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Mijnheer de rector magnificus,  
mevrouw de decaan,  
bestuursleden van het Menasseh ben Israel Instituut,  
kawod ha-rabbaniem,  
geachte toehoorders,1 
 
De relatie tussen Amsterdam en haar joden is bijna spreekwoordelijk. 
Amsterdam is zonder joden niet voorstelbaar, zo stelde nog onlangs 
burgemeester Femke Halsema in navolging van tal van haar voorgangers in 
evenzovele toespraken bij herdenkingen en ontmoetingen met de joodse 
gemeenschap.2  Voor het stedelijke zelfbeeld van een tolerante stad spelen 
joden een belangrijke rol. De vestiging van Portugese joden, mede hier 
gekomen op de vlucht voor de Inquisitie, en van de veel armere Asjkenazische 
joden in de zeventiende eeuw vormt een vast onderdeel van city narratives die 
centreren rond de verdraagzaamheid van de stad. Dat de Portugees-joodse 
filosoof Benedictus Spinoza als boegbeeld van de stad is gekozen, met een 
standbeeld dat vanuit de werkkamer van de burgemeester zichtbaar is, is daar 
niet vreemd aan. De joden worden opgevoerd als voornaam bewijsstuk voor 
de diepgewortelde, historische tolerantie van de stad. 

Dat verhaal wordt bovendien tastbaar in de oude joodse wijk. Die is, 
met de machtige synagogencomplexen van de Portugese en de Hoogduitse 
gemeenten, een toeristische trekpleister – en is dat eigenlijk al eeuwenlang. Al 
in de vroegmoderne tijd werden hooggeplaatste gasten meegenomen naar de 
jodenbuurt en kregen zij een rondleiding in de synagogen.3 Dat vestigde een 
patroon dat zich voortzette toen het moderne toerisme opkwam. Al in een van 
de vroegste Baedeckers voor Holland und Belgien: Handbuch der Reisende uit 
1858, heeft de jodenbuurt een plek gekregen. Natuurlijk passeren daarbij de 
synagogen de revue, krijgt de Esnoga, de trotse Portugese synagoge, extra 
aandacht, en valt de naam van Spinoza. Ook de diamantindustrie wordt 
uitvoerig beschreven. De wijk zelf wordt als volgt geïntroduceerd: 
 

“Die Strassen in diesem Stadttheil sind der Frankfurter Judengasse 
ähnlich, derselbe Schmutz und unfläthige Geruch, derselbe 
Stapelplatz alter Kleidungsstücke, Gerätschaften u. dgl., zusammen 
geschleppt aus allen Enden der Welt. […] Auch die deutschen Juden 
entzogen sich gern den Bedrückungen, welchen sie in ihrem 
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Vaterlande nicht selten ausgesetzt waren, indem sie nach Amsterdam, 
das sie als zweites Jerusalem betrachteten, auswanderten.”4 

 
In de twaalfde editie van Baedeckers reisgids, uit 1873, is inmiddels sprake 
van een aparte sectie gewijd aan ‘Das Judenviertel’.5 

Toen in de vroege twintigste eeuw de Holland-Amerika-Lijn een 
brochure maakte om Amerikaanse toeristen naar Nederland te lokken, werden 
voor Amsterdam slechts de Kalverstraat en de jodenbuurt opgevoerd.6 Een 
Engelse toerist begreep maar niets van dergelijke toeristische voorkeuren: ‘Ik 
weet niet of er iets anders dan buitengewone vuilheid en morsigheid is om deze 
kwalijk riekende woningen van Israël aan te bevelen.’ Het gaf hem de ‘indruk 
eener verschrikkelijke nachtmerrie’. Waarom bezochten toeristen niet de veel 
mooiere, ruim opgezette en groenere Plantage?, vroeg hij zich vertwijfeld af.7 
De jodenbuurt mocht echter armoedig zijn, ze was schilderachtig en had, zo 
vonden velen, een ‘oosters’ karakter.8  

Menig schilder trok de buurt in om de karakters en buurtimpressies vast 
te leggen. Zo huurde Max Liebermann in 1902 op aanraden van zijn collega 
Gerard Johan Staller een voorkamertje in de Markensteeg, om zo vanachter 
een gordijn de buurt vast te leggen. Een oude vrouw was bereid om voor hem 
model te zitten, maar had moeite met stil zitten en zat de hele tijd te praten – 
op z’n Amsterdams-joods, dus met haar handen. Toen Staller langskwam, zag 
hij dat Liebermann pagina’s vol schetsen van de pratende handen van de vrouw 
had gemaakt.9 
 Terwijl joden in het stedelijke zelfbeeld zo een vaste plaats kregen, 
verwierf Amsterdam zich al evenzeer een plek in het joodse zelfbeeld. Al 
spoedig na het ontstaan van de eerste joodse gemeenschappen in de stad, werd 
de loftrompet op de stad aangeheven. In allerlei toonaarden zou die sindsdien 
klinken. De stad werd getooid met speciale namen. Toen de Asjkenazische 
Grote Sjoel in 1671 werd ingewijd, betitelde de parnas (bestuurder) Sadock 
Salomons Perelsheim de stad als ha-mehoelala, de glorieuze.10 De prominente 
plek die Amsterdam in de internationale joodse wereld innam, werd tot 
uitdrukking gebracht in de eretitel ier we-eem be-jisraël, een stad en moeder 
in Israël (naar 2 Samuël 20:19). Daarmee werd de metropolische functie van 
Amsterdam in de joodse wereld gemarkeerd. ‘Klein Jeruzalem’ en ‘Jeruzalem 
van het westen’ werden al evenzeer voor de stad gebruikt, maar de naam die 
het meest succesvol is, is Mokum. Die benaming is uiteindelijk zelfs 
overgenomen door de bredere stadsbevolking en wordt nu als wat volksere 
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eigennaam voor Amsterdam gebruikt. Aanvankelijk was Amsterdam gewoon 
een mokum, een plaats, zoals er vele waren. Het begrip mokum werd in de 
Asjkenazische wereld wel vaker gebruikt om plaatsen met een flinke joodse 
gemeenschap aan te duiden: zo werd over Mokum Haag gesproken voor Den 
Haag, meilechs-mokum, keizerstad, voor Frankfurt am Main, chazzermokum 
voor Schweinfurt en Stro-mokum voor Straatsburg. Amsterdam was Mokum 
Ollef, de plaats die begint met een ollef (alef), de letter a. Maar gaandeweg 
kreeg het ook de tweede betekenis die de letter ollef had, het cijfer één: de stad 
werd de eerste, de primus inter pares, de stad die erbovenuit stak. Zo werd het 
kortweg Mokum, of soms zelfs, om de grootstedelijke identiteit te 
benadrukken: Groot-Mokum.11 
 De joodse band met Amsterdam, zoals die uit de ere- en koosnamen 
voor de stad blijkt, is door weinig anderen zo pregnant verwoord als door Jacob 
Israël de Haan. Zijn wellicht beroemdste gedicht staat op het monument ter 
herinnering aan de sanering van de oude jodenbuurt op de Sint-Antoniesluis 
en wordt nog altijd aangehaald om de eigen plek van Amsterdam in het joodse 
zelfbeeld te omschrijven: 
 

