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In veel westerse landen stijgen de
vruchtbaarheidscijfers weer
migratiesaldo blijft hoog

Nieuw onderzoek onder Joden in
Nederland
Continuïteit en verandering
In 1999 werd een groot onderzoek
uitgevoerd onder Joden in Nederland.
Voor het eerst kon er op basis van een
mondelinge enquête, waaraan meer dan
1.000 respondenten meewerkten, een
min of meer representatief beeld worden
gegeven van de Joden in Nederland en
hun binding met het Jodendom. Een
nieuw onderzoek uit 2009 bouwt daar
op voort. De oorspronkelijke steekproef
werd aangevuld met leden van de
volgende generatie. De overdracht van
de Joodse binding van ouders op
kinderen en de Joodse binding van
jongeren vormen dan ook belangrijke
onderwerpen in dit onderzoek.
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In 1999 werd in opdracht van Joods Maatschappelijk Werk (JMW) een survey gehouden onder de Joden in Nederland. De steekproeftrekking stelde de onderzoekers
voor bijzondere problemen aangezien er geen bevolkingsregister van de Nederlandse
Joden bestaat waaruit een dergelijke steekproef kan worden getrokken. De Joden
staan in meerderheid niet meer ingeschreven bij een joods kerkgenootschap en zij laten zich ook op andere gronden nauwelijks van de overige Nederlandse bevolking
onderscheiden. Desondanks kwam er een steekproef tot stand die vermoedelijk een
redelijke tot goede afspiegeling vormt van de groep personen van Joodse afkomst in
Nederland, waarbij inbegrepen de personen met alleen een Joodse vader die volgens
de joodse religieuze wet geen Joden zijn. Er volgde een mondelinge enquête waaraan
ruim 1.000 respondenten deelnamen. Deze enquête richtte zich op de binding die de
respondenten hadden met het Jodendom in het algemeen en met een aantal facetten
daarvan in het bijzonder, te weten religie en tradities, de Joodse cultuur in het algemeen, de Joodse gemeenschap en de staat Israël. Ook de beleving door de respondenten van het antisemitisme en de Tweede Wereldoorlog, als bronnen van Joodse identiteit, kwamen daarbij aan de orde (zie ook Demos 2001/9).
In 2009 werd door het NIDI, opnieuw in opdracht van JMW, aan dit onderzoek
een vervolg gegeven. De zeer bewerkelijke en kostbare steekproeftrekking van
1999 kwam niet voor herhaling in aanmerking. In plaats daarvan is gekozen voor
een in hoofdzaak longitudinale opzet, waarbij de respondenten uit 1999 die daar-
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DE ZES BINDINGSTERREINEN

• Deelname aan de religie en de daarbij horende feesten en gebruiken;
• Joods-culturele belangstelling;
• Binding aan de Joodse gemeenschap;
• Verbondenheid met Israël;
• Binding via gevoeligheid voor antisemitisme;
• Binding via beleving van de Tweede
Wereldoorlog.
De deelnemers kregen op grond van
de antwoorden die zij gaven een score toegekend tussen 0 en 10 op de verschillende bindingsterreinen. De scores zijn te interpreteren als rapportcijfers, waarbij een hoger cijfer een
sterkere binding aangeeft.
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voor toestemming hadden gegeven, en voorzover nog in leven en traceerbaar, opnieuw werden benaderd aan de hand van ongeveer dezelfde vragenlijst als in 1999. De oorspronkelijke
steekproef werd aangevuld met leden van de
volgende generatie. De overdracht van de Joodse binding van ouders op kinderen en de Joodse
binding van jongeren vormen dan ook belangrijke onderwerpen van dit onderzoek. Daarnaast komt het gebruik van een aantal Joodse
voorzieningen aan de orde. Ten slotte werd een
nieuwe schatting gemaakt van het aantal Joden
in Nederland.
Aan het onderzoek in 2009 (OJIN 2009) werd
deelgenomen door 665 personen, waaronder 153
ouder-kindparen. In tegenstelling tot het mondelinge interview in 1999 werd nu een schriftelijke
enquête gehouden. In het OJIN 2009 ging het
vooral om ontwikkelingen die sinds 1999 in
Joods Nederland zijn vast te stellen.
Bij het bestuderen van deze ontwikkelingen is
uitgegaan van drie vergelijkingsrichtingen:
• Welke ontwikkeling in Joodse binding hebben
de respondenten van 1999 doorgemaakt?
• Zijn er verschillen vast te stellen tussen ouderen en jongeren?
• Zijn er verschillen tussen de ouders en hun
kinderen?

