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Voorwoord 
 

Het is altijd weer vreemd om aan het einde van het lange proces dat leidt tot een werkstuk, een 

voorwoord te schrijven.  Het proces moet worden afgerond, en soms is dat moeilijker dan anders. 

Dat is dus nu het geval. Er valt nog zoveel te lezen en te bestuderen, maar het moet nu klaar zijn. 

Desalniettemin staat hier toch een compleet bachelorwerkstuk.  

Mijn interesse voor dit onderwerp werd geboren bij het schrijven van een essay voor het vak Europa, 

eind 2014. Dit essay ging over de beweegredenen van de Sefardische Joden die naar de Republiek 

emigreerden vanuit Spanje en Portugal. Toen ik kort daarna een onderwerp moest kiezen voor mijn 

bachelorscriptie, dacht ik hier direct aan terug. Toevallig kwamen de Sefardische immigranten recent 

nog in het nieuws:  de Spaanse koning was zowaar bereid ze het Spaanse burgerschap  terug te 

geven, dat ze aan het eind van de 16e eeuw hadden moeten inleveren.  

Net zo actueel als de burgerschapskwestie is echter de tolerantie die in de Republiek van de 16e 

eeuw betracht werd. We hebben immers nog steeds te maken met burgers die anders denken dan 

het gros van Nederland, en nog steeds komen er immigranten in Nederland aan die op een bepaalde 

manier tegemoet moeten worden getreden.  

Ik was met name benieuwd naar de achtergronden van het gevoerde beleid. Aan de ene kant wordt 

gezegd dat het toentertijd vooral om economische winst draaide: iedereen die tot nut kan zijn voor 

de economie is welkom. Aan de andere kant zie je dat er gesteld wordt dat die tolerantie ook 

ideologische sporen bevat. Deze scriptie wil de vraag beantwoorden wat nu de verhouding tussen die 

twee kanten is. Aan het eind gekomen van de zoektocht naar een mogelijk antwoord moet ik zeggen 

dat het een complexe zaak betreft. Er is nog materiaal genoeg voorhanden om hier nog vele 

onderzoeken naar te verrichten. Ik hoop slechts dat mijn scriptie een kleine bijdrage aan het debat 

kan zijn.  
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Status Quaestionis 
 

Tolerantie is en blijft een actueel thema. Door de blijvende immigratie in Nederland, maar ook door 

het voortbestaan van groepen en individuen met verschillende visies op leven en verschillende 

normen en waarden. Naast deze maatschappelijke relevantie heeft tolerantie, en specifiek de 

tolerantie in de Republiek van de 17e eeuw, de interesse van veel wetenschappers. De constatering 

dat het algemeen aangenomen beeld van Nederland als tolerante natie bijgesteld moet worden is 

langzamerhand een cliché aan het worden. ‘We’ hebben er te positief over gedacht, hoewel de 

Nederlanden in die dagen relatief gezien inderdaad een tolerant beleid voerden. Dat neemt niet weg 

dat er nog steeds verschillende visies bestaan op dit onderwerp. De tolerantie richting Joodse 

immigranten in het begin van de 17e eeuw is hier onderdeel van en een belangrijk bestanddeel 

daarvan betreft de vraag die in dit werkstuk centraal staat. Waarom was men tolerant? Had men 

daar zwaarwegende ideologische argumenten voor? Was men overtuigd van het idee van tolerantie, 

of wilde men de economische winst die tolerantie met zich mee kon brengen niet mislopen?  

Een belangrijk auteur in deze is de bekende Brits-Joodse historicus Jonathan Israel, een 

gezaghebbende kenner van de Republiek in de Gouden Eeuw. In zijn visie op tolerantie neemt de 

context van de Nederlandse Opstand een grote plaats in. In een uitgebreide beschrijving van het 

intellectuele debat over tolerantie in de Nederlandse republiek begint hij met de stelling dat  de 

humanistische en irenische Erasmus zeker zijn invloed heeft gehad, maar dat we meer belang 

moeten toekennen aan de Opstand tegen de Spanjaarden. 1  De Opstand was gericht tegen 

intolerantie van de Spaanse overheersing, maar was niet consequent: toen de gewesten Holland en 

Zeeland vrij waren werden de katholieke minderheden hier alsnog flink beperkt in de uitoefening van 

hun religie. De regenten gingen niet mee in de wens van Willem van Oranje, aanvoerder van de 

Opstand, om vrijheid van religie te waarborgen voor tenminste protestanten, katholieken en 

Lutheranen, bang als ze waren voor uiteendrijvende krachten in de samenleving.  

Voor een verdere ideologische motivering van tolerantie wijst Israel op het belang van de 

katholieke humanist Justus Lipsius. Lipsius was een groot voorvechter van de vrijheid van geweten, 

maar kon vrije uiting van afwijkende meningen absoluut niet tolereren omdat die de stabiliteit van 

de staat in gevaar zouden brengen. Dirk Volkertsz. Coornhert is zijn natuurlijke tegenhanger en pleit 

hartstochtelijk voor, zoals Israel het benoemt, ‘full toleration’. Voor Coornhert kon vrijheid van 

geweten niet anders dan samen op gaan met vrijheid van religieuze praktijk en vrijheid van 

meningsuiting. Coornhert ging echter in de ogen van de Staten van Holland veel te ver, en werd 

veroordeeld als verstoorder van de maatschappelijke rust. Deze veroordeling nam niet weg dat zijn 

gedachtegoed in de decennia daarna meer en meer over werd genomen.  

