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Kan dat, heel kort uitleggen wat iedereen zou moeten weten 
over de geschiedenis van Joden in Nederland? Veel mensen 
weten wel iets over de Nederlands-Joodse geschiedenis, 
maar veelal zijn dat fragmenten: de Portugese Joden van 
Amsterdam, het Joodse socialisme en de fatale oorlogsja-
ren, maar wat was nu de doorgaande lijn? Hoe is het Joden 
in Nederland vergaan vanaf het eerste moment dat ze zich 
hier blijvend wisten te vestigen? Precies dat wil De Joodse 
Canon doen: kort en bondig de centrale punten van 700 
jaar Joodse geschiedenis in een lopend verhaal presente-
ren. Natuurlijk zijn er veel specialistische studies en dikke 
handboeken over de geschiedenis van Joden in Nederland 
geschreven. Niet iedereen komt eraan toe om die ook te 
lezen. Een beknopte, toegankelijke introductie op hoofd-
lijnen ontbreekt tot dusver. Dat is precies wat deze canon 
wil doen: zoveel mogelijk mensen op toegankelijke wijze in 
aanraking brengen met het spannende, soms ook pijnlijke 
verhaal van de Joden in Nederland. Dat vertelt over hoe een 
sterk in beweging zijnde Joodse minderheid wist te leven 
en soms te overleven in een niet minder snel veranderende 
Nederlandse samenleving.

De vorm die is gekozen is die van een canon. Er zijn hon-
derd vensters gekozen die met elkaar een evenwichtig, re-
presentatief beeld geven. Elk venster heeft betrekking op 
een centrale gebeurtenis, een plaats (een zogenaamde lieu 
de mémoire), een persoon of een voorwerp aan de hand 
waarvan een belangrijk aspect van de Nederlands-Joodse 
geschiedenis verteld kan worden. Elk venster heeft een korte  

tekst van zo’n vierhonderd woorden en is gekoppeld aan 
een sprekende, iconische afbeelding. De vensters zijn per 
eeuw gegroepeerd rond een samenbindend thema, waar-
door ze tevens zijn opgenomen in een lopend verhaal.

In de canon, die van de middeleeuwen tot de eenentwin-
tigste eeuw loopt, is aandacht voor politiek, economie, cul-
tuur en religie, voor belangrijke rabbijnen, maar ook voor 
de Joodse marskramer en het antisemitisme in Nederland. 
De selectie is zo gemaakt dat zowel bekende als onbeken-
de aspecten van het verleden naar voren worden gehaald. 
Hoogte- en dieptepunten zijn erin opgenomen. Uiteraard 
bedoelt deze canon niet het laatste en definitieve antwoord 
te geven. Onze pretenties zijn in die zin beperkt; we had-
den ook voor tal van andere vensters kunnen kiezen. Niet 
alles paste in het format van honderd vensters. Wél wil deze 
canon iedereen een handvat geven om snel een goed over-
zicht te krijgen, een kapstok waarmee een ieder vervolgens 
zelf aan de slag kan gaan.

De eerste versie van deze canon verscheen primair voor 
intern gebruik binnen de Nederlands-Joodse gemeenschap. 
Deze was al snel uitverkocht. Ondertussen is er nog steeds 
grote belangstelling voor een beknopt overzicht van de 
geschiedenis van de Joden in Nederland, juist ook bij het 
bredere Nederlandse publiek. Wij zijn blij dat met deze her-
ziene, tweede editie velen kennis kunnen maken met het 
verhaal van 700 jaar Joden in Nederland.

Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet

Toelichting van de auteurs



Middeleeuwen: Jodenstraat in Maastricht
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1295

Jodenstraat of ‘platea  
judaeorum’ in Maastricht 
voor het eerst genoemd in 
een schepenbrief-akte uit 
1295. 
Collectie Historisch Centrum 
Limburg, Maastricht: 14 B002 H, 
inv.nr. 4, folio 43v. Broederschap 
der kapelanen Sint Servaas,  
Cartularium 1300-1469.
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om verbrand, verdronken en vermoord. Dood en verderf 
reikte ook noordelijker: eveneens in Zwolle, Utrecht, Broek, 
Nijmegen, Zutphen, Deventer en Kampen werden Joden 
slachtoffer van woedende massa’s. Het betekende voorlopig 
het eind van Joods leven in de Middeleeuwse steden van de 
Noordelijke Nederlanden. 