Sociaal-demografisch profiel 2009
De steekproef van het OJIN 2009 kende, ondanks de toevoeging van nieuwe respondenten
en kinderen, een oudere leeftijdsstructuur dan
die van het OJIN 1999. Net als in 1999 is in
2009 een brede definitie van het begrip ‘Jood’
gehanteerd. Volgens de joodse godsdienstige
(halachische) wet gelden alleen personen met
een Joodse moeder en zij die tot het Jodendom
zijn toegetreden als Joden. In ons onderzoek
werden echter ook personen met alleen een
Joodse vader meegenomen. Net als in het OJIN
1999 had een ruime meerderheid van de deelnemers twee Joodse ouders: daarnaast had 17 procent alleen een Joodse moeder en 24 procent
alleen een Joodse vader. Tot slot bleek een klein
deel van de deelnemers alleen een Joodse grootvader te hebben. Ongeveer 1 op de 100 respon-

denten had geen Joodse ouders, maar was toegetreden tot het Jodendom. Net als in 1999 zijn de
respondenten sterk geconcentreerd in de Amsterdamse agglomeratie, waar bijna de helft van
de Nederlandse Joden is gevestigd. Opleidingsen beroepsniveau zijn in vergelijking met de totale Nederlandse bevolking opvallend hoog. De
politieke sympathie van de Joden gaat vanouds
vooral uit naar twee partijen: de VVD en de
PvdA. Bij de peiling in 2009 – toen overigens
geen sprake was van daadwerkelijke verkiezingen – zijn deze partijen echter duidelijk minder
populair dan in 1999, terwijl D66 zich tussen
deze grote twee heeft genesteld. Er bestaat zeer
weinig affiniteit met het CDA. In samenhang
met hun hoge opleidingsniveau vereenzelvigen
de Nederlandse Joden zich relatief sterk met
postmaterialistische waarden als zelfontplooiing, democratisering en de bescherming van het
milieu.
Op het punt van de relatie- en gezinsvorming
kenmerken de Nederlandse Joden zich als uitgesproken modern. Er zijn veel scheidingen, vooral
in gemengde relaties, het kindertal is laag en het
aandeel van de kinderlozen is hoog. Deze kenmerken worden slechts zeer gedeeltelijk verklaard door het hoge opleidingsniveau.
De Nederlandse Joden scoren, evenals trouwens
in het onderzoek van 1999, in vergelijking met
de totale Nederlandse bevolking hoog op een
schaal voor eenzaamheid. Evenals bij de totale
bevolking is er in dit opzicht een relatie met leeftijd: hoe ouder, hoe eenzamer mensen zich voelen. Het lijkt er evenwel op dat de groep die tussen 1925 en 1945 is geboren, zich als extra eenzaam doet kennen. Deze groep ‘oorlogskinderen’ scoort door de jaren heen nog wat hoger dan
de nog oudere groep van vóór 1925. Wellicht
heeft dit te maken met het feit dat zij de oorlog in
hun jeugd hebben meegemaakt en er daardoor
nog meer dan de overigen door zijn getraumatiseerd.

Nieuwe schatting van het aantal Joden in
Nederland
In 1999 werd de omvang van Joodse bevolking
in Nederland (inclusief buitenlandse Joden) geFoto: Joods Historisch Museum

2

DEMOS JAARGANG 26 NUMMER 7

08-10-2010

10:26

schat tussen de 41.000 en 45.000 personen, met
43.000 als meest waarschijnlijk geachte aantal.
Van hen waren 70 procent halachische Joden en
30 procent ‘vaderjoden’. Na het beschikbaar komen van nieuwe aanvullende bronnen was er reden om aan te nemen dat het aantal Joden in het
onderzoek van 1999 mogelijk was onderschat.
Bovendien was de immigratie uit Israël in de jaren na 2000 groter dan in het vorige onderzoek
werd verwacht. Om deze reden is een nieuwe
schatting gemaakt. De nieuwe schatting van
het aantal Joden in Nederland in 2010 komt uit
op bijna 53.000 personen (zie de tabel), waaronder ongeveer 16.000 met alleen een Joodse vader. Het aantal Joden kent een licht stijgende
lijn. In de periode tot 2020 zal de populatie naar
verwachting met ca. 1.500 zielen toenemen.
Achter deze groei gaan echter wijzigingen in de
samenstelling van de groep schuil. De toegenomen immigratie van Israëliërs het afgelopen decennium leidt ertoe dat de Joodse bevolking in
Nederland in toenemende mate bestaat uit Joden
met een niet-Nederlandse achtergrond. De omvang van deze groep wordt geschat op rond de
10.000.