Een latere publieke voorvechter voor beperkte tolerantie was de befaamde jurist Hugo de 

Groot. Hij bepleitte een vrij ruime, hoewel niet ongebreidelde, tolerantie voor de Joodse inwoners 

van de Nederlanden. Hoewel de strijd tussen remonstranten en contraremonstranten in het 

voordeel van de laatsten beslist werd, bleef De Groot strijden tegen de intolerantie van de 

contraremonstranten, en zijn eigen gelimiteerde tolerantie bepleiten. Henricus Arnoldi, een 

contraremonstrant, schreef in 1628 een stuk waarin hij de ruime tolerantie bestreed. Volgens hem 

was de vrijheid van geweten een afdoende vorm van tolerantie, en was de praktische tolerantie niet 

de onvermijdelijke consequentie. Israel noemt de periode rond 1620 de tijd van het ‘grote tolerantie 

debat’. De Groot en Arnoldi zijn hierin grote namen, maar ook Episcopius, een bekende Arminiaan, 

                                                           
1
 C. Berkvens-Stevelink, J.Israel en G.H.M. Posthumus Meyes, The emergence of tolerance in the Dutch Republic 

(New York, 1997) 3-22. 
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doet van zich spreken met een zeer vergaande visie op tolerantie. Volgens hem is intolerantie in de 

maatschappij niet alleen destructief voor menselijke vrijheid en economische vooruitgang, maar 

moeten zelfs de kerkelijke autoriteiten geen dwang gebruiken binnen hun kerk. De staten die vrijheid 

van religieuze praktijk en intellectuele uitingen waarborgen, zijn de veiligste en gelukkigste staten.     

Specifiek in Amsterdam dolven de intolerante calvinisten het onderspit tegenover de pro-

Arminiaanse regenten. Dit beeld doet recht aan de algemene situatie in de Nederlanden(vooral 

Holland) na de jaren 30 van de 17e eeuw: er ontstond na het grote debat een vrijere samenleving, en 

dat is een onomkeerbare ontwikkeling. Het is ook in deze tijd dat de Sefardim in Amsterdam 

toestemming krijgen om een eigen synagoge te bouwen. Anderzijds betekenen deze ontwikkelingen 

niet dat de Nederlanden vanaf nu een onbeperkte tolerantie betrachten, of dat het debat gesloten 

wordt: integendeel. Hier houdt echter wel de periode op die in dit werkstuk bestudeerd wordt.  

Een andere belangrijke auteur, D.M. Swetschinsky, geeft eveneens zijn visie op het 

tolerantiedebat in de Republiek. Swetschinsky is een Joodse Brit die geldt als kenner van de 16e eeuw 

en de overgang naar de 17e, Gouden Eeuw van de Republiek.2 Volgens deze auteur vonden de vroege 

bepleiters van tolerantie(Erasmus, humanisten) dat er te hard werd gevochten om randzaken die de 

kern van het christelijk geloof niet aangaan. Hier wordt dus een belangrijke groep mensen 

uitgesloten: de niet-christenen, waarvan de Joden in dit werkstuk centraal staan. Willem van Oranje 

wordt benoemd als een voorvechter voor religieuze tolerantie, eveneens binnen de christelijke 

wereld. Zijn argument is echter uniek in zijn tijd: voor de Prins van Oranje kon zonder tolerantie 

economisch welzijn niet gegarandeerd worden. Op zijn minst zou handel onmogelijk zijn met 

kooplieden die er andere godsdienstige ideeën op na houden.  

Volgens Swetschinsky is de uiteindelijke verdraagzaamheid niet te begrijpen zonder de 

beginselen die geuit worden in het debat over de co-existentie tussen katholieken en protestanten. 

Antwerpse bestuurders beschrijven hun beweegredenen om nieuw-christenen(oorspronkelijk Joden) 

uit Portugal niet te weigeren. Een belangrijke overweging die ook later nog terugkomt, betreft de 

gedachte dat het onmogelijk is om van deze, uiterlijk katholieke, nieuw-christenen na te gaan of ze in 

het geheim Joodse riten uitvoeren. Bovendien is het onmogelijk om goede van slechte christenen te 

onderscheiden.  

De eerder genoemde Coornhert wordt door Swetschinski beschreven als voorvechter van 

tolerantie, en vooral als degene die de tolerantiegedachte van Holland het meest volmaakt heeft 

geformuleerd. De kern van zijn visie ligt in de Bijbels geïnspireerde gedachte dat iedere dwaling 

vanzelf teniet zou gaan omdat het een dwaling is. Verder beschrijft Swetschinsky de ontvangst van de 

Sefardim naar Amsterdam niet als een warm welkom. De Sefardim kwamen puur voor de handel en 

hen werd ook heel duidelijk kenbaar gemaakt dat alleen de Hervormde godsdienst publiekelijk mocht 

worden uitgeoefend. In de eerste tien jaren van de 17e eeuw verklaren enkele Sefardim zich echter 

publiek Joods. Zij werden daartoe ook min of meer aangemoedigd door het feit dat het klimaat 

jegens katholieken niet erg gunstig was, en men dus maar beter Joods kon zijn. Het is waarschijnlijk 

dat de eerste Joodse gemeente al rond 1608 is ontstaan in Amsterdam. Het tolerante Amsterdamse 

beleid wordt veel bekritiseerd door de calvinisten, maar de bestuurders lijken zich er weinig van aan 

te trekken. Zo werd in 1616 na hevige kritiek naar aanleiding van de bekering van enkele Hollanders 

tot het Jodendom enkel een formeel verbod op bekering tot het Jodendom afgekondigd, en liet men 

na direct de Joodse gemeenten rechtstreeks te bekritiseren. Het is wellicht wel naar aanleiding van 

deze kwestie dat men Adriaaen Pauw en Hugo de Groot opdracht gaf zich te buigen over een 

                                                           
2
 D.M. Swetschinski, ‘Tussen Middeleeuwen en Gouden Eeuw, 1516-1621 in: Hans Blom, Renate Gertrude Fuks-

Mansfeld en Ivo Schöffer(red.), Geschiedenis van de Joden in Nederland (Amsterdam, 1995) 53-94, alhier 69-87. 
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reglement om Joden in het gareel te houden. Voordat dit reglement tot stand kwam (hoewel nooit 

echt algemeen geldend geworden), kwamen er echter al maatregelen van het Amsterdamse bestuur 

om al te veel omgang tussen Hollanders en Joden te voorkomen. De bescheidenheid van de 

opgelegde beperkingen illustreert de unieke tolerante houding van Amsterdam ten aanzien van de 

Joden.  