Die te Amsterdam vaak zei: ‘Jeruzalem’ 
en naar Jeruzalem gedreven kwam, 
Hij zegt met een mijmrende stem: 
‘Amsterdam. Amsterdam.’12 

 
De lucht van Amsterdam, in het bijzonder van de jodenbuurt, was voor 
sommige nette bezoekers een beproeving. ‘Onmogelijk den geur te 
beschrijven, die hier de reukzenuwen van den oningewijde martelt’, zo merkte 
een niet-joodse bezoeker in 1880 op. ‘Zuur, mosselen, lever, biet, gedroogde 
en gerookte visch en de hemel weet hoe die poespas verder heeten mag, werken 
samen om een atmosfeer te verspreiden, die in strijd is met de allereerste 
begrippen van gezondheidsleer.’13 Voor de Amsterdamse joden maakte de 
lucht van Amsterdam echter wijs: awiere de-Amsterdam machkiem. Het was 
een wat speelse toe-eigening van een passage uit de Talmoed, waar wordt 
beweerd dat het de lucht van Erets-Jisraël, het land Israël, is, die wijs maakt.14   
Graag wil ik met u in dit uur nadenken over de vraag waar nu precies die 
eigenheid in zit van wat Amsterdam voor de joden betekent en wat joden voor 
Amsterdam betekenen. Dat wil ik doen via de lens van de joodse 
stadsgeschiedenis. Eerst wil ik laten zien wat het belang is van deze insteek, 
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vervolgens een aantal grondlijnen schetsen en die illustreren aan de hand van 
de achttiende-eeuwse Amsterdams-joodse geschiedenis. Daaruit ontvouwt 
zich een programma voor mijn leerstoel, dat zich bevindt op het snijpunt van 
joodse en Amsterdamse geschiedenis, van heden en verleden, van kritische 
distantie en kritisch engagement. 
 

Joodse stadsgeschiedenis 
 
De vraag naar de betekenis van lokale identiteiten voor joden heeft lang in de 
schaduw gestaan van het onderzoek naar de plek van joden in de natiestaat. 
Dat is te herleiden tot het invloedrijke emancipatieparadigma, waarbij joodse 
geschiedenis vooral wordt bestudeerd vanuit de vraag of, hoe, wanneer en in 
welke mate joden gelijke rechten en plichten kregen. Het concept van 
emancipatie is sterk verbonden aan de laat-achttiende-eeuwse liberale 
herdefiniëring van de staat en van burgerschap, waarbij niet langer collectieve 
identiteiten maar het individu de primaire politieke agent wordt. De natiestaat, 
de liberale democratie en nationalisme worden daarmee het kader waarbinnen 
joodse emancipatie, integratie en participatie wordt gesitueerd. In de afgelopen 
decennia is een indrukwekkende bibliotheek opgebouwd die zich met deze 
vragen bezighoudt, met een steeds fijnmazigere interpretatie van hoe 
uiteenlopende natiestaten joden al dan niet ruimte gaven in de samenleving te 
integreren. De stand van deze onderzoekstraditie is helder in kaart gebracht in 
het recente overzichtswerk van David Sorkin.15 

Nu wijst Sorkin in zijn boek er al op dat emancipatie niet alleen via de 
liberale route van individueel burgerschap hoeft te verlopen, maar ook 
corporatief van aard kan zijn. Joden kunnen ook als gemeenschap nieuwe 
rechten en plichten krijgen, die hen meer mogelijkheden in de samenleving 
geven en meer gelijkheid verschaffen.16 Dit is een belangrijk spoor om verder 
te verkennen. Want klopt het historische beeld wel dat zich nu heeft gevestigd 
dat het pas de emancipatie was - in Frankrijk in 1791, in de Bataafse Republiek 
in 1796, in veel Europese landen pas later in de negentiende of zelfs twintigste 
eeuw - die leidde tot vormen van integratie en tot joodse strategieën van 
belonging? Is dit lineaire beeld, met hoeveel nuance ook gebracht, niet 
uiteindelijk een verlicht frame dat ons het zicht beneemt op de gelaagdheid van 
het verleden? Die vraag wordt alleen maar urgenter nu wij in de 
geschiedwetenschap op zoek zijn naar benaderingen ‘beyond the nation-state’, 
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omdat het nationale paradigma zich als een te vanzelfsprekende grootheid 
heeft gevestigd en daarom kritisch tegen het licht gehouden moet worden.17 

Precies op dat punt is het dat joodse stadsgeschiedenis een belangrijke 
rol kan spelen. Lokale identiteiten, zo wil ik vandaag betogen, gingen vaak 
vooraf aan nationale identiteiten en bleven ook na de opkomst van de moderne 
natiestaat een belangrijke, soms kritische, soms schragende functie 
vervullen. 18  Kort gezegd, voordat joden Nederlanders werden, werden zij 
Amsterdammers – of Zwollenaars, Leeuwarders of Oisterwijkers, al naar 
gelang de plaats waar zij woonden.  

