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e hoogte van de rente die de Joden mochten vragen, 
werd bepaald door de paus, de keizer of het stads-
bestuur. Maar hoe groter de verschuldigde som werd, 
hoe groter het gevaar voor eigen leven van de Joodse 

geldschieters. Het kwam ook voor dat zij zelf hun bezittingen 
verloren. Zo schold koning Wenceslaus IV (reg.1378-1400) 
twee keer, in 1385, 1390, zijn onderdanen hun Jodenschuld 
kwijt tegen betaling van een luttele som aan hem, de koning.
De hertog van Beieren, de bisschop van Würzburg en de graaf 
van Oettingen betaalden de koning 15000 gulden voor deze 
vrijstelling, die beide partijen veel geld opleverde. De Joden 
waren hun geld kwijt.  
Al in 1356 had Karel IV het recht Joden op te nemen en belas-
tingen op te leggen overgedragen aan de keurvorsten. Alleen de 
gouden penning, de hoofdelijke belasting voor Joden, hield hij 
zelf. Vanaf dat moment verleenden de vorsten en steden zelden 
vestigingsrecht aan groepen Joden. Afzonderlijke Joden, die 
de voorkeur genoten op grond van hun financiële middelen, 
kregen eerder dit recht. Dit leidde tot een degradatie van veel 
minderbedeelde Joden, die zich nu als landloper en bedelaar 
door het leven moesten slaan.
De kwetsbare juridische en sociale positie leidde ertoe dat de 
Joden onzeker werden en het slachtoffer van uitbuiting en 
chantage. Tegelijkertijd waren zij gewilde kredietverstrekkers 
voor steden en vorsten. Sommige kathedralen in Duitsland 
zijn gebouwd met het geld van speciale Jodenbelasting. Hoe 
gevoelig de positie van de Joden was, kunnen wij illustreren aan 
de hand van hun geschiedenis in Konstanz. In de 13de eeuw 
hadden ze daar een grote economische invloed. Op 2 januari 
1349 werden in totaal 330 Joden verbrand en de rest verjaagd, 
maar al spoedig liet het stadsbestuur weer Joden toe. De bui-
tengewoon hoge kosten van het concilie dat tussen 1414 en 
1418 in Konstanz werd gehouden, werden voor het overgrote 
deel voorgeschoten door Joden uit de stad en omgeving. En in 
1430 moesten ze de nog openstaande posten van het concilie 
voldoen als ze aan de vuurdood wilden ontkomen. Joden uit 
Zürich en Schaffhausen hielpen mee het geld bijeen te brengen. 
Van 1443 tot 1448 werden de Joden van Konstanz gevangen 
gezet op beschuldiging van rituele moord. In 1448 moesten 
ze de stad weer verlaten. Pas in 1847 werden er weer Joden in 
Konstanz toegelaten.De scheiding tussen Joden en christelijke 
burgers werd in de loop der jaren steeds groter.

D Aan het einde van de 13de eeuw ontstond het ommuurde 
Jodenkwartier, uitsluitend bestemd voor Joden. 
Het ommuurde Jodenkwartier bood ook een zekere bescher-
ming en droeg bij tot de hechtheid van de Joodse gemeen-
schappen. 
Op sommige terreinen bleef het contact tussen Joden en Chris-
tenen bestaan. Vooral bij de Joodse artsen, die ondanks de hoon 
aan hun christelijke concurrenten veel toeloop hadden. 
Meestal hadden ze gestudeerd aan de universiteit van Pa-
dua, waar Joodse studenten werden toegelaten. Daarvandaan 
trokken ze terug naar Duitsland, waar ze arts, heelmeester of 
rondreizende dokter (kwakzalver) werden, of ze gingen naar an-
dere landen. Ook de keizer had Joodse lijfartsen, zoals Friedrich 
III (1440-1493) en zijn arts Jacob ben Jechiel Loans.
Er waren zelfs een aantal vrouwelijke Joodse dokters, onder 
wie de beroemde oogarts Zerlin in Frankfurt am Main (rond 
1430). De arts Sara kreeg in 1419 van de bisschop van Würz-
burg toestemming ook buiten het getto te werken.
Na de bloedbaden van 1348-‘49 werden uit economische mo-
tieven op veel plaatsen weer Joden toegelaten. Toch ontstond 
er nu en tijdens de steeds terugkerende vervolgingen een toe-
nemende trek naar kleine plaatsen en dorpen.  De versplinte-
ring van Duitsland in talloze kleine soevereine staten maakte 
het mogelijk dat Joden die uit de ene stad werden verdreven, 
toevlucht vonden in een nabijgelegen plaats omdat die onder 
een andere heerschappij viel.
Sommige steden, zoals de opkomende handelscentra Augsburg 
en Frankfurt am Main, beschermden hun Joden tegen overval-
len, vaak met alle mogelijkheden die de wet bood. Rond Pasen, 
een tijd die alleen al door de passiespelen levensgevaarlijk kon 
worden voor Joden, werden tegen betaling wachters geplaatst 
bij de poort van het Jodenkwartier. Maar de Jodenhaat werd 
gelegitimeerd door de door Joden gevraagde rente die de Kerk 
had ingevoerd en vooral door het antisemitisme van de kerkleer 
zelf. 
De door Paus Innocentius III ingevoerde religieuze en 
maatschappelijke belastering van Joden leidde weliswaar tot 
pogroms, maar niet tot massale bekering van de Joden tot het 
christendom. 
Het overgrote deel van de Joodse overlevenden in Duitsland 
emigreerde in de 14de en 15de eeuw naar het Oosten. In Polen 
werden ze verwelkomd door de koningen.

Het Jodendom in de steden vormde in alle delen van het rijk een eenheid met vergaande autonomie, bijvoorbeeld in Mag-
deburg en Bohemen. Aan het begin van de 13de eeuw, werd het beroepsleven van de Joden drastisch ingeperkt; landbouw, 
handel, ambacht en nijverheid waren voortaan verboden. Wat overbleef was in de regel alleen het belenen en de kredietver-

strekking tegen rente.

Het Verhaal van de Joden in Duitsland.
(vervolg)

Door dhr. O. SAUERMAN.

Overleven in de stad en op het platteland.


