portugese Joodse Gemeente te Amsterdam toenam; er woonden te veel mensen die een beroep
deden op de armenzorg.10 Om een oplossing voor de overbevolking te vinden probeerde het
bestuur van de Portugese Joodse Gemeente van Amsterdam alternatieve vestigingsplaatsen binnen
en buiten de Republiek te vinden, waarbij het meer dan eens voorkwam dat niet van verleende
vestigingsvergunningen gebruikt werd gemaakt. In dit verband moeten we bijvoorbeeld de
vergunning tot vestiging in 1649 in Emden zien11 en de pogingen uit 1653 en 1655 om toelating
in Antwerpen en Engeland te verkrijgen. Vrijwel gelijktijdig met het te Groningen ingediende
rekest werd in 1661 een dergelijk verzoek bij het stadsbestuur van Kampen ingediend.12

Overigens kregen de Portugese joden in Kampen een betere regeling aangeboden dan in
Groningen. Mits zij geen synagoge in één der hoofdstraten of in de buurt van een kerk zouden
inrichten, werd hun de openbare uitoefening van de godsdienst wel toegestaan.
In het tweede hoofdstuk hebben we al gezien dat het stadsbestuur van Groningen vanaf het
midden van de zeventiende eeuw betrekkelijk coulant stond tegenover de vestiging van joden in
de stadsjurisdicties. Dit beleid zette zich door. In een aantal plaatsen kregen individuele joden
toestemming om er te wonen.13 Deze meer tolerante houding van de magistraten ten aanzien van
de inwoning van joden zien we eind zeventiende eeuw ook tot de stad zelf uitgebreid. Metterdaad
vestigden zich geleidelijk joden in Groningen. De eerste Asjkenazische jood die hiertoe een
verzoek indient, was de uit Appingedam afkomstige Jacob Abrahams.14 In 1689 wordt zijn
verzoek om inwoning toegestaan ‘in stilte en zonder het minste gerucht’.15 Een aantal jaren later,
in 1696, dient hij andermaal een rekest in om in de stad te mogen blijven wonen en handel te
drijven in juwelen en parels. Ook dit wordt, zij het voorwaardelijk, toegestaan.16 Zijn handel lijkt
echter niet voorspoedig te zijn verlopen, want in 1698 moet hij al zijn pas verworven huis
verkopen.17 Behalve de hem toegestane handel, schoot Jacob Abrahams ook geld voor op panden.
Dit was het stadsbestuur ter ore gekomen. Het gelastte een onderzoek tegen hem.18 In of kort
voor 1707 is hem waarschijnlijk wegens het ongeoorloofd houden van een ‘pandjeshuis’ de
toegang tot de stad ontzegd. In 1707 kreeg hij namelijk van het stadsbestuur toestemming om
zich een maand lang in de stad op te houden teneinde zijn zaken te regelen zonder dat hij
gedurende die tijd door zijn crediteuren lastig gevallen mag worden.19

In 1691 kreeg de zwager van Jacob Abrahams, Levie Jozefs, eveneens toestemming zich in
Groningen te vestigen.20 Zijn komst hield verband met een van de vele initiatieven die het
stadsbestuur eind zeventiende eeuw ontplooide om de aantrekkingskracht van de stad te
vergroten.21 Sinds 1655 bestond er voor het personenvervoer een postwagendienst op Amsterdam
en Bremen. Deze dienst werd tweemaal per week onderhouden. Het traject naar Amsterdam was
onaantrekkelijk, omdat het deel tussen Hasselt en Genemuiden per schip moest worden afgelegd.
In 1691 kwam er een directe verbinding in beide richtingen tot stand, in westelijke richting over
Zwolle, de Veluwerand en Amersfoort tot Amsterdam en in oostelijke richting over
Nieuweschans, Leer en Delmenhorst tot Bremen. Voor de exploitatie van de dienst sloot de stad
een overeenkomst met de postmeester Willem Vliertman.22 In de bepalingen van het contract was
onder meer opgenomen dat de postmeester in de stad een agent naar zijn keuze mocht aanstellen.
Uitdrukkelijk werd vermeld dat dit ook een jood mocht zijn, die de vrijheid zou krijgen om met
zijn familie levenslang in de stad te wonen.23 De werkzaamheden van de commies bestonden uit



het oppassen op de wagens, de paarden, de passagiers en de goederen en het voeren en bijhouden
van de administratie hier ter stede. De uitdrukkelijke vermelding in het contract dat de commies
een jood mocht zijn, zou er op kunnen duiden dat Willem Vliertman al voor de afsluiting van
de overeenkomst met het stadsbestuur tot overeenstemming was gekomen met Levie Jozefs. Het
octrooi van 1691 lijkt eerder het eindprodukt van onderhandelingen tussen twee partijen, dan een
vooraf opgesteld document, dat men alleen maar kon aanvaarden dan wel afwijzen. Naast zijn
functie van vertegenwoordiger van de postwagendienst probeerde Levie Jozefs toestemming te
verkrijgen om handel te mogen drijven. Nadat in 1692 een eerder verzoek was afgewezen,24

diende hij in 1694 opnieuw een rekest in, waarin hij ditmaal om toestemming verzocht om in
zijden stoffen te mogen handelen.25 De beschikking op dit rekest is van belang voor onze kennis
van de ontwikkeling van de rechtspositie van de joden in de stad Groningen. Levie Jozefs
verkreeg weliswaar niet het lidmaatschap van het kooplieden- en kramergilde, maar hij mocht
wel koopliedennering uitoefenen. Dit is een belangrijk feit, omdat hiermee de deur op een kier
was gezet voor de toelating van joden tot het kooplieden- en kramersgilde.26 Het is bijzonder
spijtig dat we niet weten wat de reactie van het gildebestuur hierop is geweest. Immers, in het
algemeen waren de gildebesturen tegen de toekenning van het gildelidmaatschap aan joden.
Hierbij speelden niet alleen economische overwegingen een rol, maar ook een conglomeraat van
andere motieven.27 Naast de kerkeraden droegen de gildebesturen het meest bij aan de wering van
de joden uit de steden, waarbij zij zich lieten leiden door het aloude vijandbeeld van de joden
zoals eerder geschetst in het eerste hoofdstuk. Uit de beschikking van het stadsbestuur blijkt
verder dat het nog niet toe was aan een politiek, waarin geen verschil meer werd gemaakt tussen
joden en niet-joden ten aanzien van de verwerving van het burgerrecht en het gildelidmaatschap.
Dat valt op te maken uit de bedragen die Levie Jozefs hiervoor moest betalen. In totaal was hij
1421/2 gulden verschuldigd. Hiervan kreeg de stadsfiscus negentig gulden (het dubbele bedrag
dat het burgerrecht normaal kostte)28, de boekhouder van de algemene armenkas zeventien gulden,
de boekhouder van de burgerwezen vijf gulden en de penningmeester van het kooplieden- en
kramergilde 301/2 gulden.29

Uit de archieven krijgen we een weliswaar niet scherp omlijnd, maar toch voldoende beeld van
de economische activiteiten van Levie Jozefs. Het blijkt dat hij en zijn vrouw voornamelijk in
textiel,30 juwelen31 en tabak32 handelden. Daarnaast dreef hij handel met kooplieden uit
Amsterdam en had hij handelsverbindingen met de aan de Oostzee gelegen stad Stralsund in
Mecklenburg.33 Bovendien fungeerde zijn huis als herberg voor de hier voor kortere tijd
verblijvende joden.34 Uit andere archiefstukken blijkt verder dat hij en zijn vrouw ook geld
voorschoten op onderpand.35 Dergelijke activiteiten zouden uiteindelijk leiden tot de verbanning
van de joden uit stad.36 Want wat was het geval? Uiteraard was niet altijd duidelijk of de bezitter
van verpande goederen ook de werkelijke eigenaar was. Het kwam meermalen voor dat dergelijke
goederen elders gestolen waren en vervolgens bij een bank van lening of particuliere geldschieter
in onderpand werden gegeven in ruil voor een bepaalde som geld. Zo ook bij Levie Jozefs en
vrouw.37 Als dergelijke goederen vervolgens niet werden ingelost, konden ze vrij door de
geldschieter worden verkocht. Maar in sommige gevallen kwam een diefstal ter kennis van het
stadsbestuur. Die maakte dat algemeen bekend en het was dan verboden deze goederen in
onderpand te nemen. Dit liet Levie Jozefs in het jaar 1710 na. In weerwil van een bekendmaking
van het stadsbestuur gaf hij toch geld op onderpand van gestolen goederen. Dit was voor het
stadsbestuur aanleiding om Levie te veroordelen tot aan de kaakstelling van een half uur en
aansluitend hem, zijn vrouw en verdere familie voor eeuwig uit de stad te verbannen.38

Deze Levie Jozefs was ontegenzeggelijk een interessante figuur en het is de moeite waard iets



meer over zijn achtergrond te weten. Blijkens zijn huwelijksproclamatie in Amsterdam in 1684
was hij omstreeks 1650 in Poznan (Polen) geboren.39 Zijn in het Hebreeuws gestelde
handtekening onder de proclamatie maakt duidelijk dat hij een zoon is van de geleerde Josef
Jehoeda Leib Lifsjits.40 Van de laatste was de grafsteen, die tevens de oudste in de provincie
Groningen is, aanwezig op de joodse begraafplaats in Farmsum.41 Voor zijn komst naar
Groningen woonde Levie Jozefs in Appingedam. En ook na zijn vestiging in de stad onderhield
hij in zijn vorige woonplaats contacten en bleef hij naar het schijnt deel uitmaken van de Joodse
Gemeente in Appingedam. Hij is namelijk in 1703 nog een van de kopers van een stuk grond
voor de uitbreiding van de joodse begraafplaats te Farmsum.42 Het bestuur van de stad Groningen
beschouwde hem min of meer, zeker in het laatste decennium van de zeventiende eeuw, als
vertegenwoordiger van de in de stad wonende joden. Het overlegt met hem in kwesties die de
kleine joodse gemeenschap van die tijd raakten, zoals over de uitoefening van de godsdienst en
het aantal joden in de stad. Het volgende voorbeeld uit 1691 is hiervan een illustratie. Het was
burgemeesters en raad ter ore gekomen dat joden zonder toestemming van de magistraat een
synagoge hadden ingericht in het huis van een hunner en daar gebedsdiensten hielden.43 Dit werd
verboden en dit besluit werd aan Levie Jozefs meegedeeld, die voor de uitvoering van het verbod
zorg moest dragen.44 Zo ook in 1696, toen een raadsheer werd opgedragen om met Levie te
overleggen over de toename van het aantal joden in de stad en hierover rapport uit te brengen.45