Nu is onder invloed van de spatial turn van de jaren 1980 de afgelopen 
decennia nieuwe belangstelling gekomen voor ruimtelijkheid, het lokale en de 
stad in de joodse geschiedschrijving. 19  De stad en breder het proces van 
urbanisatie wordt daarbij vaak verbonden met een analyse van moderniteit. De 
stad wordt symbool van moderniteit, terwijl joden op hun beurt ‘signifier of 
urbanity’ worden. Joden zouden een ‘urban vision’ of een ‘urban state of mind’ 
hebben, waardoor juist de stad een joodse ruimte bij uitstek is.20 Op deze plek 
wil ik mij niet in het debat over joden, stad en moderniteit mengen, maar vooral 
opmerken dat steden ook in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd 
belangrijke joodse ruimten waren. Juist de premoderne stad met haar muren 
bood joden extra mogelijkheden: die muren fungeerden als eroev, waardoor de 
stad een afgesloten eenheid werd en het joden toegestaan kon worden om op 
sjabbat voorwerpen te dragen. Met het slechten van muren en stadswallen in 
de negentiende eeuw werd juist dat een stuk lastiger. De vanouds bevoorrechte 
halachische positie van de stad is wel aangeduid als ‘rabbinic urbanism’.21 

De spatial turn in joodse studies heeft ruwweg geleid tot twee clusters 
van onderzoek. Ten eerste, joodse stadsbiografieën, waarbij de geschiedenis 
wordt gereconstrueerd van een joodse stedelijke gemeenschap in een 
afgebakende periode. Inmiddels liggen er zo stadsbiografieën voor over onder 
meer joods Poznan, Kyiv, Odessa, München en New York.22 Ten tweede zijn 
er thematische studies verschenen die met name vertrekken vanuit het concept 
‘urban cultures’ en in kaart brengen hoe op dynamische wijze joden stedelijke 
ruimten invulden en hoe de stedelijke cultuur met haar mogelijkheden en 
beperkingen joods leven mede vormgaf.23  

Als we tegen die achtergrond naar de historiografie van joods 
Amsterdam kijken, komen we tot een opmerkelijke conclusie. Voor de 
zeventiende eeuw ligt een aantal uitstekende studies voor waarbij met name de 
Portugees-joodse gemeenschap in kaart wordt gebracht.24 Vervolgens is er 
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veel onderzoek gedaan naar de erfenis van de emancipatie, hoe joden nieuwe 
Nederlanders werden en welke rol joden in Nederlandse politieke bewegingen 
zoals het socialisme speelden. 25  Niet alleen valt op hoezeer de 
geschiedschrijving over joden in de moderniteit in het teken staat van 
emancipatie en de natiestaat, maar vooral ook dat de achttiende eeuw 
goeddeels afwezig is.26 Dat is te meer opmerkelijk omdat juist in die periode 
de Asjkenazische gemeenschap stormachtig groeit, de joodse gemeenschappen 
samen ruim tien procent van de stedelijke bevolking gaan uitmaken en de stad 
bovendien uitgroeit tot de grootste joodse stad in Europa. Amsterdam werd 
toen met recht een joodse metropool. Een studie van de joodse stedelijke 
cultuur in het Amsterdam van zowel de vroegmoderne als de moderne tijd, is 
daarmee meer dan een lacune. Het is een invalshoek om de studie van de 
diversiteit en gelaagdheid van de stad Amsterdam te verdiepen en het is een 
bijdrage aan het bredere joods-historische debat over de plek van Amsterdam 
in translokale netwerken als de Sefardische en Asjkenazische diaspora’s.27  
 

Een diasporistische geschiedenis 
 
Hoe zou zo’n joodse stadsgeschiedenis eruit moeten zien? Amsterdam is hier 
mijn casus, maar uiteraard is dit een vraag die evenzeer voor andere steden 
opgaat. Een van de centrale debatten is of de stad vooral de achtergrond is 
waartegen de joodse gemeenschap zich organisch en relatief zelfstandig 
ontwikkelt in continuïteit met de eerdere joodse geschiedenis, of dat de joodse 
gemeenschap veeleer begrepen moet worden vanuit de dynamiek van de stad. 
Dit debat, ooit geopend door Yitzhak Baer en Salo Baron, gaat nog steeds door 
en raakt aan een belangrijk vraagstuk in de joodse geschiedenis: hoe verhouden 
de joodse en de algemene geschiedenis zich precies tot elkaar?28 
 Enige decennialang heeft het klassieke model van Jacob Katz het veld 
bepaald. Hij stelde dat tot aan het begin van de moderniteit joodse 
gemeenschappen een gesloten traditionele samenleving vormden afgesloten 
van de meerderheidscultuur. Slechts op beperkte schaal was sprake van 
uitwisseling tussen beide samenlevingen. Voor deze premoderne situatie 
gebruikt Katz het woord ‘ghetto’, dat niet alleen in ruimtelijke zin, maar vooral 
ook metaforisch wordt bedoeld. Het is de moderniteit en met name de 
emancipatie die ervoor zorgt dat joden ‘out of the ghetto’ gaan, de muren 
worden geslecht en joden kunnen integreren in de bredere samenleving.29 
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Hoewel Katz’ model inmiddels door velen kritisch terzijde is geschoven, blijft 
het onderliggende denken in twee zelfstandige ‘societies’ nog diepe sporen 
trekken. Niet alleen uit zich dat in een lineaire opvatting van de joodse 
geschiedenis, van isolement en uitsluiting tot emancipatie en integratie, maar 
ook in het idee dat beide ‘societies’ een soort communicerende vaten zijn. Hoe 
meer joden in de bredere samenleving participeren, zo is dan het idee, hoe 
minder joods zij zijn – en vice versa. 
 Een dergelijke dichotome benadering is weinig bevredigend en doet 
geen recht aan de talloze manieren waarop joden participatie in de eigen 
gemeenschap en de bredere samenleving combineren. Voor een alternatieve 
benadering wil voortbouwen op een aantal inzichten uit de diaspora theory. 
Joodse gemeenschappen gelden als klassiek voorbeeld van diasporistische 
gemeenschappen. Maar wat houdt dat in? De gangbare definitie, zoals die 
onder meer door William Safran is verwoord, luidt dat het gaat om: 
 