Joodse binding
Joodse binding kan zich op meer terreinen uiten.
In dit onderzoek werden zes bindingsterreinen
onderscheiden (zie kader). Per bindingsterrein
werd een aantal deelvragen gesteld. Als overkoepelende indicatoren fungeerden verder de zelfdefinitie van de respondenten (beschouwen zij zich
als Jood en voelen zij zich ook Jood), alsmede het
rapportcijfer dat respondenten zichzelf toekennen voor hun Joodse betrokkenheid. Niet alle
bindingen vertegenwoordigen een positief sentiment ten opzichte van het Jodendom of de medeJoden. Een binding kan ook berusten op aan de
Joodse identiteit verbonden negatieve ervaringen, bijvoorbeeld in verband met de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog of met het antisemitisme in het algemeen.
Bij analyse van de scores blijkt dat de hoogte
daarvan vooral afhangt van de afkomst van de
respondent. Een volledig Joodse afkomst (twee
Joodse ouders) levert een sterkere binding op dan
een gedeeltelijk Joodse afkomst en bij een gedeeltelijk Joodse afkomst blijken de ‘moederjoden’
sterker aan het Jodendom gebonden dan de ‘vaderjoden’. De respondenten met slechts een Joodse grootvader scoorden het laagst.
Naast de eigen Joodse afkomst van de respondent blijkt de afkomst van een eventuele partner van grote invloed op de binding aan het Jodendom. Dit komt duidelijk naar voren in het
door de respondenten aan zichzelf toegekende
rapportcijfer voor de eigen Joodse betrokkenheid. Zo kennen respondenten met twee Joodse
ouders en bovendien een Joodse partner zichzelf een rapportcijfer toe van bijna 8 (zie figuur
1). Hun partner krijgt van hen hetzelfde cijfer.
Bij eveneens volledig Joodse respondenten met
een niet-Joodse partner daalt het rapportcijfer
dat men zichzelf geeft naar 6, voor de partner
ligt dit op ruim 4. Overige kenmerken van de
respondent, zoals geslacht en opleiding, vertoonden nauwelijks samenhang met de binding
aan het Jodendom.
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Het aantal Joden in Nederland in 2000, 2010 en 2020
2000

2010

2020
38.000

Halachische Joden

36.000

37.000

Personen met alleen een Joodse vader

15.000

16.000

16.000

Totaal

51.000

53.000

54.000

Ontwikkelingen in binding, drie
vergelijkingen

Figuur 1. Gemiddeld rapportcijfer voor de
eigen betrokkenheid bij het Jodendom en de
betrokkenheid van de partner. Voor personen

Verandering in binding bij individuen
In het algemeen blijkt de Joodse binding zeer stabiel. De respondenten die zowel in 1999 als in
2009 deelnamen vertoonden een grote mate van
standvastigheid. De gemiddelde scores op de verschillende bindingsterreinen ontliepen elkaar
niet veel. Wel traden duidelijke fluctuaties op in
de verbondenheid met Israël. De gevoeligheid
voor antisemitisme nam duidelijk toe tussen beide jaren. Het gaat daarbij niet zozeer om persoonlijk ondervonden antisemitisme, als wel om
de perceptie daarvan in de samenleving. Dat zou
kunnen samenhangen met het tijdstip van de
enquête. Die werd voor een deel afgenomen tijdens
de Israëlische militaire actie in de Gazastrook, hetgeen in Nederland aanleiding gaf tot een aantal
antisemitische incidenten die in de media veel
aandacht kregen. De gemiddelde score op de
schaal voor verbondenheid van de respondenten
met Israël nam tussen 1999 en 2009 in lichte mate toe, maar dit is het netto resultaat van verschillende bewegingen. Bij ruim een derde van de
onderzoeksgroep nam de solidariteit met Israël
duidelijk toe, terwijl zij bij ruim een vijfde duidelijk daalde. Over het geheel genomen zijn de respondenten op dit punt in 2009 meer gepolariseerd dan in 1999.