Wat de achtergrond van deze rapportage was, is niet bekend. Het zou kunnen zijn dat de toename
van het aantal joden burgemeesters en raad zorgen baarde en dat zij van Levie een precies
overzicht verlangden van het aantal joden dat in de stad woonde. In hetzelfde jaar zette Levie
zich in voor het verdere verblijf van Salomon Kroon.46 Deze persoon was om een mij onbekende
reden een verder verblijf in de stad ontzegd. Zelfs de inzet van een aantal ‘kooplieden en
borgeren’ van de stad voor een geprolongeerd verblijf van Kroon leverde niet het gewenste
resultaat op.47

Hoewel in 1691 de uitoefening van gebedsdiensten was verboden, valt uit terloopse vermeldingen
in de rechterlijke archieven van de stad Groningen op te maken dat in het huis van Levie Jozefs
hiertoe toch een kamer was ingericht.48 Op een inventaris van zijn goederen worden meerdere
Hebreeuwse boeken en een kast met de boeken Mozes vermeld.49 Deze Heilige Arke met
toebehoren was blijkbaar door de joodse gemeenschap in Appingedam aan Levie Jozefs ter
beschikking gesteld. Dat blijkt uit een rekest uit 1710, waarbij de gezamenlijke joden in
Appingedam de teruggave hiervan verzoeken. Ze doen dit op grond van het feit dat genoemde
voorwerpen hun eigendom zijn en uit de armenkas van hun gemeenschap zijn betaald.50 Een
ander interessant aspect uit het leven van Levie Jozefs is, dat hij eveneens eenmohelmoet zijn
geweest. Een aanwijzing hiervoor is zijn verklaring in 1707 tijdens een strafrechtelijk
vooronderzoek, dat hij ten tijde van het misdrijf een besnijdenis in Bellingwolde uitvoerde.51 De
afstand tussen Groningen en Bellingwolde doet vermoeden dat hij de enige besnijder in deze
provincie is geweest.52 Na zijn verbanning uit Groningen begaf Levie zich metterwoon naar
Leeuwarden.53

Verbanning en hernieuwde vestiging: de periode 1710–1731

In september 1710 namen burgemeesters en raad een besluit met ogenschijnlijk verstrekkende
gevolgen voor de joden in het gewest Groningen.54 Doordat, zo staat in de resolutie, de joden



regelmatig gestolen goederen opkochten, was het aantal diefstallen toegenomen. Ter bescherming
van have en goed van de inwoners was het volgens hen onvermijdelijk geworden de joden uit
de stad en het aan de stad onderhorige gebied te verbannen. De nog aanwezige joodse families
kregen tot 1 november van datzelfde jaar de tijd hun zaken af te wikkelen en moesten op die
datum zijn vertrokken. Zij die dan nog niet vertrokken waren, liepen het risico strafrechtelijk te
worden vervolgd. Het besluit vermeldde verder dat joden zich nooit meer in de stad mochten
vestigen.
Zoals we later zullen zien, waren de effecten van deze maatregel minder draconisch dan de tekst
doet vermoeden. Waarom is dit besluit genomen? Maakten de joden zich werkelijk op grote
schaal schuldig aan heling, zoals de tekst van de resolutie ons wil doen geloven, of viel dat wel
mee? Onderzoek in de criminele vonnissen en in de dossiers van de vooronderzoeken van de
stads-fiscaal naar aanleiding van criminele aangiften tussen 1700 en 1710 geven geen bewijs voor
de stelling van burgemeesters en raad. Hierin komt de beschuldiging van heling door joden
slechts een enkele maal voor. Uiteraard is heling strafrechtelijk moeilijk te bewijzen, maar in het
geval dat de joden regelmatig gestolen goederen zouden hebben opgekocht of in onderpand
genomen, zou dit zeker geleid hebben tot een vooronderzoek door de stads-fiscaal. Verder blijkt
uit de rechterlijke archieven dat ook niet-joden van heling werden verdacht, terwijl voor hen deze
aantijging geen gevolgen had. De door de magistraat gegeven motivatie voor de afkondiging van
de resolutie heeft kennelijk geen verband met de werkelijke situatie. Zocht het stadsbestuur dan
een stok om de hond te slaan? Of anders gezegd: zocht het naar een aanleiding om de joden te
kunnen verbannen? Ook dat lijkt niet logisch. In die tijd kon het opbenbaar bestuur, als het zo
uit kwam, zonder meer de joden verbannen. Van een publieke opinie die hun doen en laten op
dit terrein kritisch volgde, was in die tijd nauwelijks sprake. De verbanning van de joden door
het stadsbestuur is waarschijnlijk het gevolg van een combinatie van factoren, waarbij zoiets
ongrijpbaars als de ‘denkbeelden’ over de joden tevens enig gewicht in de schaal zal hebben
gelegd. De joden vormden in die tijd een zeer duidelijk herkenbare groep. Het aantal joden in
Groningen was gering en als van zo’n kleine groep af en toe iemand gestolen goederen heelde
of ervan werd beschuldigd, kon dat het toch al negatieve oordeel over de gehele groep
gemakkelijk versterken. Met andere woorden: de ongewenste activiteiten van één of enkele
personen van een toch al nauwelijks gedulde groep werden geprojecteerd op de hele groep. En
in zoverre zegt de tekst van de resolutie van 1710 meer over de opinie die burgemeesters en raad
over de joden hadden, dan dat hij iets over de joden zegt. Een verzwarende omstandigheid die
zeker heeft bijgedragen aan de verbanning, was dat eerder genoemde Levie Jozefs en Rebecca
Abrahams een buitenechtelijk niet-joods kind in huis hadden genomen. Toen dit het stadsbestuur
ter ore kwam, reageerde het hierop furieus.55 Men vond het bijzonder ongepast dat een christen
kind door een joodse familie werd opgevoed.
Dat de maatregel van 1710 in de praktijk minder ver ging dan de letter van de tekst, wordt een
jaar later duidelijk. In verband met een nieuwe verpachting van de bank van lening was tijdens
de behandeling van het voorstel hiertoe bij sommige raadsleden twijfel ontstaan of hiervoor ook
joden in aanmerking kwamen.56 De magistraat antwoordde dat joodse pachters niet zouden
worden uitgesloten. Mocht een jood pachter worden, dan zou hij toestemming krijgen om zich
met zijn familie in de stad te vestigen. Het verbod van enkele maanden later aan joodse
kooplieden hun waren op de jaarlijkse vrijmarkt te verkopen, lijkt een uitvloeisel van een strenger
beleid maar had in werkelijkheid eerder een medisch-hygiënische dan anti-joodse achtergrond.57

De maatregel hield verband met het uitbreken van de pest in Dantzig.58 Men vreesde dat de ziekte
zich mede verspreidde door de verkoop van tweedehands kleding door joden. Zolang de joodse



kooplieden konden aantonen dat zij rechtstreeks met hun goederen uit Amsterdam op de
Groninger markt kwamen, werd hun niets in de weg gelegd.59 Ten einde de betrokkenen in kennis
te stellen van het verbod om kleding uit Oost-Europa te verkopen, plaatste het stadsbestuur zelfs
een annonce in Amsterdamse kranten.60

Dat het besluit van 1710 niet in al zijn strengheid werd doorgevoerd valt ook op te maken uit
drie andere zaken, bijvoorbeeld twee jaar later uit het verzoek van de ‘2 jooden hijr [=
Groningen] woonagtig’ om een tot tuchthuisstraf veroordeelde geloofsgenoot vrij te stellen van
het verrichten van werk op sabbat.61 In het licht van de eerdere beschuldiging van heling is het
opmerkelijk dat deze twee joden in de bres sprongen voor een gevangen geloofsgenoot, die
veroordeeld was wegens huisbraak.62 Deze geste van solidariteit, had gemakkelijk zijn weerslag
kunnen hebben op hun eigen positie in de stad.
Het verbod uit 1713 aan joden in het Oldambt (een stadsjurisdictie) om geen onderdak te
verlenen aan vreemde joden, toont eveneens de relatief geringe uitwerking van het
verbanningsbesluit.63 De tekst van de resolutie spreekt vangepermitteerdejoden. Een duidelijk
bewijs dat ondanks het verbod van 1710 joden permissie konden krijgen om zich in de
stadsjurisdicties te vestigen of, wat waarschijnlijker is, dat zij helemaal niet vertrokken.64 Verder
noemt een indiener van een rekest, waarmee hij om permissie tot inwoning voor zijn zoon in
Westerwolde verzoekt, zich burger en ingezetene van de stad.65

Gedurende het volgende decennium zijn er in de archieven nauwelijks sporen aangetroffen, die
op een meer dan incidentele aanwezigheid van joden in de stad wijzen. Gezien het voorgaande
kan dit niet alleen aan de werking van het verbod op vestiging van 1710 toegeschreven worden,
omdat er toch af en toe joden in de stad woonden. Pas in 1728 vestigde zich weer een joodse
familie in de stad.66 Overigens zonder uitdrukkelijke permissie van burgemeesters en raad. Het
betrof hier een Portugees-joodse familie die uit Amsterdam afkomstig was. Voor zijn vestiging
in Groningen had deze Izaak Israels in Sappemeer gewoond. Immers, in 1724 had dezelfde
persoon toestemming van burgemeesters en raad gekregen om zich met zijn familie in die plaats
te vestigen.67 Overigens was hem bij deze gelegenheid uitdrukkelijk verboden door middel van
koophandel in zijn levensonderhoud te voorzien. Wat hij dan wel mocht doen, is niet duidelijk.
Vermoedelijk mocht hij, net als het merendeel van de joden in de andere stadsjurisdicties, alleen
het beroep van slager uitoefenen. Dit was waarschijnlijk een te smalle economische basis voor
hem, want een aantal maanden later beklaagde hij zich dat hij onder de gestelde condities van
inwoning niet zijn kost kon winnen. Hierop stonden burgemeesters en raad hem dus toch toe
naast het slagersvak koophandel te drijven.68