“expatriate minority communities whose members share several of the 
following characteristics:  
1) they, or their ancestors, have been dispersed from a specific 
original “center” to two or more “peripheral,” or foreign, regions;  
2) they retain a collective memory, vision, or myth about their 
original homeland – its physical location, history, and achievements;  
3) they believe that they are not – and perhaps cannot be – fully 
accepted by their host society and therefore feel partly alienated and 
insulated from it;  
4) they regard their ancestral homeland as their true, ideal home and 
as the place to which they or their descendants would (or should) 
eventually return – when conditions are appropriate;  
5) they believe that they should, collectively, be committed to the 
maintenance or restoration of their original homeland and to its safety 
and prosperity; and  
6) they continue to relate, personally or vicariously, to that homeland 
in one way or another, and their ethno-communal consciousness and 
solidarity are importantly defined by the existence of such a 
relationship.”30 

 
Deze definitie is gecentreerd rond de noties van enerzijds een ‘thuisland’ als 
centrum en anderzijds een bestaan in ‘ballingschap’, in de periferie, waarbij 
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diaspora een diachroon begrip is. De ‘Boyarin brothers’ zijn met een 
alternatieve definitie voor diaspora gekomen, die door Daniel Boyarin als volgt 
is samengevat: 
 

“a synchronic cultural situation applicable to people who participate 
in a doubled cultural (and frequently linguistic) location, in which 
they share a culture with the place in which they dwell but also with 
another group of people who live elsewhere, in which they have a 
local and a trans-local cultural identity and expression at the same 
time.”31 

 
Deze definitie heeft het fysieke ‘thuisland’ vervangen door een synchrone 
translokale verankering in een verbeelde culturele gemeenschap. Een dubbele 
culturele locatie wordt hierbij de essentie van wat een diaspora is. Toegepast 
op de joodse casus: joden zijn tegelijkertijd deel van de lokale, regionale of 
nationale ruimte én van een translokale joodse gemeenschap. De eigen 
identiteit van een lokale joodse gemeenschap wordt zo de resultante van die 
dubbele culturele locatie, toegepast op Amsterdam: de lokale, stedelijke 
cultuur stempelt de manier waarop Amsterdamse joden in de translokale 
joodse gemeenschap participeren, terwijl de locatie in de bredere joodse wereld 
weer kleur geeft aan de wijze waarop Amsterdamse joden in de stad actief zijn 
en hun leven leiden. 
 Terwijl in het onderzoek beide definities vaak tegenover elkaar worden 
gezet, zou ik willen pleiten voor het combineren van beide om zo tot een rijk, 
gelaagd diaspora-concept te komen. Dat wil zeggen dat diaspora zowel 
diachroon als synchroon verstaan moet worden. Diachrone elementen zijn hoe 
de ervaring van migratie joodse gemeenschappen heeft gevormd, welke relatie 
zij tot het Heilige Land innamen, maar ook tot meer recente regio’s die zijn 
achtergelaten, zoals het Iberisch schiereiland, de Duitse landen, Centraal- en 
Oost-Europa. Synchrone elementen zijn de gelijktijdige dubbele participatie 
van joden in de stedelijke en de translokale joodse contexten en hoe hieruit 
nieuwe vormen van lokale joodse identiteit ontstonden. 
 Toegespitst op joodse stadsgeschiedenis betekent dit een pleidooi voor 
een gelaagde diasporistische geschiedenis met drie lenzen: location, bilocation 
en dislocation. Onder ‘location’ gaat het dan om hoe joden zich verhielden tot 
de stedelijke ruimte, welke mogelijkheden en beperkingen die stad had en hoe 
zij een plek innamen in de stedelijke textuur. ‘Bilocation’ gaat vervolgens meer 
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in het bijzonder over de translokale netwerken, de participatie in de 
dynamische bredere joodse cultuur, en hoe de stedelijke en translokale 
positionering samen tot een eigen lokaal-joods profiel leidden. ‘Dislocation’, 
ten slotte, richt zich op de diachrone ervaring van gedwongen of vrijwillige 
migratie, op ervaringen van ontworteling en uitstoting, op hoe migratie-
ervaringen de eigen identiteit vormden, maar ook hoe de stad zelf joden kon 
beperken en uitsluiten en vertreklocatie kon worden. 
 Deze insteek heeft twee voordelen. Ten eerste geeft dit het 
instrumentarium in handen om voor iedere historische periode, binnen de 
context van die tijd, te kijken welke vormen die dubbele locatie aannam en 
plaatst het joods en lokaal engagement niet a priori tegenover elkaar. Ten 
tweede voorkomt het de valkuil van een te lineair emancipatieparadigma en 
geeft de mogelijkheid om voor zowel de periode vóór 1796 als nadien de 
dynamiek van joodse belonging in kaart te brengen. 
 

Het ontstaan van een lokale Amsterdams-joodse identiteit 
 
Voor de vorming van een lokale Amsterdams-joodse identiteit moeten we naar 
de vroegmoderne periode kijken. Vanaf het moment dat de stad eerst een 
Portugees-joodse natie, vervolgens een Hoogduits-joodse natie en zelfs nog 
kortstondig een Pools-joodse natie accepteerde, was er sprake van 
verschillende, helder afgebakende joodse gemeenschappen met elk hun eigen 
structuren.32 Migratie bleef tot eind achttiende eeuw onverminderd doorgaan, 
waardoor met name de Hoogduits-joodse natie sterk in omvang toenam. Deze 
joodse nieuwkomers waren terechtgekomen in een land dat, vreemd genoeg, 
geen monarch kende, maar een Republiek was. Die Republiek der zeven 
verenigde Nederlanden was een vrij los georganiseerd verband van gewesten, 
met uiteenlopende profielen en belangen. Binnen die gewesten en zeker in het 
voornaamste gewest, Holland, hadden steden weer een sterke stem in het 
kapittel. De prominente rol van steden in het leveren van bescherming en 
geborgenheid, vertaalde zich in een sterk ontwikkeld lokaal patriottisme. 
Daarin gingen joden ook participeren.33 

