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Summary in Dutch 
 
De vernederlandsing van joden. Seculiere vertogen en joodse reacties (1796-

1848) 

 

De centrale vragen in deze studie zijn: wat gebeurde er met de Nederlandse joden na het 

emancipatie decreet van 1796? En op welke manier werden joden onderdeel van de 

Nederlanden en hoe beïnvloedde dit hun identiteit, gevoel van erbij horen en religie? 

Door de samenleving niet als één geheel te zien maar te bekijken als een kluwen van 

overlappende velden, zoals de seculiere, religieuze en medische, met elk hun eigen 

discussies, konden verschillende facetten van de joodse integratie in kaart gebracht 

worden. Deze studie toont aan dat de druk vanuit de overheid en joodse gemeenschap 

om te seculariseren leidde tot verschillende ideeën over burgerschap, sommige seculier 

maar andere juist religieus. Deze studie onderzocht de opkomst van verschillende 

Nederlandse jodendommen als een reactie op de druk van secularisatie en analyseerde 

de transformatie van de Nederlandse joden in het licht van de verschuivingen in de 

seculieren en religieuze velden. Door de beproevingen en problemen van de 

Ashkenazische gemeenschap in Amsterdam nauwkeurig te analyseren, heeft dit 

onderzoek het ontstaan van verschillende joodse identiteiten in kaart gebracht. 

 Vijf onderling gerelateerde hoofdstukken richten zich op hoe de grensafbakening 

tussen het religieuze en seculiere jodendom, joodsheid, de jood en jodendom 

herdefinieerde. Het eerste hoofdstuk onderzocht de veranderde relatie tussen de staat 

en de joden aan de hand van de ‘nucleation’ of vorming van orthodoxe en verlichte 

joodse facties. Het emancipatiedecreet veranderde deze relatie fundamenteel en, 

alhoewel het idee van gelijkheid reeds sluimerend aanwezig was, legitimeerde het 

decreet uiteindelijk het overheidsingrijpen en verschafte de juridische middelen om van 

de jood een Nederlander te maken. Hoofdstuk twee analyseerde de 

hervormingspogingen van joden en overheid op drie gebieden, namelijk onderwijs, 

religie en taal. Als reactie op de druk van hervorming naar een geciviliseerd jodendom, 

ontstond een tegenvertoog dat juist expressiviteit als essentieel element van joodsheid 

zag. Een resultaat van de hervormingsdruk was dan ook het ontstaan van verschillende 

jodendommen. Het derde hoofdstuk onderzocht de vertogen die ten grondslag lagen aan 

de hervormingsdrang van de overheid en verlichte joden. Daarnaast analyseerde dit 
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hoofdstuk op welke manier joden de nieuwe vertogen over burgerschap, religie en 

joodsheid internaliseerde. Dit hoofdstuk richtte zich op de samensmelting van religieuze 

en seculiere vertogen in joodse- en staatsrituelen. Het vierde hoofdstuk analyseerde het 

zelfbeeld van de joden, die door de overheid en de joodse verlichters werd gebruikt om 

hun reformplannen en beleid te legitimeren. Zowel joden als niet-joden droegen bij aan 

de nieuwe en soms negatieve beelden van de joden. Zichtbaarheid speelde hierin een 

belangrijke rol. Het vijfde en laatste hoofdstuk onderzocht de medicalisering van het 

joodse begrafenis- en besnijdenisritueel. Een gevolg hiervan was dat het joodse ritueel 

gedefinieerd werd als schadelijk of heilzaam voor het lichaam. Dit hoofdstuk toonde de 

versmelting aan van medische en religieuze vertogen in joodse rituelen.  

 Deze studie onderzocht verschillende joodse gedragsrepertoires als gevolg van 

de druk van een seculariserende omgeving. Het joodse gedragsrepertoire varieerde van 

aanpassing tot overname en joden gebruikte selectief religieuze en seculiere vertogen 

om hun joodsheid te construeren, te legitimeren en te behouden. De joodse entree in de 

Nederlandse samenleving, het verkrijgen van burgerschap en de constructie van 

jodendommen was het gevolg van veranderende vertogen over gelijkheid, de staat en 

religie. Deze zorgden voor nieuwe definities van joodsheid en jodendom. De creatie van 

joods burgerschap gebeurde niet plotseling noch was zij het directe resultaat van het 

emancipatiedecreet. Het decreet legde alleen het fundament voor de jood als volwaardig 

lid van de Nederlandse samenleving. Joden van alle kanten van het spectrum droegen 

actief bij en modelleerde hun eigen religie en identiteit. Zij reconstrueerden en 

herdefinieerden hun plaats in de Nederlanden. Joden vielen dus niet ten prooi aan 

secularisme, noch stierf het jodendom om Jaap Meijer te parafraseren. Integendeel, de 

grote verscheidenheid in het joodse gedragsrepertoire toont joodse ‘agency’. Joden 

transformeerden zichzelf in burgers, voor de één iets meer burger dan jood, en voor de 

ander het omgekeerde.  

 

 

  