In het uiteindelijke reglement van De Groot is sprake van een zekere dubbelheid. De Joden 

mogen niet geweigerd worden, maar krijgen wel allerlei verboden en beperkingen opgelegd. Ze 

mochten echter ook weer wonen waar ze wilden en zich bezighouden met ieder mogelijk beroep. 

Zijn grondhouding is echter vooral negatief richting de Nederlandse overheden die de Joden volgens 

hem puur om het geldelijk gewin hebben binnengehaald, zonder daarbij te letten op de religieuze en 

sociale gevolgen van hun komst. Echt kloppend is dit volgens Swetschinsky niet, hoewel er zeker 

bestuurders zullen zijn geweest die voor eigenbelang gingen en de immigratie van de Joden om 

economische redenen toejuichten. De auteur stelt dat er sprake is van een verschil in perspectief 

tussen De Groot en de Amsterdamse bestuurders: De Groot denkt in termen van godsdienst, terwijl 

de bestuurders de Joden zien als kooplieden waarvan uit hun handelen wel zal blijken of ze te 

vertrouwen zijn of niet. Dit vertrouwen uitte zich in het gebrek aan wetgeving voor de Joden, maar 

was, in de woorden van Swetschinsky, ‘niet minder werkzaam dan het luidruchtig wantrouwen van 

de calvinisten.’3  

Renate Fuks-Mansfeld geldt als een gezaghebbende auteur als het gaat om de Joodse 

minderheid in het begin van de 17e eeuw. In haar boek beschrijft ze de komst van de Sefardim naar 

Amsterdam en hun ontvangst door de stad. Ze spreekt over de Joodse gemeenschap als levend in 

een ‘ongekende vrijheid van godsdienst’ en ‘relatief grote welstand’.4 Volgens haar is dit beeld 

uitgegroeid tot een mythe, met name in de Joodse historiografie. Toch ziet Fuks-Mansfeld in 

Amsterdam een religieus heterogene en pluriforme stad. Er werd een tolerant beleid gevoerd door 

de burgemeesters, in overeenstemming met de Unie van Utrecht, zolang de niet-protestantse 

groeperingen maar niet op de voorgrond traden. Over het reglement zegt Fuks-Mansfeld net als 

Swetchinsky dat De Groot en Pauw zich baseren op religieuze en humanitaire gronden. Ze vindt 

echter belangrijker dat dit reglement nooit van kracht is geworden. Dit feit wordt door velen positief 

gewaardeerd en als onderdeel van de Hollandse tolerantie gezien, maar Fuks-Mansfeld is het daar 

niet mee eens. Ze voert aan dat de situatie waarin de Republiek zich rondom de behandeling ervan 

bevond, vroeg simpelweg teveel aandacht om zich echt bezig te kunnen houden met iets relatiefs 

onbelangrijks als een gedragsregel voor Joodse immigranten.5 Bovendien was Hugo de Groot bij de 

behandeling politiek gevangene, wat instemming met zijn reglement ongeloofwaardig maakte. 

Ondanks dat hebben de Hollandse regenten zich ook volgens Fuks-Mansfeld tolerant gedragen ten 

opzichte van de Sefarden, en was men hiermee een uitzondering in een overwegend anti-Joods 

West-Europa. Als oorzaak voor deze tolerante houding noemt ze het feit dat de plaatselijke bevolking 

nooit direct negatieve ervaringen met Joden heeft gehad. ‘Zolang de Joden in de buitenlandse handel 

voor alle partijen profijtelijk actief waren, hoefde hen niets in de weg gelegd te worden.’6  

Samenvattend ziet Fuks-Mansfeld een uiterst tolerant beleid, hoewel met strakke 

handhaving van de gestelde regels, dat past in de algemene houding ten opzichte van godsdienstige 

                                                           
3
 D.M. Swetschinski, ‘Tussen Middeleeuwen en Gouden Eeuw, 1516-1621 in: Hans Blom, Renate Gertrude Fuks-

Mansfeld en Ivo Schöffer(red.), Geschiedenis van de Joden in Nederland (Amsterdam, 1995) 53-94, alhier 86. 
4
 Renate Gertrude Fuks-Mansfeld, De Sefardim in Amsterdam tot 1795. Aspecten van een Joodse minderheid in 

een Hollandse stad (Hilversum, 1989) 22. 
5
 Fuks-Mansfeld, De Sefardim in Amsterdam 44. 