Herstel trad evenwel snel in. Vanaf 1368 treffen we weer 
Joden aan: in Nijmegen en Roermond en later ook in Zwolle 
en Venlo. Nijmegen ontwikkelde zich in de eerste helft van 
de vijftiende eeuw tot het belangrijkste Joodse centrum in 
de streek, met een eigen vleeshal, een ritueel bad en een be-
graafplaats. Jodenstraten konden nu ook aangetroffen wor-
den in Venlo, ’s-Hertogenbosch en Doesburg. Waarschijnlijk 
waren vervolgingen in de naburige Duitse landen debet aan 
de immigratie van Joden naar deze streken. De situatie bleek 
door anti-Joodse maatregelen evenwel ook hier steeds on-

gunstiger te worden, onder meer omdat 
Joden verplicht een onderscheidend te-
ken moesten dragen. Bovendien werd het 
hen steeds lastiger gemaakt om te werken 
in de geldhandel, hun belangrijkste bron 
van inkomsten, omdat zij daarmee woe-
kerhandel zouden drijven. Door de toege-
nomen spanningen keerden de Joden zich 
daarom af van de Nederlanden. In de zes-
tiende eeuw waren ze niet langer overal 
meer gewenst. Het initiatief tot hernieuw-
de vestiging in de Lage Landen kwam uit 
een heel andere, onverwachte hoek. 

‘De nog steeds bestaande 
Jodenstraat in Maastricht 

is één van de oudste straten 
van die stad. Deze kleine 
Joodse wijk, inclusief een 
synagoge en een Joodse 
school (rond 1295) is het 

bewijs, dat Joden zich  
tijdens de middeleeuwen 

ophielden in de  
Lage Landen.’

De nog steeds bestaande Jodenstraat in Maas-
tricht is een van de oudste straten van die stad. 
Deze kleine Joodse wijk, inclusief een synago-
ge en een Joodse school (rond 1295) is het be-

wijs dat Joden zich tijdens de middeleeuwen ophielden in 
de Lage Landen. Ze streken er in de loop van de dertiende 
eeuw en later neer. De reden laat zich raden: Joden waren in 
1290 uit Engeland verdreven en in 1306 uit Frankrijk. Men 
name in de Zuidelijke Nederlanden en in de oostelijke ge-
westen vonden Joden een vaste verblijfplaats. Daar waren 
belangrijke handelsroutes te vinden. Maastricht bleek geen 
unicum. Ook in andere steden en dorpen zien we in die tijd 
Joden verschijnen: in Diepenheim, Goor, Oldenzaal, Zwol-
le, Nijmegen, Doesburg, Zutphen en Roermond. Ze hielden 
zich vooral bezig met de geldhandel. In Gelderland genoten 
ze de protectie van de hertog op basis van hun status als 
ondergeschikten (servi) van de heersende 
vorst. Daartegenover stond dat de hertog 
Joden belastingen kon opleggen. 

De pestepidemie die West-Europa vanaf 
1348 in zijn greep hield, de Zwarte Dood, 
maakte (tijdelijk) een wreed eind aan de 
Joodse aanwezigheid in de diverse steden. 
Joden werden ervan beschuldigd achter 
de uitbraak van deze epidemie te zitten 
als vijanden van de kerk en de christelij-
ke gemeenschap. Ze zouden de bronnen 
hebben vergiftigd. In Duitsland en de Zui-
delijke Nederlanden werden Joden daar-
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Zeventiende eeuw: eeuw van ‘Nieuwe Joden’

1600

Gezicht op de Grote en Portu-
gese Synagogen te Amsterdam, 
circa 1680. Gerrit Adriaensz. 
Berckheyde. 
Collectie Joods Museum,  
Amsterdam: M 011075.
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‘De afbakening van gren-
zen tussen de Joodse en 

niet-Joodse wereld was niet 
zo scherp als de verorde-
ningen doen vermoeden. 
Er was nergens een getto. 