Het voorgaande vraagt om enige verduidelijking. Ten aanzien van de beroepsuitoefening van de
joden in de stadsjurisdicties schijnen vóór 1754 geen algemeen geldende regels te zijn
geformuleerd, maar vermoedelijk waren die er wel. Oorspronkelijk was de joden waarschijnlijk
alleen de uitoefening van het slagersambacht en de verkoop van vlees toegestaan. Dat er
desondanks wel eens sprake is van joodse kooplieden in de stadsjurisdicties, komt doordat in
bijzondere gevallen van de algemene regel werd afgeweken en dat de controle op naleving van
de regels niet bijzonder ijverig werd uitgevoerd. De veronderstelling dat er wel degelijk algemeen
geldende regels waren voor de beroepsuitoefening van de joden, vindt steun in de tekst van een
plakkaat uit 1754. Dit besluit is waarschijnlijk genomen om paal en perk te stellen aan de op
steeds grotere schaal voorkomende uitzonderingen op de voorheen geldende regels. Zo wordt in
het plakkaat over de beroepsuitoefening van de joden in de stadsjurisdicties opgemerkt, dat de
joodse slagersals voorheenhun vlees mochten blijven verkopen. De verkoop van andere
goederen werd uitdrukkelijk niet toegestaan.69



De politiek van de Groninger magistraat ten opzichte van de vestiging van de joden in deze jaren
was toch enigszins merkwaardig en getuigde van weinig consistentie. Joden die in de
stadsjurisdicties wilden wonen, werd weinig in de weg gelegd. Anders was het, wanneer zij zich
officieel in de stad wilden vestigen. Officieel was het stadsbestuur tegen, maar officieus stond
het vestiging oogluikend toe. Toen bijvoorbeeld Mozes Arons in 1729 permissie verzoekt tot
inwoning in Helpman, een buurtschap onder de rook van Groningen, werd dit zonder meer
toegestaan.70 Uit zijn rekest wordt duidelijk dat hij daarvoor een aantal jaren in Leeuwarden en
in de stad Groningen had gewoond. Een jaar later werd een officieel verzoek van dezelfde man
om in de stad te mogen wonen afgewezen. Terwijl hij toch ooit eerder, gezien zijn verzoek uit
1729, een aantal jaren zonder opspraak in de stad had gewoond.71 Het ontbreken van duidelijk
geformuleerde regels ten aanzien van de toelating van joden zien we ook bij de inwoning van
Izaak Israels. Hij kocht wel een woning in de stad, maar had nooit een verzoek tot inwoning
ingediend.72 Kennelijk werd het verblijf van joden dus oogluikend toegestaan. Pas als een formeel
verzoek tot inwoning werd ingediend, en het stadsbestuur er zich wel principieel mee moest bezig
houden, voelde het zich genoodzaakt om het verblijf van de aanvrager niet toe te staan.

De stichters van de Joodse Gemeente

De verpachting van de postwagendienst aan Levie Jozefs in 1691 maakte het andere joden
mogelijk zich in zijn kielzog in de stad te vestigen. Een dergelijke situatie treffen we ook aan
in 1731.73 Het was nu de verpachting van de bank van lening, die de stadspoorten opende voor
vestiging van meer joden. Zoals eerder al vermeld, was de bank van lening een belangrijk
instituut. Zij bood de inwoners de mogelijkheid om op korte termijn over contant geld te
beschikken. In een tijd dat er geen andere banken bestonden, was dit zeer belangrijk. Natuurlijk
stond hier wat tegenover. De kredietnemer moest iets in onderpand geven, dat de executiewaarde
dekte van het geleende bedrag. Was men niet in staat om binnen jaar en dag zijn pand in te
lossen, dan vervielen de panden aan de bank. De bankhouder verkocht vervolgens deze goederen
op bepaalde veilingdagen aan de meestbiedende. De rente die over het geleende bedrag betaald
moest worden, varieerde naarmate de geleende som geld hoger of lager was. In vergelijking met
de gemiddelde4 à 5 procent rente die in de achttiende eeuw gold, was het rentepercentage dat
de bank van lening berekende hoog.74 De lommerd vervulde op de eerste plaats een waardevolle
functie voor de minder bedeelde groeperingen in de samenleving. Dat blijkt ook wel uit een
verzoek van een van de houders van de bank van lening over de openstelling op zondag75, waarin
wordt gesteld dat vooral ‘arbeidslieden’ gebruik maken van de diensten van de bank.76 Dat lijkt
ook wel logisch. Immers de rijkeren, relatief vaak bezitters van onroerende goederen, konden
gemakkelijk aan geld komen door een hypotheek op hun goederen te nemen.
Evenals het geval was met allerlei andere stedelijke voorzieningen en accijnzen, werd het recht
om de bank van lening te mogen houden door het stadsbestuur aan de meest biedende verpacht.
De pachtsommen vloeiden in de stedelijke fiscus. In de stad Groningen geschiedde de verpachting
voor de duur van twintig jaar. Net als al eerder in 1711 waren joden op voorhand niet uitgesloten
van inschrijving. Meer nog, het stadsbestuur stond hen bij gunning zelfs uitdrukkelijk de vrije
uitoefening van godsdienst toe. De diaken van de gereformeerde kerk Jacobus Aelders werd in
1731 voor een bedrag van 1300 gulden per jaar de nieuwe pachter.77 Dit was overigens niet naar
de zin van de gereformeerde kerkeraad. Zij bedreigde Aelders zelfs met uitsluiting van deelname
aan het Avondmaal. Waarschijnlijk had zij bezwaar had tegen het feit dat een diaken de bank van



lening pachtte en misschien ook wel tegen het feit dat hij hiertoe een maatschap met een jood
was aangegaan en zo de deur had geopend voor de uitoefening van de joodse godsdienst in de
stad. De bemoeienis van de kerkeraad ging het stadsbestuur veel te ver en het gaf het consistorie
een fikse uitbrander.78

In de overeenkomst tussen de stad en Aelders was een aantal condities opgenomen, waarvan de
belangrijkste was dat er in de stadsjurisdicties geen bank van lening mocht worden gevestigd.79

Zoals we hierboven al aangaven, was Aelders niet de enige pachter. In 1731 had hij in
Amsterdam een contract gesloten met Mozes Goldsmid om samen de bank te pachten.80 Of
Aelders en Goldsmid voorheen al zaken deden of contacten hadden, is niet bekend. In het
Amsterdamse contract was bepaald dat Aelders het dagelijks bestuur zou hebben, doch hij was
hiervoor waarschijnlijk ongeschikt. Het volgende jaar kwamen beiden namelijk een aantal
aanvullende bepalingen overeen; onder meer over de behuizing van de bank van lening.81 Zij
werd gevestigd in een pand in de Poelestraat, waarin zich tegenwoordig de bioscoop het
Concerthuisbevindt. Mozes Goldsmid of zijn vervanger zou voortaan in dit huis wonen.82 In het
kleinere huis daarachter zou de ‘verkoopkamer’ van de bank ingericht worden; het zou tevens
dienst doen als woning voor Philip Abrahams, die voor een periode van vier jaar tegen een salaris
van 400 gulden per jaar was aangesteld als kassier. Aelders zelf zou zijn intrek in de twee
kleinere huisjes aan de oostzijde van de bank nemen.

De verpachting van de bank van lening was voor het ontstaan van de Joodse Gemeente
Groningen zeer belangrijk. Enkele maanden vóór zijn aanvullende overeenkomst met Aelders in
1732 diende Mozes Goldsmid een rekest in bij het stadsbestuur.83 Hij herinnerde de vroede
vaderen er aan, dat zij aan hem (als pachter van de bank van lening), aan zijn familie en aan
andere joden de vrijheid hadden vergund om hun godsdienst uit te oefenen. Hiertoe had hij nu
een deel van zijn woning als synagoge ingericht en hij vroeg de Groninger magistraat om hun
toezegging uit de verpachtingsaanbieding gestand te doen. Deze deed dat en stond gebedsdiensten
toe. Een tweede verzoek om toestemming voor de aanleg van een begraafplaats werd in beraad
genomen.
Wie was nu deze Mozes Goldsmid, de man die we zonder meer als een van defounding fathers
van de Joodse Gemeente mogen beschouwen? Hij was in 1681 in Hamburg geboren als oudste
kind van Joseph en Elkel Stadhagen. De naam Goldsmid, waaronder hij in niet-joodse bronnen
bekend is, heeft hij eerst later door zijn huwelijk gekregen.84 Zijn vader was een van de
belangrijkste en rijkste mensen binnen de joodse gemeenschap van Hamburg. Zijn moeder was
een zuster van Glückel von Hameln. Van Glückel is een dagboek bewaard gebleven, dat
meermalen is uitgegeven en geldt als een belangrijke bron voor onze kennis over de mentaliteit
van een vooraanstaande joodse familie aan het eind van de zeventiende eeuw.85 In dit dagboek
komt de vader van Mozes regelmatig ter sprake. Van zijn zakelijk verworven kapitaal gaf Joseph
Stadhagen aanzienlijke bedragen uit aan religieuze verenigingen en activiteiten. Ook voor de
bouw van een nieuwe synagoge in Hamburg in 1684 fourneerde hij een fors bedrag. Dergelijke
vooraanstaande joodse families in West-Europa beschikten tijdens hetancien régimeover een
hecht netwerk van relaties van zowel zakelijke als persoonlijke aard. Maar eigenlijk kunnen beide
soorten van relaties niet los van elkaar gezien worden. Vaak was het huwelijk tussen kinderen
van dergelijke families een manier om economische allianties tot stand te brengen of te
verstevigen. Het dagboek van Glückel von Hameln geeft hiervan talrijke voorbeelden. Deze



huwelijken werden meestal tot stand gebracht door professionele huwelijksmakelaars. In het geval
van Mozes Goldsmid Stadhagen is het waarschijnlijk niet anders gegaan. We weten dat zijn
vader, zoals zoveel Noordduitse joden, zakelijke contacten in Amsterdam had. Dit is niet
verwonderlijk, want Amsterdam was aan het eind van de zeventiende eeuw nog steeds een
belangrijk knooppunt in de handel tussen Europa met Azië en Amerika. Het ligt dus voor de hand
te veronderstellen dat de vader van Mozes zijn zakelijke contacten in Amsterdam wilde
verstevigen door het huwelijk van één van zijn kinderen met een lid van een Amsterdamse
familie.
Mozes Goldsmid huwde op zeventienjarige leeftijd Judith Goldsmid Cassel, dochter van Wolf
Goldsmid Cassel en Sara Arents. Zijn schoonvader behoorde in elk geval tot de rijke bovenlaag
in de Hoogduitse gemeente van Amsterdam.86 Hij was bovendien bestuurder of parnas van de
Gemeente. Evenals zijn vader zal Mozes handel hebben gedreven in edele metalen en juwelen.
Verder is bekend dat hij in textiel en ‘koloniale’ waren handelde.87 Over de zakelijke activiteiten
van Mozesen detailweten we evenwel nog weinig. Dat zijn zakelijke contacten hecht verankerd
waren in de toenmalige handelsstromen bewijst echter een akte uit 1722. In dat jaar richtte hij
samen met Mozes Traub uit Hamburg een ‘compagnie van negotie’ op.88 Doel hiervan was de
handel op en in Londen. Traub bracht 2000 gulden in en Goldsmid 12.000 gulden. In het
contract, dat voor twintig jaar werd aangegaan, was verder bepaald dat Traub zich in Londen zou
vestigen en elk jaar een overzicht zou geven van winst en verlies. Dergelijke ‘compagnieën van
negotie’ zijn waarschijnlijk op grote schaal door joodse en niet-joodse kooplieden opgericht,89 niet
alleen in Amsterdam,90 maar ook daarbuiten.91