6
 Ibidem, 45. 
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minderheden. Joden genoten veel vrijheid zolang ze economische winst opleverden en niet teveel 

concurrentie creëerden voor Amsterdammers. Een nog niet eerder genoemde reden hiervoor is ook 

dat de Joden hun eigen armenzorg regelden: daar hoefde het stadsbestuur dus niets voor te doen, 

zodat een beperkend immigratiebeleid niet nodig was. Daarnaast waren Joden in de Republiek, 

anders dan in de rest van Europa, nooit echt de zondebok geworden bij politieke spanningen. Met dit 

beleid was Amsterdam op religieus en humanitair vlak ‘een opzienbarende uitzondering in een 

wereld vol Jodenhaat en scherpe restrictie van Joodse inwoning.’7  

Ronnie Po-Chia Hsia(Amerikaanse historicus, specialist op het gebied van de vroegmoderne 

tijd, specifieker Reformatie en Contra-Reformatie) en Henk van Nierop(Nederlands historicus, kenner 

van de geschiedenis van de Gouden Eeuw en Amsterdam) publiceren in 2002 het boek Calvinism and 

religious toleration in the Dutch Golden Age. In dit boek komt een min of meer revisionistische visie 

naar voren: er wordt gesproken over collega-historici die de befaamde tolerantie veelal zouden 

hebben gekleineerd, ten onrechte. In de historiografische inleiding van Benjamin Kaplan wordt tegen 

hen geageerd met het argument dat zij dezelfde fout maken als degenen die het tolerante verleden 

ophemelden. Een oorzaak voor deze fout ligt volgens de auteurs in de ambigue terminologie. 

Tolerantie wordt in deze tijd met andere zaken geassocieerd dan in de periode waar het om gaat. 

Bovendien zijn er verschillende definities in omloop: tolerantie kan een ideologie zijn, maar ook een 

houding, een sociaal patroon, bestuurlijk beleid of wettelijke norm. In dit boek proberen de auteurs 

in plaats van normatief, descriptief te werk te gaan en op zoek te gaan naar verschillende sociale en 

culturele dimensies van tolerantie in de Republiek.8 

 Peter van Rooden, schrijver van het hoofdstuk over Joden en religieuze tolerantie in de 

Nederlandse Republiek, stelt heel duidelijk dat Nederlandse tolerantie niet is gebaseerd op ideologie. 

Er waren wel intellectuele debatten gaande, maar die zijn moeilijk direct te verbinden aan het 

concreet gevoerde beleid. Bovendien werden de ideologische debatten in hoge mate bepaald door 

de dagelijkse politieke beslommeringen, waarvan dat debat slechts een onderdeel was. Volgens Van 

Rooden werd het uitgesproken tolerante beleid ten opzichte van Joden voornamelijk mogelijk 

gemaakt door de aparte positie van de Joodse handelaren: ze vormden geen bedreiging voor de 

handel van Nederlandse Amsterdammers. Daarbij moet vermeld worden dat die aparte status in de 

tweede helft van de 17e eeuw geleidelijk overgaat in een gelijkschakeling met andere religieuze 

dissenters. Die aanvankelijke aparte status betekende in de praktijk dat Joden welkom waren en hun 

religie mochten praktiseren, zij het binnen de scherpe grenzen van hun eigen gemeenschap, die door 

de overheden bewaakt werden door bijvoorbeeld verboden op het bekeren van christenen, het 

huwen met niet-Joden, het gildelidmaatschap en ook door uitsluiting van de armenzorg. Het betoog 

van Van Rooden komt neer op de stelling dat we er goed aan doen niet te spreken van tolerantie of 

religieuze vrijheid, maar van regulatie van religieuze diversiteit.9   

Joke Spaans, Utrechtse theologe met veel kennis van het religieuze leven en de burgerlijke 

cultuur van de Republiek ten tijde van de Reformatie, beschrijft het religieuze beleid in de 17e -

eeuwse Republiek. Ze stelt dat dit beleid terug te voeren valt op het Romeinse recht, en bewijst dat 

onder meer met een beschrijving van het op Joden toegespitste beleid. Haar interpretatie van het 

welbekende reglement van Hugo de Groot sluit aan bij wat Van Rooden schrijft over de aparte status 

van de Joden. Zo lang de Joden een (voor de overheden) vrijblijvende gemeenschap vormen, strikt 

                                                           
7
 Fuks-Mansfeld, De Sefardim in Amsterdam 71. 

8
 Benjamin J. Kaplan, ‘Dutch religious tolerance: celebration and revision’ in: Ronnie Po-Chia Hsia en Henk van 

Nierop(ed.), Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge, 2002) 8-26, alhier 25. 
9
 Peter van Rooden, ‘Jews and religious toleration in the Dutch republic’  in: Ronnie Po-Chia Hsia en Henk van 

Nierop(ed.), Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge, 2002) 132-147. 
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gescheiden van de christelijke publieke sfeer van macht en patronage, zonder een heldere collectieve 

identiteit en de inzet van collectief kapitaal, moeten zij toestemming krijgen hun religie in het 

openbaar te belijden in synagogen. Ze brachten veelbelovende handelsnetwerken met zich mee 

waar Amsterdam van kon profiteren. Volgens Spaans is een mogelijke reden dat het reglement van 

De Groot nooit officieel bekrachtigd is, het feit dat de katholieke minderheid zich hierdoor 

achtergesteld zou voelen. Desondanks is dit reglement in de praktijk bewust of onbewust, wel 

nagevolgd.10          

Het bovenstaande overzicht van de belangrijkste literatuur over tolerantie in de Nederlandse 

Republiek in de eerste helft van de 17e eeuw overziend, valt op dat er verschillende verklaringen 

worden genoemd voor de mate van tolerantie in de Republiek. Ook wordt die mate van tolerantie 

zelf bediscussieerd, met verschillende uitkomsten. Diverse historische documenten en 

gebeurtenissen met betrekking tot tolerantie worden niet eenduidig gewaardeerd. Bovendien lijkt de 

verbinding tussen ideologische en praktische tolerantie problematisch te zijn. 

