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vijf eeuwen later
mogen de joden terug

Pas

Alle SefardischeJoden kunnen zich voortaan versneld tot
Spaans burgerlaten naturaliseren. Maar die geste van de
Spaanse overheid wringt, merktJaap Cohen op.
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hebt ze in alle soorlen en maten: belangengroeperingen die aandacht vragen voor onrecht dat in het
verleden aan minderheden is aangedaan.
-Stichtingln Nedertana hebben we bijvoorbeeld de
;apanse
e

documenten namaken om hun zuivere afkomst te'bewij-

ze\"
Gezien de ellendige situatie van de conversos op het Iberischschiereiland is hetnietzo gek datereen groteemigratiestroom op gang kwam naar hanalelscentra als Antwerpen, Hamburg en - vanaf eind zestiende eeuw - Ámsterdam, de tolerante handelsstad in opkomst. Daar hoefalen
Joden zich niet als christenen voor te aloen, maar kondelr ze
inhetopenbaarhun geloofbelijilen. Toen in 1834 (!) de Inquisitie eindelijk ophield tebestaan, was ervan een (pseudorJoodse aanwezigheid in spanje vrijwel geen sprake

Ereschulden, een organisatie die strijdt voor schulderkenning van deJapanse Íegering voor de begane misdaden in
ale Indische kamp€n tijdens ale Tveede Wereldoorlog. h
Buenos Aires begaven de Dwaze Moeders zich decennialang zwij gend op het Plaza de Mayo om aandacht te vragen
voor hun zonen die eindjaren zeventig tijdens dejunta van
Jorge Videla zijn omgekomen. En sinals jaar en dagpleiten
belangenorganisaties in de V€renigde Staten voor een fi- meer.
nanciële veÍgoeding voorde nazaten van slaven.
Nu, ruim 520 jaar na de afkondiging van het Verdrii
van dit soort schadeclaims komt vaak itreinig terecht. vingsedict, heeft de spaanse regering ineens berouw geRegeÍingen willen nogwel eens hun excuses maken, maar kregen. Beter laat dan nooit, kun je zeggen. Maar met de
daar blijft het meestal bij; voor concrete maatregelen of
veÍgoedingen zijn de zaken veelal verjaard.
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den ale ministers voorJustitie
Buitenlandse zaken drie
maanden geledeneenopmeÍkelUke maatregel af: voortaan
kunr€n alle Sefardische Joden in de wereld zich versneld
tot spaans burgerlaten natulaliseren. En daawoor hoeven
ze niet eens in Spanje (in het Hebreeuws: Sefarad) te wonen. sterkernog: de maatregel geldt zelfs voordegenen die
nog nooit een stap op spaaos grondgebied hebbefl gezet.
Wat iq hier aan de handl
Voor het antwoord op deze vlaag moeten we terug naar
deMiddeleeuwen. Op hetlberisch schieÍeiland woonde al
sinds de tweede eeuw voorchristus een substantiële groep
Joden. zij hadden tijdens de overhe€rsingvan de(islamitische) MoÍen - vanaf de achtste eeuw - perioden van grote
culturele voorspoed gekend. Dat veranderale met ale Re.
conquista, de katholieke herovering van het gebied. Toen
kwam de positie van deJoden in een constante, neerwaartse spiraal terecht. Steeds vaker hitste de katholieke geeste-

geldt het
niet
islamistische
Moren?
voor

lijkheid

de

bevolkingop tegen de 'christusmoordenaars'.

Tijdens grootschalige pogroms gaven de katholieken aan
Joden de keuze: de doop ofde dooal, Veel Joden lieten het
niet zo yerkomen: zU vluchtten naar hetbuitenland. MaaÍ
veel andeÍen bekeerden zich inderdaad tot het christendom. sommigen deden dat alleen vooÍ de buitenwereld:
zij bleven biÍneuskamers joodse rituelen praktiseren, en
bij hetbetreden van dekerk op zondagochtend prevelden
ze steevast met ingehoudenstem dat ze alleen aan de wetten van Mozes gehoorzaamden. Ánderebekeerlingen (conversos of'nieuw-christenen' genoemd) gingen juist helemaal op inhun nieuwe identiteit. Ze weÍden fanatieke katholieken en kregen naar verloop van tijd hoge posten in
kerk en bestuuÍ.
De snelle opmars van een deel van de conversos in de
maatrchappij zorgde voor scheve ogen bij de zogenaamde
'oud-christenen'. Die bleven de bekeerlingen met wan-

trouwen bekijken. onderhielden de conversos niet nog
steeds contacten met Joden! waren ze wel écht de christe.
lijke godsdienst toegewijd?
Met de val van het laatste islamitische bolweÍk, cranad4 was de Reconquista in 1492 voltooid. Heel Spanje was
nu in handen van de vromekoningin Isabella van castilië
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Rembrandt, PoÍftet van eenjongejood, ca 1018,25 x 21,5 cm,
staatliche Muscen, Bedin Coudesy Web Gallery of Ad
geschiedenis van desefardischeJoden in spanje inhet achrêrL^^f"l
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ze niet eens in Spanje (in het Hebreeuws: Sefarad) te wonen. St€rkeÍ nog: de maatregel geldtzelfs voor degenen die
nog nooit een stap op Spaans grondgebied hebben gezet.
WatiS hieraan dehand:
Voorhet antwoord op deze vraag moeten we terug naar
de Middeleeuwen. op het Iberisch schiereiland woonde al
sinds de tweede eeuw voor Christus een substantiële groep
Joden, zij haddentijdens de overheersing van de (islamitische) Moren - vanaf de achtite eeuw - perioden van gÍote

culturele voorspoed gekend. Dat veranderde met de Re.
conquista, de katholieke herovering van het gebied, Toen