Uit het huwelijk van Mozes met Judith Goldsmid werden acht kinderen geboren. Zijn oudste
zoon Levie nam in 1732 voor zijn vader de honneurs in Groningen waar.92 De invloed die de
verpachting van de bank van lening aan Goldsmid zou hebben op de politiek van het stadsbestuur
ten aanzien van de vestiging van joden, was eveneens groot. Vanaf 1731 is er een verandering
te bespeuren in de houding van burgemeesters en raad, die eerder het verblijf van joden slechts
officieus toestonden. Deze gewijzigde houding blijkt uit een tweetal voorvallen uit 1732. In dat
jaar had een aantal joden de bemiddeling van Mozes Goldsmid ingeroepen om te zien of er een
mogelijkheid was om in Groningen te wonen. Deze zei hun toe hierover met het stadsbestuur van
gedachten te wisselen. Het uiteindelijke resultaat was dat in april 1732 tien joodse families
toestemming kregen zich in Groningen te vestigen.93 Waarschijnlijk zijn niet alle tien joodse
families daadwerkelijk in de stad gaan wonen. In de bronnen vinden we tenminste in de jaren
onmiddellijk na 1732 geen vermeldingen van joodse namen, die we voordien niet hebben
aangetroffen. Desondanks moeten we deze toestemming waarderen als de uitdrukking van een
meer tolerante houding van het stadsbestuur jegens de vestiging van joden. De verdraagzamere
houding van burgemeesters en raad bleef in de rest van het land niet lang onbekend. Een maand
later vroeg de Rotterdamse koopman Jacob de Vries toestemming zich in de stad te mogen
vestigen om er een winkel te drijven in textiel en ‘koloniale’ waren.94 Hij beriep zich in zijn
verzoek uitdrukkelijk op de toestemming die eerder aan andere joodse families was gegeven.
Bovendien is er in een ander verzoek van hem sprake van het genieten van de privileges die ook
aan andere joden waren toegestaan.95 Op welke voorrechten hij precies doelde, is niet bekend.
Ik vermoed dat hij hieronder verstond de mogelijkheid voor joden om het burgerrecht en het
gildelidmaatschap te verwerven. Als gevolg van de meer tolerante houding van het stadsbestuur
telde de joodse gemeenschap in 1735 zo’n twaalf families en zal ze uit zo’n 54 zielen hebben
bestaan.
Na het vertrek van Levie Mozes Goldsmid Stadhagen–waarschijnlijk naar Emden–nam de



schoonzoon van Mozes Goldsmid, Izak Jozefs Cohen, diens taken in Groningen over.96 Intussen
was de verhouding tussen de twee vennoten Aelders en Goldsmid verslechterd. Men had
voortdurend onenigheid over de openstelling van de bank op zaterdag en zondag. De opening op
zondag was mede één van de punten, waartegen het verzet van de kerkeraad zich eerder had
gericht. Maar voor een joodse betrokkene was het ondenkbaar om op zaterdag te werken. In 1733
waren de problemen tussen de beide vennoten zo hoog opgelopen, dat een scheiding
onvermijdelijk werd. Dit kon echter alleen met toestemming van de magistraat, die immers ook
partij was. Goldsmid en Aelders dienden een verzoek in bij burgemeesters en raad, waarin ze
toestemming vroegen het pachtcontract zodanig te wijzigen dat Aelders de mogelijkheid kreeg
om uit de onderneming te stappen.97 Het stadsbestuur verwees de zaak naar een commissie, maar
stond Aelders voorlopig toe om zijn relatie met Goldsmid te beëindigen. De commissie nam ruim
de tijd om de zaak te bestuderen en deed vier maanden na indiening van het verzoek de
aanbeveling om de zaak bij het oude te laten.98 Dat de openingstijden van de bank de
voornaamste aanleiding waren voor de problemen tussen de vennoten, blijkt ook wel uit het feit
dat zij in de herfst van 1734 hierover een proces voerden.99 Het stadsbestuur was overigens niet
ongenegen de joodse vennoot in vergelijkbare gevallen ter wille te zijn. In 1738 viel de
driemaandelijkse verkoping van niet-afgehaalde panden samen met het joods nieuwjaar en Grote
Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Op deze dagen mocht de joodse kassier Philip Abrahams
volgens de joodse wet geen werk verrichten. Het gevraagde uitstel van de verkoping tot half
oktober honoreerde het stadsbestuur zonder meer,100 en ook in latere jaren werd hiervan nooit een
probleem gemaakt.101

De dood van Mozes Goldsmid in 1738 betekende allerminst het einde van de betrokkenheid van
de familie bij de bank van lening. In het pachtcontract was bepaald dat bij overlijden van de
pachter zijn erfgenamen de zaken zouden overnemen. Izaak Israels, die geen familie was, werd
voorlopig belast met de afwikkeling van de zaken van Mozes Goldsmid in Groningen.102

Goldsmids schoonzoon Izak Jozefs Cohen was hiervoor niet geschikt. Tussen de schoonzoon
Cohen en Goldsmid bestonden ernstige meningsverschillen. De precieze oorzaak hiervan is niet
meer te achterhalen. In grote lijnen komt het verhaal hierop neer dat Cohen tijdens zijn bewind
over de bank van lening geld aan de bank had onttrokken. De goede naam van het huis Goldsmid
was hierdoor in diskrediet geraakt. De zaak was tenslotte voor een joods gerechtshof in
Amsterdam behandeld en dat had een vonnis gewezen, waardoor Cohen zich benadeeld voelde.
Hij besloot geen genoegen te nemen met de uitspraak van de joodse rechtbank en legde de zaak
voor aan het wereldlijk gerecht in Groningen en Amsterdam. Overigens zou over de nalatenschap
van Mozes Goldsmid bijna een halve eeuw geprocedeerd worden.103

Izaak Israels was de tweede man die beschouwd kan worden als een van de voormannen van de
nog kleine joodse gemeenschap in de dertiger jaren van de achttiende eeuw. Volgens de registers
van ondertrouw in Amsterdam is hij rond 1692 in Rotterdam geboren als zoon van de Portugese
jood Mozes Israel. Over zijn familie is verder niets bekend, maar waarschijnlijk behoorden ze
tot de Portugees-joodse gemeenschap in Rotterdam.104 In 1720 huwde hij met de omstreeks 1682
geboren Rachel de Moire, toen weduwe van Salomon Agua Branca.105 De familie van zijn vrouw
woonde in Londen. In 1724 vestigde het echtpaar zich vanuit Amsterdam in Sappemeer, waar
de man een jaar later toestemming kreeg om koophandel te drijven en het slagersvak uit te
oefenen. Vier jaar later, in 1728, vertrok de familie naar Groningen. Izaak kocht hier een huis
vóór de toenmalige A-poort.106 In het koopcontract is sprake van de winkel (waarmee wel de
inventaris zal zijn bedoeld), een toonbank en tabaksrollen. Dit wijst erop, dat hij onder meer



tabak verkocht. In hetzelfde jaar koopt hij ook het burgerrecht en laat hij zich inschrijven op de
gilderol van het kooplieden- en kramersgilde.107 Lang kon hij niet van zijn nieuwe behuizing
genieten, want in 1731 verkocht hij deze met een aanzienlijk verlies.108 Over zijn verdere handel
en wandel is relatief weinig bekend.109 Uit een tweetal verzoeken uit 1730 weten we dat hij ook
in juwelen handelde.110 Dat hij een man met een visie was, die echter zijn mogelijkheden wel
eens overschatte, blijkt uit zijn plan om in de stad een spinnerij op te richten. In 1736 kreeg hij
van burgemeesters en raad het alleenrecht om op de zogenaamde ‘Stadszolder’ in de Pelsterstraat
een spinnerij te beginnen voor een periode van twintig jaar voor de vervaardiging van wollen
stoffen en touw.111 Een innoverend element in zijn plan was om het werk te laten verrichten door
mensen die onderstand van de diaconie genoten. Van de hele onderneming kwam evenwel niets
terecht.112 Al in 1743 deed hij vrijwillig afstand van zijn alleenrecht ten gunste van Jan Abrahams
Brouwer.113

Binnen de joodse gemeenschap genoot Izaak Israels echter veel vertrouwen. Immers in 1738, na
de dood van Mozes Goldsmid, werd hij belast met de afwikkeling van een deel van diens
nalatenschap. Een taak die, gezien de omvang van de zakelijke verwikkelingen van Goldsmid,
zeker geen eenvoudige was.114 In de joodse gemeenschap gold hij als een van de woordvoerders
over zaken van gemeenschappelijk belang. In 1738 richtte hij zich namens alle joodse
marktkooplieden uit de stad tot burgemeesters en raad met het verzoek om voorrang te mogen
genieten bij het loten voor de plaatsen op de markt bóven joden uit andere plaatsen.115 Hoewel
hij na 1740 nauwelijks betrokken was bij het bestuur van de Gemeente, beschikte hij wel over
een grote mate van gezag binnen de joodse gemeenschap. Dit valt af te leiden uit het gedrag van
de gemeenteleden tijdens een ruzie in de synagoge later (in 1752) tussen Jacob Mozes en de als
rabbijn fungerende Izak Jozefs Cohen. De als getuige gedaagde Levi Eliazer Benjamins
verklaarde dat het als gevolg daarvan ontstane tumult in de synagoge ophield bij de binnenkomst
van Izaak Israels.116