In het vervolg van dit werkstuk zal nader op deze kwesties worden ingegaan aan de hand van 

een hoofdvraag, die beantwoord wordt middels twee deelvragen. De hoofdvraag luidt als volgt:  

In welke verhouding staan aan de ene kant economisch/pragmatisch gemotiveerde- en aan 

de andere kant ideologisch gemotiveerde tolerantie ten opzichte van Joden in de Nederlandse 

Republiek in de eerste helft van de 17e eeuw, en welke rol speelde het karakter en de 

eigenschappen van de Sefardische immigranten daarbij?  

De eerste deelvraag is algemeen: In hoeverre is er sprake van economisch/pragmatisch, dan 

wel ideologisch gemotiveerde tolerantie in de Republiek in de eerste helft van de 17e eeuw? De 

tweede deelvraag benadert de hoofdvraag vanuit het specifieke perspectief van de eigenschappen 

van de Joodse immigranten: In hoeverre waren de eigenschappen en het karakter van de 

Sefardische immigranten van invloed op hun behandeling door de Nederlandse overheden?       
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 Joke Spaans, ‘Religious policies in the seventeenth-century Dutch Republic’ in: Ronnie Po-Chia Hsia en Henk 
van Nierop(ed.), Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge, 2002) 72-86. 
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Deelvraag 1: In hoeverre is er sprake van economisch/pragmatisch, dan wel 

ideologisch gemotiveerde tolerantie in de Republiek in de eerste helft van de 

17e eeuw? 
 

Om bovenstaande vraag te beantwoorden komen we terug op auteurs die in de Status Quaestionis al 

besproken zijn, en wordt er een aantal auteurs toegevoegd aan de literatuur. De stof die naar voren 

komt in deze boeken en artikelen wordt ‘bevraagd’ aan de hand van deze eerste deelvraag van dit 

werkstuk. Als we de kenners op het onderzoeksterrein van de Gouden Eeuw, Nederlandse Republiek 

en de stad Amsterdam moeten geloven is het antwoord op deze deelvraag relatief simpel. Bij vrijwel 

iedere auteur wordt wel ergens de opmerking geplaatst dat de religieuze tolerantie een voortvloeisel 

is van een niet-ideologische denktrant van Amsterdamse bestuurders. Of het economisch belang nu 

het grootst is, of het feit dat de Joden een aparte groep waren en gemakkelijk reguleerbaar: een 

principekwestie lijkt het niet te zijn. Er worden echter verschillende accenten gelegd, en daarom is 

het toch interessant om verschillende auteurs aan het woord te laten over dit onderwerp.  

 Volgens prof. dr. Mout, Leidse historica met expertise op het gebied van vroegmodern 

Europa, was de verbinding tussen het intellectuele debat en de praktische beleidsvoering ten 

opzichte van religieuze dissenters in de 16e eeuw tot aan 1672 al niet erg hecht. Het probleem van 

religieus pluralisme en het debat daarover werd in stilheid gevoerd onder theoretici en theologen, 

maar zelden besproken in de praktische politiek. Het was zelfs mogelijk dat men zich verdacht 

maakte als men zich openlijk uitsprak voor ruimere tolerantie. Toch lijkt het waarschijnlijk dat velen 

in elk geval geweten hebben van de ideeën van Erasmus over een goede houding ten aanzien van 

ketters. Deze kennis kwam echter zelden naar de voorgrond in de praktische beleidsvorming 

hierover.11 In 1579 komt hier verandering in met de Unie van Utrecht, die een expliciete vrijheid van 

geweten afkondigt. De gewesten mogen binnen deze regel zelfstandig beleid maken op religieuze 

diversiteit. Voor C.P. Hooft, lange tijd burgemeester van Amsterdam rond 1600, was het niet meer 

dan logisch dat de Nederlanden na een lange godsdienstoorlog inclusief heftige vervolgingen, 

tolerantie zouden betrachten. De opstand tegen Spanje zou juist waardeloos gemaakt worden als de 

ene vervolging voor de andere in de plaats kwam. Op die manier komen we op een belangrijke 

duiding van een verbinding tussen theoretische en praktische tolerantie: het voorbeeld van Hooft 

maakt zichtbaar dat tolerantie in zijn dagen de status van een politieke deugd kreeg, gebaseerd op 

praktische en redelijke argumenten.  

 De al eerder genoemde Jonathan Israel sluit zich bij Mout aan wat betreft het belang van de 

Opstand. Volgens hem zou intolerantie de betekenis daarvan teniet doen. Hij beschrijft ook Hugo de 

Groots reglement: een goed voorbeeld van hoe intellectueel debat zijn weerslag krijgt in politiek 

beleid. Voor De Groot was het ideaal een gelimiteerde tolerantie waarbij de Joden hun religie in 

eigen kring mochten praktiseren. Publieke uitoefening van de eigen religie was dus niet toegestaan, 

evenals het openlijk bekritiseren van het christendom. Bovendien moest het christenen verboden 

worden Joodse ceremonies bij te wonen of zich zelfs te bekeren tot het Jodendom.  