kwam de positie van deJoden in een constante, neerwaartsé sÉiraal terecht. Steeds vaker hitJte ale katholieke geestelijkheid de bevolking op tegen de 'Christusmoordenaars'.
Tiidens grootschalige pogroms gaven de katholieken aan
Joden de keuze: de doop ofde dood. Veel Joden lieten het
nietzo verkomen: zij vluchtten naar het buitenland. Maar
veel anderen bekeerden zich inderdaad tot het chlistendom. Sommigen deden dat alleen voor de buitenwereld:
zij bleven binnenskamers joodse rinrelen praktiseren, en
bij het betreden van de keÍk op zondagochtenal prevelden
ze steevast met ingehouden stem dat ze alleen aan de wetten van Mozes gehoorzaamden, Andere bekeerlingen (conversos of 'nieuw-christenen' genoemd) ging€n juist h€l€maal op in hun nieuwe identiteit. ze werden fanatieke katholieken en kregen naar verloop van tijd hoge posten in

kerkenbestuur.
De snelle opmars van een deel van ale conversos in de
maatschappij zoÍgde vooÍ scheve ogen bij de zogenaamde
'oud-chÍistenen'. Die bl€ven de bekeerlingen met wantrouwen behUken. onderhielden de. conversos niet nog
steeds contacten metJoden: Waren ze wel écht de christelijke godsdienst toegewijdl
Met de val van het laatste islamitische bolwerk, cranada, was de Reconquista in 1492 voltooid. Heel spanje was
nu inhanden van de vÍome koningin Isabella van castilië
en haar man, koning Ferdinand van Aragon. Nu werd de situatievoordeJoden écht nUpend, want om de eenheid van
het'spaansevolliatebevoideren, vaardigdeditkonir dijke
echtpaar op 31 maaft t4gzhetzogenaamde VerdÍijvingsedict uit. Joden kregen drie maanden de tijd om het land re
verlaten (wat naar schatting zo'n 80.000Joden deden - zij
gingen yooral naar Portugal, ltalië, Noord-Afrika ), of om
zich te bekeÍen en zich bij de conversos te voegen.

In juli 1492 was het hele land ïudenrein', Althans: in
naam, want er bleven nog steeds groepen conversos wonen

die in h€t geheim de joodse godsdienst uitoefenden. Om
die praktijken uit te bannen, vroegen Ferdinand en Isabella met succes aan ale paus om een kerkelijke Inquisitie in te
stellen die alle 'ketters' zou opspolen en berechten, \ryant
als wateÍ (de doop) niet werkte, moesten deze heidenen
maar metyuur worden aangepakn de brandstapel. De veibrandingen van conyersos ontwikkelden zich in Spanje en
Portugal (waar in 1536 een Inquisitie werd ingevoerd die
nog meedogenlozer was dan haar Spaanse evenknie) tot
grootse spektakels waarop duizenden toesbhouwers afkwamen.
De groep van conversos leefde dus in vooÍtdurende
angst. Bovendien was het voor hen uitgesloten om vooraanstaande publieke en militaire functies te bekleden,
want die stonden alleen open voor oud-christenen. Kandidaten die voor een deÍgelijke vacature in aanmerking wilalen komen, moest€n een ceÍtificaat van 'zuiver bloed'kunnenovefhandigen. Als eropje stamboom ookmaaréén onzuiver converso-takje te vinden was, kwam je niet meer
voor de functie in aanmerking. De maatregel leidde tot
veel verwarring - en yeel vervalsingen, want ambitieuze
mensen metconversobloed inde aderen gingen nafturlijk

Rembra[dt, Portret van eenjongejood, ca 16,t8, 25 x 21,5 cm,
Staatliche Museen, Berlin Courtesy Web Gallery of Art
geschiedenis vàn desefardischeJoden in Spanje in her achterhoofd is het ook mogelijk om deze geste met een cyni-

scherblik te bekijken. Zo is hetopvallend datmoslims niet
in het stuk voorkomen. A1s €r dan toch aan boetedoening
wordt gedaan, had dat wel gemogen: de islamítische Morenzijn tijdens de Reconquista net als de SefardischeJoden
uit het land verdreven waarin zij eeuwenlang hadden gewoond.
EÍ zijn nog andere punten die wringen, De procedure
voor versnelde naturalisatie van Sefardische Joden is erg
schimmig. Duidelijk is slechts dat belangstellenden zich
moeten melden bij de Federade vanJoodse cemeenschappen in Spanje - met een stamboom in de hand, en een bewijs van lidmaatschap van een Sefardische gemeente, Net
als eeuwen geleden is erdus opnieuween instelling die de
achtergÍond en afstamming van mensen controleert en be.

oordeelt. Ondertussen blijyen er nog veel vfagen open.
Zouden TuÍken met een niet-Joodse achternaam en m€t
slechts één Sefardische betovergrootvaderop deze manier

burgerechten van een Eu-lidstaat kunnen verkÍijgen!
zouden minderbedeelde Sefardische Joden even welkom
zijn als gegoede Sefardische zakenmensen en investeerdeÍs? Het is maar zeer devrazg, zeker gezien de zware eco.

nomischecÍisis waarin spanje zióbevindt. zolang er geen
duidelijke antwoorden zijn, blij ft de nieuwe maatÍegel van
de spaanse overheid er dan ook één voor ale bÍihne - en
kunnen s€faÍdische belangenorganisaties zich alvast
klaarmaken voor de strij d,
JaapCohen is historicus. Hijwerktaan aan een proefschrift
overde geschiedenis van de S€Íardischeíamilie Jessurun
d'Oliveira-Rodrigues Pereira, dat rond 201 4 bii Uitgeverij
Querido zal verschiinen.