Joden en christenen  
ontmoetten elkaar als 

buren en steeds vaker in 
de wereld van de handel en 

industrie, de wetenschap  
en de cultuur.’

Tenslotte moesten de steden en dorpen in haar gewest het 
zelf maar uitzoeken, al mocht er geen onderscheidend te-
ken worden opgelegd. Andere provinciën volgden dat 
voorbeeld. Iedere stad en ieder gewest ontwikkelde zo via 
een reeks verordeningen een eigen beleid. Sommige ver-
welkomden Joden onder diverse voorwaarden, andere hiel-
den hen buiten hun gebied. Het sloot nauw aan bij het Mid-
deleeuwse natie-concept, waarbij de wettelijke positie van 
etnische minderheden was geregeld. Joden werden verant-
woordelijk voor hun interne organisatie, zoals armenzorg, 
onderwijs, ziekenzorg en de handhaving van rust en orde 
binnen hun gelederen. Daarnaast konden zij rekenen op 
steun en bescherming van de autoriteiten zonder dat hen 
een collectieve belasting werd opgelegd. 

De afbakening van grenzen tussen de Joodse en niet-Jood-
se wereld was niet zo scherp als de verordeningen doen 
vermoeden. Er was nergens een getto. Joden en christenen 
ontmoetten elkaar als buren en steeds vaker in de wereld 
van de handel en industrie, de wetenschap en de cultuur. 
Soms was van christelijke zijde weliswaar sprake van an-
ti-Joodse sentimenten, maar meer nog van grote verwon-

dering en interesse in de Joodse cultuur. 
De Gouden Eeuw, de zeventiende eeuw, 

was er ook voor haar Joden een van een 
bloeiend religieus, economisch, cultureel 
en sociaal bestaan. Het was ook een woe-
lige periode, vol oorlogen en epidemieën. 
De furore rond de komst van de mystieke 
messias Sjabtai Tsvi maakte die tijd voor 
Joden nog schokkender. De Portugese en 
Hoogduitse synagogen, die in de zeven-
tiger jaren van de zeventiende eeuw aan 
de Amsterdamse Muidergracht verrezen, 
getuigen evenwel van de triomf van stabi-
liteit en vertrouwen in de toekomst.

Terwijl het Joden in de latere middeleeuwen 
steeds minder lukte om zich in de Lage Landen 
blijvend te vestigen, komt het aan het eind van 
de zestiende eeuw en het begin van de zeven-

tiende eeuw opnieuw tot een groeiende Joodse presentie in 
de Lage Landen. Eerst waren het de Spaanse en Portugese 
‘Nieuw Christenen’ of ‘Conversos’ die er vanuit het Iberisch 
Schiereiland neerstreken. Zij keerden er als zogenaam-
de ‘Nieuwe Joden’ (terug) tot het geloof van hun voorou-
ders, die sinds het einde van de veertiende eeuw vrijwillig 
of gedwongen tot het christendom waren bekeerd. Uit het 
niets richtten deze Spaans-Portugese Joden of Sefardiem 
een gemeente op, die in principe uitsluitend bedoeld was 
voor leden van de Spaans-Portugese Joodse natie, ook wel 
a nação of la nación genoemd. Uit een andere richting, de 
Duitse gebieden, Centraal Europa en Polen, kwamen de 
Hoogduitse en Poolse Joden, de Asjkenaziem. Het zou het 
begin betekenen van meer dan vier eeuwen onafgebroken 
Joodse aanwezigheid in de Republiek en in het latere Ko-
ninkrijk der Nederlanden. Beide groepen beschouwden de 
jonge Republiek als een aantrekkelijke bestemming, nu die 
zich in een onafhankelijkheidsstrijd had 
los gevochten van de Spaanse katholieke 
hegemonie. Niet alleen had die gewetens-
vrijheid in haar ‘grondwet’ vastgelegd. 
Een stad als Amsterdam ontwikkelde 
zich tot een wereldhandelscentrum met 
grote economische mogelijkheden voor 
nieuwe migranten. 

De Republiek had geen ervaring met 
regulering van Joodse aanwezigheid in 
haar midden. De Staten van Holland en 
West-Friesland namen wel het initiatief 
tot een ontwerp van een Jodenreglement, 
maar die werd niet in praktijk gebracht. 