 Aan het reglement van De Groot ging echter een Keur vooraf, uitgevaardigd door het 

Amsterdams stadsbestuur in 1616. Na protesten van de calvinisten, die vonden dat de Joden zich 

teveel gingen mengen met autochtone Amsterdammers, kwam de vroedschap met deze Keur, die 

drie bepalingen bevatte. Ten eerste mochten de Joden de christelijke religie niet smaden in spreken 

en schrijven. Ten tweede was het de Joodse Amsterdammers niet toegestaan te proberen christenen 
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te bekeren tot het Jodendom en tenslotte mochten ze niet trouwen of seksuele gemeenschap 

hebben met christenen. Volgens Schwetschinski, auteur in De Geschiedenis van de Joden in 

Nederland, laten de beperkingen die in deze Keur verwoord zijn een unieke bescheidenheid zien, 

waarin het speciale karakter van de Amsterdamse tolerantie zichtbaar wordt. Het reglement van 

Hugo de Groot is volgens Schwetschinski iets strenger en explicieter dan de Amsterdamse Keur van 

1616. Naast de hierboven al vermeldde verboden uit het reglement, wilde De Groot ook het gebruik 

van de Talmoed, het werken door christenen in Joodse huizen en het bezoeken van synagogen door 

christenen verbieden. Bovendien laat de restrictie van het aantal Joodse gezinnen in Amsterdam zien 

dat De Groot de traditie van tolerantie in de bestuurskringen van Amsterdam totaal niet begreep. 

Met deze traditie bedoelt Schwetschinski de algemene trand van besturen door Amsterdamse 

vroedschappen, die concreet vorm krijgt in de Keur van 1616, die dus minder strikt en specifiek was 

dan het reglement van De Groot. Het is aannemelijk dat de oorzaak van dit onbegrip tussen het 

Amsterdamse stadsbestuur en Hugo de Groot ligt in een verschil in visie op de Joodse immigranten. 

De Groot ziet  Joden als niet-christenen. Het stadsbestuur ziet de Joodse immigranten als kooplieden 

die te vertrouwen waren.12  

 Die positieve houding van het stadsbestuur ten opzichte van de Sefardische handelaren 

bevestigt ook Fuks-Mansfeld. ‘De Amsterdamse burgemeesters voerden op godsdienstig gebied een 

zeer tolerant beleid, in overeenstemming met de bepalingen over gewetensvrijheid, die in de Unie 

van Utrecht waren vastgelegd.’13 Ze waren ogenschijnlijk wantrouwig wat betreft de godsdienst van 

de Sefardim, maar volgens Fuks-Mansfeld zijn de woorden waaruit dat op te maken valt vooral 

opgeschreven uit vrees voor kritiek van de Hervormde kerkenraad. De Keur van 1616 is volgens deze 

auteur opgesteld door het uitstel van het reglement van De Groot. Tot aan de goedkeuring van dat 

reglement zou het stadsbestuur zich tegenover de calvinisten in elk geval kunnen beroepen op de 

Keur. ‘Er waren bindende regels voor het gedrag van Joden vastgesteld, zodat de hervormde 

kerkenraad weer een tijdlang gerust kon zijn.’14  

 Fuks-Mansfeld stelt dat het reglement van De Groot gebaseerd is op religieuze en 

humanitaire gronden. Voor De Groot stond het vast dat de Joden een negatief stempel hadden 

gekregen door hun slechte behandeling door christelijke landen. Hij wilde de Joden daarom toelaten 

maar ook een goede behandeling geven. Ondanks het feit dat het reglement, zoals bekend, nooit is 

aangenomen, werden de meeste van de opgestelde regels in het gewest Holland nagevolgd. Fuks-

Mansfeld vindt het belangrijk om te constateren dat het reglement nooit is aangenomen doordat 

andere zaken meer urgentie hadden voor de Hollandse bestuurders. Het zogenaamde gebrek aan 

wetgeving is dus niet puur een zaak van ruim tolerant beleid door het bestuur, maar meer een 

voortvloeisel uit praktische overwegingen: er was simpelweg geen tijd om er eerder over na te 

denken dan in 1619, en bovendien was Hugo de Groot in 1619 een politieke gevangene, waardoor 

het ongeloofwaardig zou zijn om het door hem geschreven reglement aan te nemen. Andere auteurs 

vatten dit hele verhaal te positief op en duiden het als ruimhartige tolerantie. Fuks-Mansfeld erkent 

wel dat de regenten een voor die tijd heel bijzonder ‘ondogmatische’ houding aannemen ten aanzien 

van de Sefardim, maar voegt daar aan toe dat er door de tijd heen wat dat betreft ook wel een wat 

‘geflatteerd’ geschiedbeeld is ontstaan. Belangrijk is echter dat Fuks-Mansfeld in het algemeen stelt 

dat de Hollandse regenten zich gedragen als ‘onbevooroordeelde en nuchtere’ bestuurders.15 Als 
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oorzaak hiervoor geeft zij zoals gezegd een aantal omstandigheden die ervoor zorgden dat de 

Sefardim zeker niet het belangrijkste beleidsterrein vormden. Amsterdam bewaakte dus de eigen 

economische belangen, maar zolang de Joodse immigranten daar een bijdrage aan konden leveren 

en niet teveel maatschappelijke onrust veroorzaakten, waren ze welkom en mochten ze rekenen op 

een goede behandeling. Dat laatste wijst uitdrukkelijk op een commerciële overweging achter de 

tolerante houding. 

 Hans Bots, (inmiddels emeritus) Nijmeegs historicus en groot kenner van de vroegmoderne 

tijd, beschrijft de tolerantie in de Republiek vanuit de visie van buitenlanders op die tolerantie. Op 

die manier probeert hij een realistisch beeld te geven dat bovendien onbevooroordeeld is. Hij wil af 

van de hang naar ontmythologisering, scepsis over positieve kanten van de Nederlandse 

geschiedenis.  ‘Uiteraard valt er best wel het een en ander af te dingen op de Nederlandse tolerantie, 

maar anderzijds kan er niet aan worden getwijfeld dat de Noord-Nederlandse Republiek op het 

gebied van de verdraagzaamheid, een heel bijzondere plaats inneemt in Europees verband.’16 Bots 

benadrukt de grootte van de relatieve tolerantie in de Republiek, en komt tot de conclusie dat die 

tolerantie gekenmerkt wordt door een ondogmatisch karakter, door pragmatisme en in beperkte 

mate ook principieel. Belangrijk was ook dat er een ‘gecultiveerde tweedracht nodig was om de 

balans te behouden. Kerk en staat moesten elkaar in de juiste balans houden tussen economische en 

godsdienstige overwegingen.  
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Deelconclusie 1 
 