Na de dood van zijn vrouw, omstreeks 1745, hertrouwde Izaak Israels met de uit Coevorden
afkomstige Eva Izaaks, dochter van de Hoogduitse jood Izaak Jacobs.117 Over zijn economische
activiteiten na het fiasco met de spinnerij is weinig bekend. Hij lijkt echter in de meest
uiteenlopende artikelen handel te hebben gedreven; hij had hierbij ook contacten met joodse
firma’s in Emden. Zo is bekend dat hij voor de Emder jood Mozes Jonas gedurende lange jaren
opkoper was van oud ijzer, dat hij naar Emden uitvoerde.118 Verder verkocht hij aan het
garnizoen in Boertange matrassen en beddegoed,119 kocht hij op vrij grote schaal in de provincie
huiden op en voerde die uit120 en kocht hij van de boeren in de provincie graan op.121 Het was
hem inmiddels zo voor de wind gegaan dat hij in staat was om in 1757 een huis in de
Zwanestraat te kopen.122 Vijf jaar later, in 1763 en dan ongeveer 71 jaar oud, is hij naar eigen
zeggen kwijnend en maakt hij zijn testament op.123 Het bijzondere aan de inhoud van het
testament is dat hij zowel aan de joodse als de algemene armen (dat wil zeggen de niet-joodse
armen) een bedrag van vijfentwintig gulden legateert. Zijn ‘kwijnend’ gestel belette hem niet om
in 1763 één van de pachters te worden van de bank van lening in Appingedam.124

De verwerving van het burgerrecht

Eén van de bepalingen in het octrooi op de verpachting van de bank van lening was dat de
pachter de vrije uitoefening van ambachten en nering was toegestaan.125 Hiertoe moest hij–zoals



alle andere burgers van de stad–zich laten inschrijven op de rol van het desbetreffende gilde.
Voorwaarde voor het lidmaatschap van het gilde was het bezit van het burgerrecht. In 1737
maakte Mozes Goldsmid van dit voorrecht gebruik en vroeg hij het lidmaatschap van het
kooplieden- en kramersgilde aan.126 Toen hij kon aantonen over het burgerrecht te beschikken,
werd dit verzoek zonder meer ingewilligd. Hiermee zijn we aangeland bij het vraagstuk wie zich
wel en wie zich niet in de stad mocht vestigen. Dat stond niet iedereen vrij. Dit gold zowel voor
joden als niet-joden. Men moest aan verplichtingen voldoen, waarvan de aard nauw verband hield
met de status die de aanvrager als nieuwe stadsbewoner nastreefde. Wilde men burger worden,
met alle voorrechten van dien, of nam men als nieuwkomer genoegen met een mindere status?
Het begrip burger- of poorterrecht hangt samen met het zogenaamde stadsrecht dat uit de
middeleeuwen dateert. Nederzettingen die daarover beschikten bezaten een (meestal beperkte)
autonomie. Zij waren losgemaakt uit het omringende gebied, waarvan ze tot die tijd deel hadden
uitgemaakt. De gemeenschap verkreeg een eigen bestuurlijke en rechterlijke organisatie. Nu had
de stad Groningen weliswaar formeel geen stadsrecht gekregen, maar zij wordt allerwegen toch
als stad beschouwd omdat zij alle kenmerken hiervan vertoonde.127 De bevolking van een stad
bestond van oudsher uit een drietal categorieën.128 Op de eerste plaats de burgers of poorters, ten
tweede de in- of bijwoners en tenslotte de vreemdelingen. Burgers en bijwoners–om ons daartoe
te beperken–genoten een ongelijke behandeling.129 Juridisch was de positie van de bijwoners
tweederangs. Van belangrijke rechten, zoals het uitoefenen van politieke of andere bestuurlijke
ambten, waren zij uitgesloten.130 Ook op economisch terrein was hun positie inferieur. Zij konden
bijvoorbeeld geen gildelid worden, omdat hiervoor het bezit van het burgerrecht een vereiste was.
Men kon op verschillende manieren burger van een stad worden, maar het kostte altijd geld. Er
werd een onderscheid gemaakt tussen het ingeboren, het behuwde en het gekochte burgerrecht.
Het ingeboren burgerrecht verwierf men automatisch bij de geboorte, indien men een kind was
uit een huwelijk tussen een burger en een burgeres (overigens moest er ook dan wel voor worden
betaald). Het behuwde burgerrecht verwierf men door te trouwen met de dochter of de weduwe
van een burger. Tenslotte kon men het burgerrecht kopen. De laatste twee categorieën hebben
gemeen dat de aanvragers voor de toekenning een tijdje in de stad moesten hebben gewoond, dat
ze niet armlastig waren en dat ze te goeder naam en faam bekend stonden. Volgens het stadboek
van Groningen uit 1425 moest de aanstaande burger een jaar in de stad hebben gewoond.
Op de bovenstaande algemene regels bestonden talrijke uitzonderingen. Zo varieerden de
bedragen die men in Groningen voor het burgerrecht moest betalen nogal. Het was onder meer
afhankelijk van de geografische herkomst. Mensen uit Drenthe en de stadsjurisdicties betaalden
minder dan anderen. In zijn algemeenheid kan men zeggen dat de kinderen van burgers het
goedkoopst af waren en het duurst de vreemdelingen. De bedragen die betaald moesten worden,
konden ook per periode nogal verschillen. Dit komt omdat de verlening van het burgerrecht door
het stadsbestuur werd gebruikt als middel om de stedelijke economie te sturen.131 In tijden van
een tekort aan bepaalde ambachtslieden kon men er toe over gaan het burgerrecht goedkoper of
zelfs gratis toe te kennen.132 Omgekeerd konden in tijden van grote werkloosheid de eisen worden
verzwaard. Maar ook ideële motieven speelden een rol. Een voorbeeld hiervan in Groningen is
de gratis toekenning van het burgerrecht aan de gevluchte Hugenoten uit Frankrijk in 1681 en
1686.133

Mensen die het burgerrecht niet konden betalen werden in- of bijwoner genoemd. De
belangrijkste beperking in hun status was wel dat hun economische activiteiten waren begrensd.
Alle bij gildedwang geregelde ambachten en nering was hun ontzegd. De groep van bijwoners
zal voor het grootste deel uit armen zijn samengesteld, die immers niet in staat waren de



benodigde bedragen voor de koop van het burgerrecht en de inschrijving op de gilderol op te
brengen. Deze groep mensen had de voortdurende aandacht van de Groninger magistraten en de
gildebesturen, van de laatsten vooral omdat bijwoners vaak economische activiteiten ontplooiden
die bij uitsluiting van anderen aan de gildeleden waren voorbehouden. De gildebesturen zagen
dat als oneerlijke concurrentie, omdat deze personen in tegenstelling tot de gildeleden weinig of
niets bijdroegen aan de stedelijke lasten en zo hun produkten of diensten goedkoper konden
leveren. Tegen deze beunhazerij werd herhaaldelijk geprotesteerd en het stadsbestuur dreigde al
even regelmatig met harde sancties tegen hen die de gildebepalingen ontdoken. Toch schijnt,
gezien de frequentie waarop deze dreigementen werden afgekondigd, de effectiviteit niet groot
geweest te zijn.134 Door het stadsbestuur werden bijwoners om andere redenen met de nodige
scepsis beschouwd. Aan de terughoudendheid van de vroede vaderen lag de beduchtheid ten
grondslag dat de bijwoners eens een beroep zouden moeten doen op de kas van de diaconie. Dit
nu probeerde de magistraat zoveel mogelijk tegen te gaan. Vandaar dat in de loop van de
zeventiende en achttiende eeuw talrijke maatregelen zijn afgekondigd om de omvang van deze
groep te beteugelen.135

Direct na de Reductie van Groningen werd in deKerkenordre der stadt Groningeneen bepaling
opgenomen, dat iedereen die zich in de stad wilde vestigen een bewijs van goed gedrag moest
kunnen tonen.136 Deze voorwaarde zou later een vast bestanddeel vormen van alle plakkaten en
ordonnanties op de vestiging van nieuwkomers. In 1610 werd bovendien bepaald dat alle
vreemdelingen–en dat waren per definitie al degenen, die geen burgerrecht hadden–zich bij de
kluftmeesters moesten aanmelden bij hun aankomst in de stad.137 Deze kluftmeesters, een soort
opzichters over de kluften of wijken waarin de stad was verdeeld, hadden meerdere taken. De
belangrijkste was het toezicht en het bijhouden van de administratie over de vestiging van nieuwe
buurtbewoners.138 Onderdeel van de vestigingseisen voor nieuwkomers was verder de akte van
borgtocht of indemniteit. In een dergelijke akte stond de diaconie in de plaats van herkomst van
de vreemde garant voor de kosten van bedeling, indien deze binnen een bepaalde periode tot
armoede verviel en op steun was aangewezen in zijn nieuwe woonplaats. Het lijkt er overigens
op dat het bezit van een dergelijke akte in de stad pas later verplicht werd gesteld dan in de
stadsjurisdicties: in de stad in 1752.139

Hoe het begrip ‘vreemde’ zich ontwikkelde, kunnen we opmaken uit een plakkaat uit het jaar
1758. Naar aanleiding van de interpretatie van de tekst van een ordonnantie uit 1755, was over
dit begrip onenigheid ontstaan tussen de kluftmeesters en de diaconieën. Burgemeesters en raad
werden hierdoor gedwongen een nauwkeuriger definitie van dit begrip te geven. In hun ogen
waren alle personen die van de ene buurt in de stad naar de andere buurt verhuisden
vreemdelingen. Door de diaconieën van de verschillende gezindten moest een onderzoek worden
ingesteld naar hun middelen van bestaan. Mocht uit zo’n onderzoek blijken dat nieuwkomers
onvoldoende in staat waren hun kost te verdienen, dan moest ofwel van hen een akte van
indemniteit worden geëist ofwel de diaconie moest een verklaring afgeven dat zij een dergelijke
persoon bij onverhoopte armoede zou bedelen. Dat de religieuze gemeenten zo nauw betrokken
werden bij de stedelijke vestigingspolitiek is niet zo vreemd als het nu lijkt. Een kerkelijke
gemeente was destijds gewoon zijn ‘eigen’ armen te ondersteunen. Hiermee werd bedoeld dat de
diaconie mensen van de ‘eigen’ geloofsovertuiging moest steunen. Zelfs als zo iemand officieel
geen lidmaat van de gemeente was. Aangezien een diaconie over het algemeen pas in het uiterste
geval, zo lijkt het soms, tot bedeling overging, was dit op zich al een voldoende garantie dat zij
een diepgaand onderzoek zou uitvoeren naar de antecedenten van de nieuwkomer. Verder kan
er toch wel van worden uitgegaan dat de kerkelijke gemeenten veel beter dan het stadsbestuur



wisten wat voor vlees zij in de kuip hadden. Vooral bij een getalsmatig kleine religieuze
gemeente, waar persoonlijke contacten met broeders en zusters over een groter geografisch gebied
een rol zullen hebben gespeeld, is het aannemelijk dat zij goed op de hoogte waren van de
antecedenten van een nieuwkomer.