De joodse nieuwkomers waren sterk ingebed in bredere translokale 
netwerken, met Portugees en Jiddisch als voornaamste voertalen. Amsterdam 
ontwikkelde zich tot een centrum voor beide diaspora’s. De Portugese 
gemeente onderhield intensieve contacten met de Spaanse en Portugese joodse 
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gemeenschappen in de havensteden van noordwest-Europa en de nieuwe 
wereld. Op het eigen onderwijsinstituut Ets Haim werden leraren, voorzangers 
en rabbijnen opgeleid voor dat hele translokale netwerk. De Hoogduitse 
gemeente was nauw verbonden met het Asjkenazische achterland, dat zich via 
het Rijnland uitstrekte tot in het Pools-Litouwse gemenebest. De Amsterdamse 
boekindustrie trok tal van joodse intellectuelen en rabbijnen naar de stad met 
hun manuscripten onder de arm in de hoop op het vinden van een goede 
drukker.34 

De organisatie van de Amsterdams-joodse gemeenschappen laat goed 
de dubbele locatie zien. Ik neem hierbij het voorbeeld van de Hoogduitse natie, 
simpelweg omdat er naar de Portugese gemeente al zoveel meer onderzoek is 
gedaan. Vanaf het begin van een zelfstandige Hoogduits-joodse gemeente in 
1639, los van de Portugese zustergemeenschap, is het bestuur in handen van 
de parnassiem. Het rabbinaat is in deze beginperiode, conform middeleeuwse 
Asjkenazische tradities, nog nauw bij het bestuur betrokken. Personen konden 
afwisselend parnas of rabbijn zijn. De parnassiem werden via een 
democratische procedure door de leden verkozen.35 Als in 1711 een nieuw 
reglement wordt aangenomen, opgesteld in overleg met de Portugese gemeente 
en geaccordeerd door de burgemeesters, valt op hoezeer het bestuur van de 
gemeenschap en de ordening van de leden de bredere Amsterdamse politieke 
cultuur reflecteert. Evenals bij de burgemeesters van de stad is het bestuur 
inmiddels oligarchisch van karakter. Leden kunnen niet meer stemmen, maar 
er is een apart kiescollege waarin parnassiem en oud-parnassiem samen de 
nieuwe bestuurders coöpteren. Dit kiescollege correspondeert met de 
Amsterdamse Oud-Raad, waarin oud-schepenen, oud-burgemeesters en de 
zittende bestuurders de nieuwe burgemeesters verkozen. Zowel in de stad als 
binnen de Hoogduitse gemeente zorgde dit voor een concentratie van de macht 
bij een steeds kleiner aantal toonaangevende families. Het rabbinaat stond 
inmiddels op afstand van het bestuur en moest daaraan verantwoording 
afleggen.36 

Ook het lidmaatschapsbeleid weerspiegelde de vroegmoderne stad. 
Amsterdam, als veel vroegmoderne steden, maakte onderscheid tussen 
poorters, ingezetenen en vreemdelingen. De poorters waren de afstammelingen 
van de families die de stad hadden gesticht en die collectief de stedelijke 
voorzieningen, zoals kerken, scholen, zieken- en weeshuizen, hadden 
opgericht. Zij en hun nakomelingen hadden recht op deze voorzieningen en 
konden politiek actief zijn. Poorters hadden ook toegang tot de gilden, 
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corporatieve lichamen van beroepsgroepen met tevens bijbehorende sociale 
voorzieningen. Nieuwkomers konden zich tegen een aanzienlijk bedrag 
inkopen en zo eveneens poorter worden. Wie dat niet deed of niet kon, werd 
ingezetene. Hij of zij mocht in de stad wonen, betaalde belastingen, maar had 
geen politieke rechten. Vreemdelingen, ten slotte, werden als voorbijgangers 
gezien, konden geweerd of gedoogd worden, maar hadden een kwetsbare plek 
in de marge.37 

Het reglement van 1711 legde voor de Hoogduitse joodse natie een 
vergelijkbare structuur neer. De nazaten van de oprichters en degenen die zich 
nadien hadden ingekocht, waren jechiediem, volwaardige leden. Vanaf de 
negentiende eeuw werd daarvoor de term geïmmatriculeerde leden in gebruik 
genomen. Deze jechiediem mochten een zitplaats in de synagogen huren, 
mitswot (erefuncties) tijdens de synagogedienst krijgen, bestuurlijke functies 
vervullen en zij kregen een laatste rustplaats op de begraafplaats Muiderberg. 
Wie het zich niet kon veroorloven zich in te kopen, behoorden bij de tosjaviem, 
de congreganten. Zij betaalden wel, naar vermogen hun bijdragen aan de 
joodse gemeenschap, maar een zitplaats in de synagoge of een bestuursfunctie 
zat er voor hen niet in. Na 1714 kwam voor deze categorie bovendien een 
nieuwe begraafplaats, Zeeburg, dichterbij gelegen en daardoor minder 
kostbaar qua vervoer. Tot slot waren er de orechiem, de vreemdelingen, die 
geen status in de gemeente hadden en vaak vanuit de armenkas ondersteuning 
nodig hadden.38 

In het vroegmoderne Amsterdam functioneerde zo een Hoogduitse 
joodse natie die enerzijds in een Asjkenazische bestuurlijke traditie stond, maar 
die anderzijds duidelijk lokale karaktertrekken had gekregen. Nu zou dit de 
gedachte kunnen oproepen dat hierbij toch sprake is van een afgesloten joodse 
‘society’ die losstaat van de bredere niet-joodse ‘society’. Dat zou echter een 
misrekening zijn. De manier waarop een minderheidsgemeenschap in de 
samenleving mee kon doen in de vroegmoderne tijd was nu juist via de route 
van een corporatief verband. Op die manier kon een joodse gemeenschap haar 
belangen verdedigen en aan het geheel van de stedelijke samenleving 
bijdragen.  