Uit bovenstaande beschrijving van het beeld dat verschillende historici doen oprijzen over de mate 

van economische en pragmatische, of ideologische motivering van tolerantie in de Nederlandse 

Republiek, valt allereerst te concluderen dat er diverse meningen zijn. Belangrijker is dat er 

verschillende oorzaken worden aangedragen voor het kennelijke gebrek aan ideologische motivering 

– dat laatste lijkt gemeengoed te zijn onder de behandelde auteurs.  

 Een eerste oorzaak heeft een historiserend karakter: in de 16e eeuw blijkt de verdediging van 

ruime tolerantie een hachelijke zaak. Men heeft kennis van de Erasmiaanse vrijheid in denken, maar 

spreekt zich er zelden over uit. Hier komt echter gaandeweg verandering, zelfs zo dat het in bepaalde 

kringen een politieke deugd wordt om tolerant te zijn.  

 Met het reglement van De Groot wordt toch een stukje ideologie teruggevonden in de 

praktijk, hoewel nooit officieel ingestemd of uitgevoerd. Dit reglement liet echter juist zien dat De 

Groot niets van de pragmatische praktijk van de Amsterdamse burgemeesters begreep. Dat 

pragmatische wordt ook duidelijk uit de afhandeling van het reglement: die was niet urgent genoeg, 

liet jaren op zich wachten, en uiteindelijk mocht iedere stad voor zich bepalen hoe men omging met 

de Joden. Ondertussen kwam de inhoud van het reglement op hoofdlijnen overeen met de Keur van 

Amsterdam, maar juist de gedetailleerdheid ervan laat zien hoezeer de aard van het reglement 

verschilde van die van de Keur.      

 Een van de weinige ideologische achtergronden van de pragmatische tolerantie in de 

Republiek betreft wel een belangrijk aspect: de betekenis van de Nederlandse Opstand. Die zou 

volgens verschillende bestuurders in het geding komen wanneer men weigerde een tolerant beleid 

te voeren richting andersdenkenden. Tenslotte blijkt uit de blik van de buitenlanders dat de 

Republiek nogmaals dat de tolerantie die in de Republiek betracht werd, ondogmatisch, pragmatisch 

van aard was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Deelvraag 2: in hoeverre waren de eigenschappen en het karakter van de 

Sefardische immigranten van invloed op hun behandeling door de 

Nederlandse overheden?      
 

Verschillende auteurs hebben verschillende visies, en dat geldt ook voor het specifieke onderwerp 

van deze deelvraag. Heel belangrijk is de eerste constatering dat het gaat om Sefardische kooplui. Er 

kwamen natuurlijk veel meer immigranten de Republiek binnen, en die waren niet allemaal thuis in 

de handelswereld, maar de Joden die Amsterdam binnenkwamen aan het eind van de 16e eeuw 

waren als van nature handelslui.  

De al eerder genoemde Swetschinski laat zien welk belang dat heeft, als hij stelt dat het 

Amsterdamse stadsbestuur de Joodse immigranten in de eerste plaats ziet als Joodse handelaren. De 

bestuurlijke bovenlaag bestond nu eenmaal uit de voornaamste handelaren van Amsterdam, en zij 

beoordeelden handelaren aan de hand van ongeschreven regels. Die ongeschreven gedragsregels 

waren gebaseerd op het principe dat men elkaar onbevooroordeeld vertrouwde, op basis van de 

handelingen die ik korte tijd openbaar kwamen in het onderlinge handelsverkeer. Het stadsbestuur 

oordeelde op eenzelfde manier, en door de kennelijk positieve handelswijze van de Joodse 

immigranten genoten zij een basisvertrouwen. Dit vertrouwen was gewekt op basis van ervaringen 

met het gedrag, de handelingen van deze Joden in de handelswereld van Amsterdam. Ze gedroegen 

zich niet afwijkend, maar conformeerden zich aan de ongeschreven gedragsregels in deze wereld. Dit 

geheel vertaalde zich in een bepaalde mate van vrijheid, zolang het algemene belang en de openbare 

orde daar niet onder hoefden te lijden. Die vrijheid kwam tot uiting in een gebrek aan wetgeving, 

omdat er nu eenmaal geen noodzaak bestond tot specifieke regels.17 Ook van belang is de culturele 

en intellectuele bagage van de Sefardische Joden die naar Amsterdam kwamen. Volgens Fuks-

Mansfeld hadden veel Sefardim van huis uit een degelijke culturele opvoeding en opleiding genoten, 

die voor een flink deel overeen kwam met de culturele achtergronden van Amsterdamse 

kooplieden.18 Dat maakte het contact met de collega-kooplui gemakkelijker. Maar ook het contact 

met de Amsterdamse bestuurders, die zelf ook veelal handelaren waren, kwam op die manier beter 

tot stand en liep gesmeerder. 