De kille gesticht: het reglement van 1744

De rol van de religieuze gemeenten was dus belangrijk bij de vestiging van nieuwkomers. Voor
dit onderdeel van de stedelijke politiek had de wereldlijke overheid geleidelijk een deel van de
controle en de verantwoordelijkheid overgedragen aan de kerkelijke gemeenten. In het staatsrecht
wordt hiervoor de term medebewind gebruikt. Deze overdracht van verantwoordelijkheden gold
voorlopig niet voor de joodse gemeenschap. Dat kon ook nog niet, want zij vormde nog geen
Joodse Gemeente. Vroeg of laat zouden hierdoor natuurlijk problemen ontstaan. Immers, wie was
bij ontstentenis van een Joodse Gemeente verantwoordelijk voor een tot armoede vervallen jood?
Een voorval uit 1735 geeft hierover uitsluitsel. Ene Abraham Izaaks was als gevolg van een
verwonding niet in staat om in zijn onderhoud te voorzien en verzocht om steun. Burgemeesters
en raad gelastten hierop de penningmeester van de algemene diaconie om hem wekelijks
onderstand uit te keren.140

Aan de in de vorige paragraaf genoemde vestigingseisen moesten ook de joden voldoen. Maar
behalve deze algemene eisen gold voor de joden nog een bijzondere voorwaarde. Zij mochten
zich pas in de stad vestigen na een positieve beschikking van het stadsbestuur op een ingediend
verzoek om inwoning. Deze procedure is weliswaar vóór 1754 niet in schriftelijke regels
vastgelegd, maar dat een dergelijke regeling wel degelijk bestond, valt op te maken uit de
dagelijkse praktijk.
Over het aantal joden in de stad rond het midden van de achttiende eeuw zijn geen gegevens
beschikbaar. Uit de toenemende frequentie waarmee namen van joden in de archiefstukken
genoemd worden, blijkt dat hun aantal toenam. Voorzichtige schattingen op basis van dergelijke
vermeldingen wettigen de veronderstelling dat in 1744 zo’n negentig joden in de stad woonden.141

Ten opzichte van 1735 (omstreeks 54 zielen) was dat een aanzienlijke groei. De toename van het
aantal joden in Groningen maakte een meer formele onderlinge band bijna onvermijdelijk, vooral
vanuit het perspectief dat de gemeenschap uiteen zou kunnen vallen, als bepaalde groeperingen
of personen zich uit onvrede met het beleid van de ‘machtigen’ binnen de gemeenschap zouden
afscheiden. Dit zou kunnen leiden tot een zodanige verstoring van de openbare rust en orde, dat
daardoor het bestaan van alle joden in het geding zou kunnen komen.142 Verder was een formele
band van belang voor de instandhouding van de voorzieningen die nodig waren om volgens de
voorschriften van het jodendom te kunnen leven. Hierbij moet men op de eerste plaats denken
aan een Heilige Arke met wetsrol, synagoge, ritueel bad, begraafplaats, een voorzanger en
eventueel een rabbijn. Dergelijke voorzieningen werden in de beginjaren meestal ter beschikking
gesteld en bekostigd door een van de eerste joden die zich in een stad had gevestigd. In
Groningen waren dat Mozes Goldsmid en zijn verwanten. Maar ook de omstandigheid dat de al
langer gevestigde joden geen enkele medezeggenschap hadden over de toelating van nieuwe
joodse immigranten speelde een rol. Dat laatste was daarom belangrijk, omdat de gehele joodse
gemeenschap verantwoordelijk kon worden gesteld voor het gedrag van een individueel lid. Dat
dit laatste een niet denkbeeldig gevaar is, demonstreert een voorval uit 1742. In dat jaar werd
Samuel Victor ervan beschuldigd, dat hij in zijn woning bijeenkomsten hield en onderdak gaf aan



personen die in een kwade reuk stonden. Het stadsbestuur gelastte hem dan ook onmiddellijk de
stad te verlaten,143 een lot dat een drietal decennia eerder, zoals we hebben gezien, nog de hele
joodse gemeenschap trof.144 Ook om de toestroom van armlastige joden te voorkomen, was een
reglement een belangrijk middel. Het gevaar bestond dat personen bij onverhoopte armoede tot
last van de gemeenschap kwamen, terwijl van hen nauwelijks een bijdrage te verwachten viel
voor de instandhouding en verdere uitbouw van de gemeenschappelijke voorzieningen.
Het stadsbestuur zal eveneens niet afwijzend hebben gestaan ten opzichte van een verdere
organisatie van de joodse gemeenschap. Het had er baat bij dat de controle over de leden daarvan
tot op zekere hoogte bij die gemeenschap zelf lag. Dit vergemakkelijkte immers de uitvoering
en naleving van allerlei stedelijke maatregelen op het verblijf van de joden aanmerkelijk.
Tenslotte was één of andere vorm van organisatie van de joodse gemeenschap in
overeenstemming met de maatschappelijke realiteit. Dat gold zowel voor de niet-joodse als de
joodse wereld. Al vanaf de middeleeuwen bestond in de Westeuropese maatschappij een sterke
tendens om personen met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken, van religieuze of
beroepsmatige aard, in een aparte organisatie onder te brengen. Ook in de Republiek was een
groot deel van de maatschappij gebaseerd op dergelijke ‘corporatieve’ organisaties. De
instrumenten om hun doeleinden te verwezenlijken, namelijk de behartiging van de belangen van
hun leden, waren voornamelijk de willekeuren of reglementen. De bevoegdheid van de besturen
van dergelijke organisaties was–binnen de grenzen van het geldend recht uiteraard–vrij groot. Zij
konden hun leden door middel van boetes dwingen de bepalingen van de organisatie na te leven.
De boetes die op het niet naleven van de regels stonden, waren direct opeisbaar. Iemand die zich
hierdoor benadeeld voelde moest zijn recht bij de rechtbank proberen te halen; er gold met andere
woorden een soort van omgekeerde bewijslast. Tot op zekere hoogte zou men kunnen zeggen dat
het stadsbestuur een deel van zijn bevoegdheid had overgedragen aan dergelijke corporatieve
organisaties. Ook in de joodse wereld bestond al een lange traditie, waarin de dagelijkse gang
van zaken binnen een Joodse Gemeente door middel van reglementen (takkanot Ha-Kahal) was
georganiseerd.145

In 1744 vroegen Izaak Israels en Izaak Jozefs Cohen, die zich toen diakenen van de Joodse
Gemeente noemden, het stadsbestuur om goedkeuring van een reglement. Het betreffende stuk
telt achttien artikelen en volgens de preambule was het door beide indieners op verzoek van de
joodse gemeenschap opgesteld.146 De afkondiging van dit reglement door het stadsbestuur kan als
een belangrijke mijlpaal beschouwd worden in de geschiedenis van de joodse gemeenschap.
Hiermee had zij een bepaalde mate van autonomie verworven; dat wil zeggen dat aan de joodse
gemeenschap naar eigen inzicht de behartiging van hun huishoudelijke zaken was overgelaten.147

Vanaf dit moment maakten de joden niet alleende factomaar ookde iure deel uit van de
stedelijke gemeenschap, overigens wel nog steeds als ingezetenen van de tweede garnituur. De
inhoud van de artikelen heeft voor het merendeel betrekking op de verantwoordelijkheid voor
armlastigen op doorreis, de bijdrage van de leden ten behoeve van de diaconiekas en de
beteugeling van wanordelijkheden tijdens de diensten in de synagoge. Het feit dat alle joden in
de stad gerechtigd waren tot de verkiezing van de parnassim en zelf gekozen konden worden,
duidt op betrekkelijk weinig vermogende leden. Meestal waren in een Joodse Gemeente alleen
die leden kiesgerechtigd die voor een bepaald bedrag waren aangeslagen in de belasting ten
behoeve van de Joodse Gemeente. Het inkoopgeld als lidmaat van de gemeente was vrij laag:
slechts vijf gulden. Dit lage bedrag wijst naar mijn mening op het geringe niveau van gemeen-
schappelijke voorzieningen. Opmerkelijk is dat voor overtredingen van artikelen die voorschreven
hoe men zich in de synagoge moest gedragen de boetes voor de ene helft ten goede kwamen aan



de algemene armen en de andere helft aan de joodse armen. Opvallend is verder dat de Joodse
Gemeente wat betreft haar interne aangelegenheden in vergelijking met bijvoorbeeld de Lutherse
Gemeente over een grotere mate van autonomie beschikte.148 Bij deze laatste gemeente mochten
de diakenen en ouderlingen alleen uit de ‘meest gekwalificeerde’ leden gekozen worden, terwijl
de verkozenen te allen tijde de approbatie van de stedelijke magistraat behoefden.149