Om dit goed te begrijpen, is het van belang om onze definitie van wat 
macht is goed te contextualiseren. In het emancipatiemodel krijgen joden pas 
vanaf het begin van de negentiende eeuw toegang tot de politiek en wordt de 
periode voordien gekarakteriseerd door een kwetsbare joodse gemeenschap 
zonder macht en afhankelijk van de luimen van anderen. David Biale heeft er 
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terecht op gewezen dat macht een dynamisch begrip is: wat macht is en hoe 
het uitgeoefend wordt verschilt van periode tot periode. Hij definieert ‘power’ 
kortweg als: 
 

“the ability of a people to control its relations to other peoples as well 
as its own internal political, cultural, religious, economic, and social 
life.”39 
 

Tegen die achtergrond bezien, beschikten de Portugese en Hoogduitse joodse 
naties in Amsterdam in de vroegmoderne tijd wel degelijk over macht. Via hun 
eigen organisatiestructuren hadden zij toegang tot de stedelijke machthebbers, 
onderhandelden over de plek van joden in de stedelijke samenleving en hadden 
zij bovendien de middelen om de eigen gemeenschap te besturen. Door de 
duidelijke organisatiestructuren konden joden in het corporatieve 
vroegmoderne stedelijke landschap hun eigen positie innemen. 
 Hoe die positie precies was, werd voortdurend in onderhandelingen 
vastgesteld. Dat was geen teken van zwakte, maar van kracht: joden kenden de 
politieke spelregels en participeerden als collectief in de stedelijke politiek. De 
joodse gemeenschappen genoten een relatief hoge mate van autonomie, maar 
individuele joden konden zich altijd tot de algemene stedelijke autoriteiten 
wenden als beroepsinstantie. Zo was er in 1735 een conflict tussen een aantal 
gemeenteleden en de parnassiem over het financieel bestuur van de gemeente, 
waarbij de burgemeesters bemiddelend optraden. De stadsbode kwam naar de 
synagoge om het besluit mee te delen: de parnassiem moesten een boekhouder 
aannemen, de reglementen dienden herzien te worden en wie ‘disorder of 
onenigheid’ veroorzaakte, moest bestraft worden. Veelzeggend is hoe de 
parnassiem worden aangeduid door de burgemeesters, als ‘vrome en 
vreedsame Parnassins en ingesetene dezer stad’. Zij zijn bestuurders van een 
corpus binnen de stad en tegelijk ingezetenen.40 
 In die onderhandelende relatie gaven de parnassiem ook duidelijke 
grenzen aan. Toen in 1752 iemand zich als jachied, volwaardig lid, wilde 
inkopen en bij weigering protest aantekende bij de autoriteiten, wezen de 
parnassiem dit resoluut af. De man was een kohen, behoorde tot een 
priesterfamilie, en had een huwelijk gesloten dat door de halacha, het joodse 
recht, was verboden. Daarom kon hij noch als volwaardig lid worden 
toegelaten, noch de priesterlijke zegen in de synagoge uitspreken.41  
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 Die positionering van de joodse gemeenschap in de stedelijke 
samenleving uitte zich ook op andere vlakken. Een groot aantal van de gilden 
in de stad was voorbehouden aan poorters, hoewel er ook enkele gilden waren 
die joodse ingezetenen wel toelieten. De joodse gemeenschappen, inmiddels 
met zo’n tien procent van de stedelijke bevolking een speler om rekening mee 
te houden, onderhield met meerdere gilden goede betrekkingen. Daaronder 
was het bakkersgilde. Omdat dit beroep aan poorters was voorbehouden en de 
joodse gemeenschappen ervan verzekerd wilden zijn brood te gebruiken dat 
geen halachische geboden overtrad, werden daarvoor afspraken gemaakt. Bij 
sommige bakkers waren masjgiechiem in dienst, toezichthouders namens de 
joodse gemeenschap. Zo kregen de Amsterdamse joden hun challes voor 
sjabbat en matzes voor Pesach van niet-joodse bakkers.42 
 Iets soortgelijks speelde met het kleermakersgilde. Joden mochten wel 
actief zijn in de handel in tweedehandskleding, maar niet zelf kleding 
vervaardigen. Nu zijn er specifieke halachot, regels, voor kleding, waarbij 
verschillende stoffen niet met elkaar gemengd mogen worden (sha’atnez). In 
1743 beloven de kleermakers alleen garen van door de opperrabbijn 
goedgekeurde hennep te gebruiken en zich verder aan alle halachische regels 
te houden, ‘die wij verklaren in soverre heel kundig te zijn’. Deze beide 
voorbeelden laten zien hoe ook de niet-joodse bevolking vertrouwd raakt met 
de joodse gemeenschap en daarop inspeelt.43 
 Met wijn lag het weer anders. Joden werden niet toegelaten tot het 
wijnkopersgilde. Kosjere wijn werd daarom verkocht aan joden door zeelieden 
en grossiers. Die konden dat echter slechts in kleine hoeveelheden doen, wat 
voortdurend problemen gaf. De stedelijke autoriteiten waren gevoelig voor 
deze kritiek en onderkenden dat joden wijn nodig hadden voor hun religieuze 
feestdagen. Daarom werd in 1750 een speciale lijst opgesteld met joodse 
tappers, die verlof kregen om grotere hoeveelheden wijn in te slaan en te 
verkopen.44 
 Deze vormen van vroegmoderne integratie, van een inpassen van de 
joodse gemeenschap als corporatie in de stedelijke samenleving, zijn niet 
alleen zichtbaar op het niveau van politiek en bestuur, maar ook binnen wat 
Alltagsgeschichte genoemd kan worden. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de 
Amsterdamse loegjes, de Jiddische almanakjes die vanaf het begin van de 
achttiende eeuw in grote oplagen door de drukkersfamilies Drukker, Proops en 
Rofe werden gedrukt. 45  Deze goedkope almanakjes hadden een klein, 
handzaam formaat, zodat joodse kleine kooplieden die mee konden nemen op 
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hun handelsreizen door de week, waarbij ze vaak als marskramers 
manufacturen en snuisterijen verkochten. De almanakjes hadden een sterk 
Amsterdams karakter: de tijden waarop de stadspoorten opengingen en sloten 
werden erin vermeld en de routes van de trekschepen werden vanuit 
Amsterdam weergegeven. Er werden voedingssuggesties gegeven, afgestemd 
op de seizoensgroenten en visvangst. Het hoofdgedeelte was het 
kalendergedeelte, geordend per joodse maand. Wat de gebruiker daar kreeg 
voorgeschoteld, was echter veel meer dan dat. Niet alleen de joodse kalender, 
maar ook de christelijke kalender werd gegeven, compleet met alle christelijke 
feest- en gedenkdagen, heiligendagen en soms zelfs de Latijnse namen van de 
zondagen. Het laat zien hoezeer die veelal arme Amsterdamse joden leefden 
met twee kalenders, enerzijds wisten welke afdeling van de Tora voor sjabbat 
op de rol stond en anderzijds op de hoogte waren van de religieuze 
hoogtijdagen van de christelijke buren. Deze loegjes laten misschien wel meer 
dan menig andere bron de bilocatie van de Amsterdamse joden zien.46 
 Dit leidde tot het ontstaan van een steeds duidelijker gemarkeerde 
Amsterdams-joodse identiteit. De achttiende-eeuwse Jiddische kronieken 
leggen daar getuigenis van af. Abraham Chaim Braatbard, Zalman ben Moshe 
Prinz en Bendit ben Eizek Wing schreven elk een Amsterdamse stadskroniek, 
waarbij gebeurtenissen in de stad en binnen de joodse gemeenschap in één 
gevlochten verhaald worden. De identificatie van de auteurs met de stad wordt 
duidelijk als Prinz bijvoorbeeld schrijft vanuit het perspectief van ‘mir 
Amsterdamerz’, ‘wij Amsterdammers’. 47  Ook de materiële cultuur kent 
sprekende voorbeelden van de Amsterdams-joodse bilocatie, zoals de 
rimoniem (siertorens voor op de Torarol) in de vorm van de toren van de 
Westerkerk, compleet met de drie Amsterdamse kruisjes.48 
 