Daarnaast is het volk van de Joden an sich een zaak van belang: het is nu eenmaal belangrijk 

hoe het land of het volk waartoe men oorspronkelijk behoort, in het land waar men naar toe 

migreert, bekend staat. Dat is zeker het geval bij de Joden: die naam droeg in de Middeleeuwen en 

nog tijdenlang daarna een negatieve lading, en bracht bij velen in Europa negatieve associaties met 

zich mee. In de Nederlanden speelde dat echter niet zozeer: het Hollandse volk, en daarmee ook de 

bestuurders, zelden negatieve ervaringen had met Joden. Er waren er simpelweg lange tijd niet veel 

geweest in de Republiek. In de Middeleeuwen waren er geen (officieel erkende) Joodse inwoners in 

Amsterdam. Anders dan in andere delen van Europa hadden de Amsterdammers zodoende in 

mindere mate te maken met negatieve stereotypen van Joden, die vaak ook als zondebok dienden 

als er iets was om een bepaald deel van de bevolking de schuld van te geven. Een zaak die bij dit punt 

ook een rol speelt is de christelijke visie op Joden. Hierover bestond veel discussie, maar bij Hugo de 

Groot komt in elk geval een toekomstvisie naar voren die Joden gunstig gezind is. In de Bijbel wordt 

namelijk op verschillende plaatsen gezinspeeld op een toekomst waarbij de Joden, het volk waar de 

Messias en het christendom uit voortkomen, zich uiteindelijk zullen bekeren tot de christelijke 
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variant op het Jodendom. Beide aspecten zijn van belang: uit respect voor die verwantschap met 

Jezus zou men volgens De Groot meer hospitaliteit aan de dag mogen leggen. En ten aanzien van de 

bekering van de Joden zouden de Nederlandse overheden die bekering moeten bevorderen door 

middel van het faciliteren van contact tussen christenen en Joden, of in elk geval het wonen onder de 

christenen. Uit het verdere reglement blijkt hier overigens niets van, omdat bijna elke vorm van 

intensief contact verboden wordt. Toch is het een vermelding waard, omdat het de overwegingen 

van een beleidsmaker, Hugo de Groot, mede heeft bepaald.  

   

 

 

Deelconclusie 2 
 

Aan het eind van deze wat korter beantwoordde deelvraag is de conclusie gerechtvaardigd dat het 

karakter en de eigenschappen van de Sefardische immigranten zeker van invloed is geweest op hun 

behandeling door de Nederlandse overheden. Het feit dat de Sefarden kooplieden waren, was zeer 

voordelig, omdat de Amsterdamse bestuurders hen daardoor onbevooroordeeld tegemoet trad en 

op hun merites wilden beoordelen. De culturele achtergrond speelde ook een rol: die kwam namelijk 

voor een groot deel overeen met de intellectuele en culturele opvoeding van de kooplieden en 

bestuurders in Amsterdam. Tenslotte is van belang dat men Joods was. Men had het geluk dat die 

naam in de Nederlanden niet zo’n negatieve zweem had, en kon zelfs profiteren van de 

verwantschap met Jezus, de christelijke Messias, en van profetische gedeelten uit de Bijbel die de 

bekering van de Joden voorspelde.    

 

 

 

 

 

 
 



14 
 

Eindconclusie  

 
 

Uit de beantwoordde deelvragen valt een beeld te schetsen dat getoetst moet worden aan de 

hoofdvraag die aan het begin van dit werkstuk gesteld is: In welke verhouding staan aan de ene kant 

economisch/pragmatisch gemotiveerde- en aan de andere kant ideologisch gemotiveerde 

tolerantie ten opzichte van Joden in de Nederlandse Republiek in de eerste helft van de 17e eeuw, 

en welke rol speelde het karakter en de eigenschappen van de Sefardische immigranten daarbij? 

  

Uit het onderzoek dat door het raadplegen van de stukken van de verschillende auteurs valt op te 

maken dat een ideologische motivering van tolerantie ten opzichte van Joden in de Nederlandse 

Republiek op zijn minst niet heel helder voor het voetlicht komt. Een klein ideologisch aspect was de 

betekenis van de Nederlandse Opstand: de betekenis daarvan zou volgens verschillende bestuurders 

aan belang inboeten door het voeren van een intolerant beleid. Verder blijft vooral het beeld hangen 

van een Nederlandse tolerantie die gebaseerd is op een ondogmatische, praktische houding van de 

Amsterdamse bestuurders. In Amsterdamse bestuurlijke kringen wordt het daardoor ook min of 

meer een politieke deugd om een tolerante houding aan te nemen ten opzichte van 

andersdenkenden of immigranten met een afwijkende religie.  Het reglement van De Groot liet in 

ideologisch opzicht uiteindelijk slechts zien dat De Groot niets van de pragmatische praktijk van de 

Amsterdamse burgemeesters begreep.  

 In de beantwoording van de tweede deelvraag kwam naar voren dat de specifieke aard en 

eigenschappen van de Joden van invloed waren voor hun behandeling door de Hollandse 

bestuurders. Het handelaarschap leverde aanzienlijk voordeel op in de manier waarop de 

bestuurders de Joodse immigranten beoordeelde: min of meer zonder vooroordelen keek men naar 

de handelingen en baseerde men daar een afweging op. Daarnaast was de intellectuele, culturele 

bagage van de Sefardim van belang: hun goede scholing en opvoeding kwam overeen met die van de 

Amsterdamse kooplieden en bestuurders. Tenslotte was van belang dat de Sefardim tot het Joodse 

volk behoorden. In Holland had men geen last van negatieve connotaties bij die naam. Er komen zelfs 

positieve overwegingen voort uit de Bijbelse wortels van het Joodse volk. 

  Afsluitend past de conclusie dat ondanks verschillende meningen en beoordelingen door 

verschillende auteurs gesteld kan worden dat de Nederlandse tolerantie ten opzichte van Joden in de 

zeventiende eeuw voornamelijk pragmatisch gemotiveerd is, en dat het specifiek Joodse karakter van 

de Sefardische immigranten een factor van belang is die niet onderschat mag worden.  
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