Het reglement in de praktijk: de periode 1744–1754

Over sommige bepalingen van het reglement werd al kort na de invoering gestreden. Een van de
gemeenteleden, Abraham Benjamins, beklaagde zich bij de magistraat over het feit dat niemand
bereid was om waakdiensten te houden bij zijn zieke zoon.150 Hij moest dit alleen doen. Dit
beperkte zijn mogelijkheden om zijn brood te verdienen en bovendien was het in strijd met het
veertiende artikel van het reglement. Het stadsbestuur verwees Abraham Benjamins naar de
rechtbank om daar zijn recht te halen. Ofschoon de zaak wel op de rol is gezet, heeft zij verder
geen vervolg gehad zodat we aannemen dat een en ander in der minne is geschikt.151 Het artikel
over een verbod op afzonderlijke synagogediensten bewees in de praktijk zijn nut. In 1745
hielden joden van elders die met hun waren de vrijmarkt bezochten eigen synagogediensten in
de stad. Dit was voor hen waarschijnlijk goedkoper dan het bijwonen van de gebedsdiensten in
de Groninger synagoge, die zich in de bank van lening bevond. De Joodse Gemeente tekende
hiertegen bezwaar aan, omdat zij vreesde dat het toestaan van afzonderlijke synagogediensten
voor kooplieden van buiten ten koste van de diaconie zou gaan. De inkomsten die aan het
uitvoeren van bepaalde religieuze handelingen verbonden waren zou zij mislopen. Het stadsbe-
stuur bleek gevoelig voor dit argument en stelde de diakenen in het gelijk. Voortaan mochten
gebedsdiensten alleen in de ‘gepriviligeerde synagoge’ in de Poelestraat worden gehouden.152

De artikelen over de verstoring van de orde en de handhaving van het gezag in het gebedshuis
werden in de praktijk niet altijd toegepast, zoals blijkt uit een ruzie in de synagoge in 1752.
Tijdens een gebedsdienst op het Loofhuttenfeest was onenigheid ontstaan tussen Jacob Mozes en
de zich ‘leraar’ noemende Izaak Jozefs Cohen over de plaats van hun kinderen in de synagoge.153

De ruzie liep zo hoog op dat Jacob Mozes een gebedenboek ter hand nam en daarmee Cohen te
lijf ging. Onder al dit geweld kon Izaak Jozefs Cohen zich niet staande houden en viel hij
achterover tegen de Heilige Arke, waarbij hij zich ernstig bezeerde. De kwestie kwam ter kennis
van de rechtbank (burgemeesters en raad) en die gelastte, als voorbeeld voor andere joden, een
strenge bestraffing van de dader. In principe konden dergelijke meningsverschillen door het
bestuur van de Joodse Gemeente bestraft worden. Als instrument van correctie stond hun hiervoor
een of andere vorm van de ban ter beschikking. Maar de parnassim gaven er de voorkeur aan de
bestraffing aan het stadsbestuur over te laten. Hiermee gaven zij feitelijk de bevoegdheid die zij
in dit soort zaken hadden prijs. Overigens was deze ontwikkeling niet specifiek voor Groningen;
ze valt overal in de Republiek te constateren.154

De bijdrage aan de armenzorg stond eveneens ter discussie. In 1752 beklaagde Abraham Levie
zich over het feit dat de parnassim beslag hadden gelegd op zijn goederen. Zij deden dit omdat
hij het verschuldigde armengeld ten dienste van de ‘noodlijdende’ Joodse Gemeente niet had
voldaan. Het stadsbestuur stelde de klager in het gelijk en gelastte de parnassim voortaan de
uitgaven voor de armenzorg uit de biljetten (pletten) te betalen.155 Dit systeem van ‘biljettering’
ging als volgt. In een bus werden briefjes gedaan met daarop de naam van een gemeentelid. Des



te rijker iemand was, des te meer biljetten met zijn naam zich in de bus bevonden. In het geval
dat iemand onderstand of onderdak moest hebben, trok de dienstdoende parnas een of meer
briefjes uit de bus. De ‘gelukkige’ winnaar van deze loterij moest een bepaald bedrag betalen en
in het geval van een vreemde daadwerkelijk de behoeftige persoon van spijs en onderdak
voorzien.156 Dat burgemeesters en raad Abraham Levie in het gelijk stelden, is merkwaardig. Zij
hadden immers zelf hun toestemming aan de parnassim gegeven om via beslaglegging van
goederen onwillige debiteuren te bewegen hun achterstallige bijdrage in de armenzorg alsnog te
betalen.

In zijn algemeenheid golden voor de joden geen uitzonderingen van de stedelijke wetten en
regels. Net als van alle andere inwoners, werd van de joden verwacht dat zij zich aan de
stedelijke voorschriften hielden. Toen de joodse gemeenschap nog klein in omvang was, zal dit
misschien niet altijd zijn gebeurd. Vooral op het terrein van de nabuurplichten zullen deze niet
van hen zijn gevergd. De sociale afstand tussen de joden en niet-joden was dermate groot dat
geen van beide partijen hieraan veel behoefte zal hebben gehad. Doch naarmate het aantal joden
in een stadsbuurt toenam, zal dit op weerstand van de niet-joodse inwoners hebben gestuit.
Immers, zij werden dan veel meer belast met dergelijke onpopulaire taken. Zo klaagde in 1746
een aantal inwoners van de Poelestraat (waar toen nog de meeste joodse gezinnen woonden) over
de in hun buurt wonende joden.157 Deze zouden zich onttrekken aan de nabuurplichten, waardoor
die geheel kwamen te rusten op de schouders van de overige inwoners. De buurtbewoners
vreesden dat indien aan de ontduiking van de nabuurplichten door de joden geen paal en perk
werd gesteld, anderen hun voorbeeld zouden volgen. Hierdoor zou de buurt in het ongerede
raken. Burgemeesters en raad besloten hierop dat de joden in Groningen zich niet mochten
onttrekken aan de stedelijke plichten. Dit was een belangrijk besluit. Immers, destijds werden veel
zaken op buurtniveau geregeld; van het schoonhouden van straten en waterputten tot hulp bij
ziekte en begrafenissen. De verplichting voor de joden om aan deze nabuurplichten deel te nemen
was een kleine bijdrage aan hun sociale integratie in de stedelijke gemeenschap.
Sommige van de stedelijke voorschriften waren voor de joden echter weinig zinvol. Dit gold
vooral voor de regels met betrekking tot het begraven en de afkondiging van huwelijken. In de
veertiger jaren van de achttiende eeuw werden op die verplichtingen dan ook geleidelijk
uitzonderingen aangebracht. Deze moderaties kwamen doorgaans tot stand doordat individuele
joden zich door de algemene regels tekort gedaan voelden en voor hun geval dispensatie wensten.
Beschikkingen van de Groninger magistraat op dergelijke individuele verzoeken werden
vervolgens van toepassing verklaard op de gehele joodse gemeenschap.
Een van de eerste uitzonderingen voor de joden van de vigerende voorschriften gold het begraven
van de doden. De algemene regel was dat overleden inwoners van Groningen in de stad moesten
worden begraven.158 De achtergrond van deze maatregel was dat ten behoeve van de diaconie op
begrafenissen werd gecollecteerd. Voor de joden was dit in tweeërlei opzicht een onvoordelige
maatregel. Ten eerste was hun nog geen begraafplaats in de stad toegestaan waar eventueel kon
worden gecollecteerd en ten tweede profiteerde de diaconie van de Joodse Gemeente niet van de
opbrengsten van de collectes. In 1744 ontstond hierover dan ook onenigheid tussen Aaron Levi
en de penningmeester van de diaconie voor de algemene armen. Aangezien in Groningen geen
joodse begraafplaats was, wilde Aaron Levi het stoffelijk overschot van zijn vader in Leeuwarden
ter aarde bestellen. Hierdoor dreigde de diaconie de inkomsten van de collecte mis te lopen en
bovendien was het voornemen van Aaron Levi in strijd met de resolutie op het begraven van
1667. Beide partijen wendden zich tot het stadsbestuur ten einde hierover een besluit te



forceren.159 Het bestuur bepaalde dat de joden voorlopig vrijgesteld waren van de algemene regels
die golden voor het begraven. Deze kwestie heeft vrijwel zeker de aanleg van een joodse
begraafplaats, in 1746, bespoedigd.160

Wat betreft de algemene verplichting op het afkondigen van een voorgenomen huwelijk in de
kerk werd voor de joden eveneens een bijzondere regeling getroffen. Immers, met de toename
van het aantal joden in de stad nam de kans toe dat ze hier zouden huwen. Dit laatste was niet
zonder wettelijke problemen. In de stad gold een groot aantal bepalingen ten aanzien van het
sluiten van een wettig huwelijk.161 Het eerste artikel van de instructie van de commissarissen voor
de huwelijkse zaken, een stedelijk college dat er op moest toezien dat in huwelijkse
aangelegenheden alles conform de stedelijke wetten verliep, bepaalde dat de proclamatie van een
huwelijk zonder onderscheid van religie moest gebeuren in een der drie hoofdkerken van de
stad.162 De belangrijkste reden voor de afkondiging van dergelijke ordonnanties was dat de
gereformeerde overheid greep wilde houden op de huwelijkssluitingen. Onder andere ook om te
kunnen voorkomen dat een huwelijk gesloten werd tussen personen in verboden graden van
verwantschap.163 Vóór de Reformatie was deze materie geregeld door het canonieke recht.164 Op
huwelijken met personen die tot in de vierde graad verwant waren, rustte een verbod. De
katholieke wetgeving op het gebied van het huwelijk werd in de Republiek voor een groot deel
overgenomen.165 Maatgevend was echter de in 1580 voor het gewest Holland uitgevaardigde
Politieke Ordonnantie, waaruit andere gewesten grote delen overnamen.166 Verboden waren alle
huwelijken tussen bloedverwanten in rechte lijn, tussen broers en zusters en tussen ooms en tantes
en hun neven of nichten.167 Dezelfde verbodsbepalingen golden voor aanverwanten. Verder wilde
de gereformeerde kerk voorkomen dat een gereformeerde zou huwen met een persoon van een
andere religie.
Maar als zo vaak was er ook een financiële component aanwezig. Bij een in de stad Groningen
gesloten huwelijk moest men een bepaald bedrag in de diaconiekas storten. De trouwlustigen
probeerden de financiële verplichting die de overheid van de stad Groningen oplegde, te
ontduiken door buiten stad te trouwen. Maar de Groninger magistraat verbood ook deze
handelwijze: als niet eerst proclamatie in de stad was gedaan, mocht elders geen huwelijk worden
gesloten door Groningers.168 Ook de leden van kerkgenootschappen zoals de katholieken en
doopsgezinden moesten hun voorgenomen huwelijk in de gereformeerde kerk afkondigen.169