De gedeelde ruimte 
 
Dit alles speelde zich af binnen de ruimtelijke context van de stad Amsterdam. 
Nu is ruimtelijkheid, naar de analyse van Edward Soja, ‘simultaneously… a 
social product (or outcome) and a shaping force (or medium) in social life’.49 
Stedelijke elites, organisaties, maar ook doorsnee burgers produceren de stad, 
zij plannen gebouwen, wegen en parken, maar tegelijkertijd worden de 
inwoners ook gevormd door de mogelijkheden en beperkingen van de 
aanwezige stedelijke ruimte. De stad is daarom geen statische grootheid, maar 
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dynamisch en evenzeer als de stad impact heeft op inwoners, geven die 
inwoners vorm aan de stad. 
 De studie van de stedelijke ruimtelijkheid is voor een goed begrip van 
de positie van de Amsterdamse joden veelbelovend. Het biedt een punt van 
vergelijking binnen Amsterdam en met andere steden met grote joodse 
bevolkingsgroepen. Terwijl in veel vroegmoderne steden joden een speciale 
wijk werd toegewezen, die ’s nachts met een poort werd afgesloten, een getto, 
was daar in Amsterdam geen sprake van. Joden mochten zich vrij in de hele 
stad vestigen, hoewel zij vooral in de nieuwe wijken aan de oostkant 
terechtkwamen: op Vlooienburg, Uilenburg, Marken en Rapenburg. Daar 
vestigden zich wel meer immigranten. Omdat de voornaamste joodse 
voorzieningen, zoals synagogen, scholen en kosjere winkels, hier te vinden 
waren, bleven deze wijken een trekpleister voor joodse nieuwkomers.50 Toch 
waren dit altijd gemengde buurten, met Duitse katholieken en lutheranen, 
Hollandse protestanten en de eerste zwarte gemeenschap van Amsterdam. Die 
diversiteit maakte dat joden en niet-joden van meet af aan een 
omgangsoecumene ontwikkelden, naar de term van Willem Frijhoff. In de 
wijk, op straat, in de winkels en de handel werd samengewerkt en 
samengeleefd. Dat kon flink schuren en knetteren, maar ging vaak ook heel 
goed.51 
 Voor zover ik heb kunnen vaststellen, is slechts eenmaal geprobeerd 
om van de joodse wijken een echt getto te maken. In het midden van de 
achttiende eeuw, op een moment dat het aantal Asjkenazische joden sterk 
toenam, organiseerde een aantal inwoners van de Sint Antoniesbreestraat en 
de Nieuwe Hoogstraat een petitie waarin het stadsbestuur werd gevraagd de 
Sint Antoniesluis als grens voor het joodse ‘quartier’ aan te houden. Sinds 
enige tijd zouden ‘Joden en wel voornamelijk het slechtste en geringste soort 
onder deselve zich sedert eenige tijdt over de gemelde St. Anthonys Sluys en 
in verscheijde wijken deser stad, waarin te voren nooit Joden gewoond hebben, 
versprijden en aldaar niet alleen door hunne haveloosheyd het allergrootste 
ongerief aan de in hunne buurt wonende Christenen veroorsaken maar noch 
bovendien aan de selve de uiterste nadeel in hunne neeringen, handteeringen 
en respective middelen van bestaan toebrengen’.52 De Hoogduitse joodse natie 
reageerde scherp op de petitie. Veelzeggend zijn de argumenten die daarbij 
aangevoerd werden. Zij waren ‘ingesetene deezer Stad’ geworden en als 
zodanig hadden zij ook recht op ‘de natuurlijke libertijt om hun meeste 
commodelijk eeven als andere ingesetene deezer Stad hunne woonplaats binne 
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deeze Stad te verkiezen en te houden sooals ook in voorige tijden gedaan 
omtrent honderd Jaaren herwaards’. Hier spreken joden die Amsterdammers 
zijn geworden, op hun rechten staan en hun positie weten te verdedigen.53 
 De petitie haalde niets uit en met de groei van de joodse bevolking 
begon die zich ook verder te verspreiden over de stad. Ondertussen bleven de 
meeste joden in de oostelijke wijken wonen, omdat, zo betoogde de 
Hoogduitse natie, de joden hier ‘onder malkanderen en alzoo met meerder 
vrijheijd en veijligheid voor allen aanstoot veele publique ceremonien en 
andere saaken met meer gevoeglijkheijd en minder incomodelijk kennen 
verrichten dan wanneer zij, soo als voordeeze en verre van malkanderen 
geelingeert hier en daar door de stad verspreijt woonden’. 54  Daar had de 
Hoogduitse natie gelijk in: de publieke ruimte in de oostelijke buurten werd 
intensief gebruikt door de joodse bewoners. Met Soekot stonden loofhutten op 
straat, arme sjnorrers bedelden vrijmoedig, met rosj chodesj (de nieuwe maan) 
werden op straat gebeden gezegd, op sjabbat liepen de mannen met hun talliet 
(gebedsmantel) over straat naar de synagoge, terwijl juist op zondag het weer 
een en al bedrijvigheid was.55 Precies dat maakte de publieke ruimte ook tot 
een contested space, een omstreden ruimte, waar joodse en niet-joodse toe-
eigeningen op elkaar botsten. De pinkassiem, de Jiddische protocollenboeken 
van de Hoogduitse natie, bevatten verslagen van onderhandelingen met het 
stadsbestuur over hoe sjabbatsrust en zondagsrust in balans gebracht konden 
worden. Zo werden joodse straatventers verzocht om op zondagochtend de 
kerkgangers naar de Zuiderkerk niet lastig te vallen met hun koopwaar. Alleen 
als Poeriem op een zondag viel, werd een uitzondering gemaakt: dan mocht 
vrijelijk op straat verkocht worden en ging iedereen verkleed naar buiten.56 
 Als op 2 september 1796 de Nationale Vergadering van de Bataafse 
Republiek besluit tot de ‘Gelykstaat der Jooden’ met de andere burgers, hebben 
de Amsterdamse joden al een uitgesproken lokale identiteit. Zij definiëren 
zichzelf als Amsterdammers, wonen en leven in gemengde buurten waar zij in 
voortdurende onderhandeling mede de stedelijke ruimte mee vormgeven. 
Binnen de corporatieve samenleving hadden de joodse naties een eigen 
politieke rol, die zij met toenemend zelfbewustzijn vormgaven. Joden waren 
ingezetenen van de stad, zij hoorden bij Amsterdam en Amsterdam hoorde bij 
hen. Hoe die lokale identiteit zich vervolgens ontwikkelde na 1796, toen zich 
een proces van nationalisering inzette, is een ander verhaal. Maar duidelijk is 
dat die nieuwe Nederlandse nationale identiteit kon voortbouwen op de hechte 
lokale Amsterdams-joodse identiteit. 
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Slotwoord 
 