De joden werden bijzonder getroffen door deze huwelijkswetgeving. Huwelijken die volgens de
Mozaïsche (joodse) wetten waren geoorloofd, waren in de Republiek verboden. Meestal betrof
het dan het huwelijk van een man met een zuster van de overleden vrouw of met de weduwe van
de overleden broer, en ook wel dat tussen oom en nicht. In 1656 probeerden de Portugese joden
in Amsterdam een algehele ontheffing te krijgen van de bepalingen van de Politieke Ordonnantie,
maar dat werd afgewezen.170 Pas in 1750 ontstond in Groningen een verschil van mening over
de vraag of er voor de joden een uitzondering moest worden gemaakt ten aanzien van de
stedelijke regels op de huwelijkssluiting. De kwestie betrof de eis of de joden al dan niet
gehouden waren hun huwelijk af te laten kondigen in de gereformeerde kerk. Niet dat toen voor
het eerst joden uit de stad in het huwelijk traden, maar in weerwil van de stedelijke regels lieten
zij hun huwelijk veelal in Amsterdam afkondigen.171 Hoewel de instructie van de commissarissen
voor de huwelijkse zaken vermeldde dat iedereen zonder onderscheid van religie zijn huwelijk
in de gereformeerde kerk moest laten afkondigen, besloot in 1750 een lid van de joodse gemeen-
schap in de stad de strijd hierover aan te gaan. Als jood voelde hij zich hiertoe niet gehouden.
Naar aanleiding van het meningsverschil dat over deze zaak ontstond, wendden de commissa-
rissen zich tot het stadsbestuur. Dit besloot dat voortaan alle joden waren vrijgesteld van de



verplichting om hun huwelijk in een van de drie hoofdkerken te laten afkondigen.172

De verruiming die de joden kregen om meer in overeenstemming met hun eigen normen en
waarden hun leven hier in te richten, was allerminst onbeperkt. Huwelijken die volgens de
bepalingen van de Mozaïsche wetten waren toegestaan, verbood het stadsbestuur aanvankelijk
nog. Hoe gevoelig deze kwestie lag, blijkt wel uit het verzoek van Joseph Godschalk uit Wilder-
vank om te mogen trouwen met de zuster van zijn overleden vrouw.173 Hoewel de drost, de
ambtenaar die namens de stad het Oldambt bestuurde, niet afwijzend tegenover diens verzoek
stond, durfde hij toch geen toestemming te geven. Hij verwees Joseph Godschalk naar het
stadsbestuur als het gezag, bevoegd om op de geldende wetten een uitzondering te maken. Joseph
Godschalk probeerde hier zijn argumenten kracht bij te zetten door te verwijzen naar de joodse
wetten, die een dergelijk huwelijk toestaan. Verder haalde hij de situatie in Holland aan, waar
naar zijn mening voor deze huwelijken wel dispensatie aan joden werd verleend.174 Daarnaast
wees hij nog op het feit dat zelfs in die landen waar de joden de vrije uitoefening van hun gods-
dienst niet was toegestaan, dergelijke huwelijkenwel mochten.175 Uit de beschikking op het
verzoek van Joseph Godschalk blijkt dat burgemeesters en raad hierover het advies van de
theologische faculteit vroegen. Weliswaar is de oorspronkelijke tekst van het advies niet bewaard,
maar uit de notulen van de faculteit blijkt dat vier hoogleraren over het verzoek beraadslaagden.
Hiervan waren drie de mening toegedaan dat het verzoek niet in strijd was met de joodse wetten;
één professor (Bertling) deelde de mening van zijn collega’s niet. Desondanks was de
theologische faculteit unaniem van mening dat het verzoek niet moest worden ingewilligd.176 De
voornaamste reden die tot de afwijzing had gevoerd, was dat de joden in de Republiek niet onder
de joodse wetten leefden en dus voor de joden geen uitzondering moest worden gemaakt op de
geldende wetten, zoals die voor de overige inwoners golden. Het stadsbestuur conformeerde zich
aan dit advies en stond het huwelijk niet toe. De reikwijdte van dit besluit werd zelfs zo groot
gevonden, dat het stadsbestuur er toe overging om het advies van de theologische faculteit samen
met de beschikking op het rekest te bewaren in de archiefkist van de voorzitter van de raad.177

Twee decennia later, in 1786, werden burgemeesters en raad geconfronteerd met eenzelfde
verzoek. Nu vroeg Samuel Philips (Bleekrode) toestemming om met de zuster van zijn overleden
vrouw te trouwen.178 Bleekrode verkeerde ook wel in een lastig parket. Hij had namelijk zijn
eerste vrouw op haar sterfbed in aanwezigheid van de getuigen Judith Samuels en Hanna Marcus
beloofd met haar zuster Mietje Hartogs Kisch te hertrouwen. In tegenstelling tot twintig jaar
eerder was het stadsbestuur nu toleranter en verleende het de gevraagde dispensatie.179

Opmerkelijk aan deze zaak is dat geen melding wordt gemaakt van raadpleging van het advies
van 1766, dat toch opgeborgen was om in voorkomende gevallen te gebruiken.
Drie jaar later, in 1789, vroeg Jozef Izaaks180 uit Oude Pekela, dat ook onder de jurisdictie van
de stad Groningen lag, toestemming om met de dochter van zijn zuster te huwen.181 Het betrof
hier dus een huwelijk tussen oom en nicht. Evenals Joseph Godschalk dat in 1766 deed, beriep
Jozef Izaaks zich op het feit dat de joodse wetten een dergelijk huwelijk niet verbieden. Hij wees
er verder op dat een dergelijk huwelijk in andere staten was toegestaan en dat zelfs in Holland
de joden vrijwel zonder uitzondering dispensatie kregen van de desbetreffende regels van de
Politieke Ordonnantie. Bovendien bracht Jozef Izaaks nog naar voren dat eerder voor dispensatie
een precedent was geschapen, doordat burgemeesters en raad een soortgelijk verzoek van Samuel
Philips Bleekrode wel hadden ingewilligd. (Dat was niet juist, zoals we zagen wilde Bleekrode
trouwen met de zuster van zijn overleden vrouw.) In deze kwestie verzocht het stadsbestuur de
theologische faculteit weer om advies. Dit moet voor de huwelijkskandidaat positief zijn
uitgevallen, want burgemeesters en raad gaven hun zegen aan het voornemen van Jozef Izaaks.182



Evenals in 1766 besloten ze ook nu het advies in de archiefkist van de raadsvoorzitter op te
bergen.183 In 1796 tenslotte zou het laatste verzoek om dispensatie van de stedelijke regels op het
huwelijk binnenkomen.184 Ditmaal gaf het stadsbestuur, zonder advies of bedenken, direct de
gevraagde toestemming.

In dit hoofdstuk hebben we kunnen vaststellen dat in de zeventiende eeuw de houding van het
stadsbestuur van Groningen tegenover religieuze minderheden weinig tolerant was. In de laatste
drie decennia van de zeventiende eeuw valt hierin een omslag te bespeuren. Aan deze veranderde
houding lag een conglomeraat van redenen ten grondslag. Doordat het zo’n onontwarbare kluwen
van factoren is, is moeilijk aan te geven welke factor van doorslaggevend belang was. De wens
om de stagnerende stedelijke economie te stimuleren was naar het zich liet aanzien een belangrijk
element in de meer coulante houding van het stadsbestuur ten opzichte van dissenters. Bovendien
had de onvoorwaardelijke inzet van de aanhangers van andere religies dan de gereformeerde bij
de verdediging van de stad gedurende het beleg van de bisschop van Münster in 1672 aangetoond
dat zij betrouwbare ingezetenen waren. Deze in het algemeen verdraagzamere houding van het
stadsbestuur zal ook een rol hebben gespeeld bij de toelating van joden in de stad Groningen aan
het eind zeventiende eeuw. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het gedogen
van de joden in de stad toch meer een gevolg is geweest van externe factoren, dan van de veran-
derde innerlijke overtuiging dat de joden gelijkwaardige ingezetenen waren. Burgemeesters en
raad duldden de joden in de stad omdat zij hiervan economische voordelen voor de stedelijke
gemeenschap verwachtten. Dit blijkt uit het besluit uit 1710 om de joden uit de stedelijke
gemeenschap te verbannen. Kennelijk wogen toen de economische voordelen die de joden
brachten niet op tegen de nadelen. Dat de bestrijding van de criminaliteit bij de verbanning een
rol speelde (zoals de officiële reden luidde), waag ik te betwijfelen. Uit de beschikbare bronnen
blijkt in elk geval niet dat de joden zich destijds hieraan bijzonder schuldig maakten.
Ondanks de verbanning in 1710 is er desalniettemin sprake van een zekere continuïteit in de
vestiging van de joden in Groningen. De joden verdwenen nooit helemaal uit de stedelijke
gemeenschap. Rond 1730 trad een duidelijke toename op van het aantal joden ter stede. Dit ging
gepaard met een tolerantere houding van de magistraat. De verpachting van de bank van lening
was zo belangrijk, dat het stadsbestuur de joodse pachter allerlei voorrechten toestond op het
gebied van de openbare uitoefening van de godsdienst en de verwerving van het burger- en
gilderecht.
Door de groei van het aantal toegelaten joden in de stad (van twee gezinnen in 1730 naar 54
personen in 1735 en 90 personen in 1744) ontstond binnen de joodse gemeenschap de behoefte
aan geformaliseerde regels, die als richtsnoer moesten dienen voor de leden van de Joodse
Gemeente. Hiertoe werd in 1744 door twee van hun vertegenwoordigers een reglement opgesteld
dat door de magistraat werd goedgekeurd. Vanaf dat moment maakte de Joodse Gemeente niet
alleen feitelijk maar ook rechtens deel uit van de stedelijke gemeenschap. Spoedig hierna werden
de contouren van de burgerlijke positie van de joden steeds duidelijker en bleek het stadsbestuur
bereid rekening te houden met de wensen van de joodse gemeenschap. Dit gebeurde voornamelijk
op basis vanad hoc beslissingen. De joden waren weliswaar onderworpen aan de algemene
stedelijke besluiten en regels, maar beschikkingen op verzoeken van individuele joden stonden
hun hierop uitzonderingen toe. Vooral op het gebied van het huwelijk en begraven werden
afwijkingen van de geldende regels toegelaten.