Graag sluit ik af met een aantal woorden van dank. Allereerst aan het College 
van Bestuur, dat mij het vertrouwen heeft gegeven om deze mooie leerstoel te 
bekleden. Evenzeer dank ik de decaan en het faculteitsbestuur voor hun inzet 
en steun. Dit is de eerste voltijds leerstoel joodse geschiedenis in Nederland en 
het is een voorrecht om vanuit deze plek binnen dit veelomvattende en 
spannende vakgebied te werken. Zoals Amsterdam niet voorstelbaar is zonder 
de joden, zo geldt dat ook voor de Universiteit van Amsterdam en de joodse 
studies. Dat deze leerstoel er is gekomen, is mede te danken aan het bestuur en 
de directeur van het Menasseh ben Israël Instituut. Ik dank hen hartelijk voor 
hun inzet en vertrouwen. 

Met mijn directe collega’s had ik het niet beter kunnen treffen. Lieve 
Irene en Yaniv, al geruime tijd trekken we samen op, waarbij we elkaar 
herkennen in passie voor ons vakgebied en voor onze studenten. Onze 
gesprekken zijn nooit afgelopen en ik zie ernaar uit die voort te blijven zetten. 
Jullie steun, betrokkenheid en intellectuele brille betekenen veel voor mij. 
Samen met jullie, Valerica, Shelly en de collega’s van Arabisch en Midden-
Oostenstudies zet ik mij graag in voor onze studenten en onze vakgebieden. 
De afdeling Moderne Vreemde Talen en Culturen – een beetje vreemde 
benaming, misschien moet dat ‘vreemd’ toch nog eens tegen het licht 
gehouden worden – biedt ons een stabiele bedding en de samenwerking is 
voorbeeldig. Veel dank daarvoor. 

De genealogie van mijn leerstoel is wat ingewikkeld, maar zij bouwt in 
ieder geval voort op de bijzondere leerstoel Hedendaags jodendom, zijn 
geschiedenis en zijn cultuur, die achtereenvolgens door Rena Fuks-Mansfeld, 
Wout van Bekkum en Evelien Gans is bekleed. Het verheugt mij dat Wout hier 
vandaag aanwezig is, terwijl wij allemaal pijnlijk het gemis van Evelien 
voelen. Zij had hierbij moeten zijn. Dat geldt evenzeer voor Shlomo Berger, 
die bijzonder hoogleraar Jiddisch aan deze universiteit was en tevens mijn 
Doktorvater. Graag bouw ik voort op het fundament dat door hen is gelegd. 

Maakt de lucht van Amsterdam wijs? Ik hoop dat dit in ieder geval geldt 
voor onze studenten en promovendi. Het doet mij deugd zovelen van hen hier 
te zien. Met bijzonder veel genoegen wijd ik jullie in de geesteswetenschappen 
en de joodse studies in en ik hoop dat we met elkaar nog veel mooie momenten 
hebben waarbij we soms iets van een historische sensatie hebben, het gevoel 
dat we het joodse verleden even aan kunnen raken. 
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 Ik had hier nooit gestaan zonder de liefde en steun van mijn ouders. Dat 
zij, op hun leeftijd, hierbij aanwezig kunnen zijn, is een groot geschenk. Lieve 
Liliana, Manuel en Joël, als wij op vakantie weer een synagoge of joods 
museum bezoeken, klagen jullie eigenlijk nooit. Stiekem heb ik de hoop dat ik 
jullie ook een beetje heb aangestoken met mijn liefde voor de joodse 
geschiedenis. Maar natuurlijk is er meer dan dat, veel meer, en ik ben bijzonder 
blij en dankbaar met jullie en alles wat wij samen hebben. 
 
Dixi – ik heb gezegd. 
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Noten 
 

1  Graag dank ik Anne-Mieke van Strien die als student-assistent literatuur bijeen heeft 
gebracht voor delen van deze oratie. De afbeelding op de voorpagina laat het interieur van 
de Portugese synagoge te Amsterdam zien, geschilderd door Emanuel de Witte, 1680, en deel 
van de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam. 
2 Toespraak burgemeester Femke Halsema bij de onthulling van het Nationaal Holocaust 
Namenmonument op 19 september 2021, https://www.amsterdam.nl/bestuur-
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