met een Joodse partner en personen met een
niet-Joodse partner
10
Respondent: twee Joodse ouders
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Een vergelijking van leeftijdsgroepen
Gemiddeld is de Joodse binding bij degenen die
zijn geboren in de periode 1945-1959 het
sterkst. Op drie bindingsterreinen, te weten
Israël, de Tweede Wereldoorlog en de Joodse
zelfdefinitie (beschouwt men zichzelf als Jood),
is de binding van de jongste groep, geboren na
Tekening: Arend van Dam
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Figuur 2. Gemiddelde scores op de verschillende bindingsterreinen voor ouder- en kindgeneratie
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Figuur 3. Partnerkeuze in 4 generaties

Ouders van de respondent:
52% met Joodse (huwelijks)partner

Respondent:
Indien partner:
44% met Joodse partner

Kinderen:
Indien partner:
26% met Joodse partner

Kleinkinderen (geschat):
Indien partner:
11-18% met Joodse partner
Foto: Joods Historisch Museum, Amsterdam
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1974, duidelijk minder dan van de overigen. Op
de overige bindingsterreinen is het beeld niet
eenduidig. Dat de binding via de Tweede
Wereldoorlog en Israël bij de jongeren minder
sterk is, was te verwachten. De oorlog en de
stichting van de staat Israël vormen voor deze
groep geen persoonlijke ervaring.
Ouders en kinderen: de overdracht van Joodse
binding
De binding van de ouders aan het Jodendom
heeft een zekere voorspellende waarde voor de
Joodse binding van hun kinderen. Dat geldt
vooral voor het bindingsterrein religie/feesten/gebruiken en voor de binding aan de Joodse
gemeenschap. De kinderen zijn overwegend wel
zwakker gebonden dan hun ouders. Dat geldt
voor alle bindingsterreinen (zie figuur 2), maar
vooral voor de verbondenheid met Israël.

De figuur laat zien dat de binding met het Jodendom in al zijn, in dit onderzoek betrokken, aspecten in de kindgeneratie is afgenomen. Kinderen
zijn in vergelijking met hun ouders minder geneigd om joodse religieuze gebruiken over te nemen, zij zijn minder vaak aangesloten bij een
joods kerkgenootschap, zij hebben minder vaak
een Joodse partner, hun vriendenkring is minder
Joods, zij weten zich minder verbonden met Israël
en de Tweede Wereldoorlog appelleert minder
aan hun Joodse identiteit. Dat geldt niet voor elk
kind ten opzichte van zijn ouders, maar wel voor
verreweg de meesten. Op de vraag of zij zichzelf
als Jood beschouwen, geeft nog slechts 47 procent een bevestigend antwoord. Een aanzienlijke
groep (39 procent) kent zichzelf hooguit ‘een
Joodse achtergrond’ toe en nog eens negen procent beschouwt zichzelf alleen in bepaalde situaties als Jood. De overige vijf procent beschouwt
zichzelf niet als Joods. In de ouderlijke generatie
beschouwt nog bijna twee derde zichzelf onomwonden als Joods.
Factoren aan de kant van de ouders die bijdragen
tot een relatief sterke Joodse binding bij de kinderen zijn:
• Een sterke Joodse binding bij de ouders zelf;
• Beide ouders zijn Joods;
• De karakterisering van de opvoeding door de
ouders als uitgesproken Joods.
De afnemende binding met het Jodendom over de
generaties blijkt ook uit een ander, objectief kenmerk, namelijk de partnerkeuze. In de hele steekproef (dus niet alleen bij de 153 ouder-kindparen) komt 52 procent van de respondenten uit
een volledig Joods gezin (beide ouders zijn
Joods). De respondenten zelf hebben nog voor 44
procent een Joodse partner (voorzover zij een
partner hebben). Bij de kinderen van de respondenten daalt dat aandeel tot 26 procent. Extrapolatie van deze gegevens naar nog een volgende
generatie, dus naar de kleinkinderen van de respondenten, heeft als resultaat dat nog slechts 11
tot 18 procent (van degenen met een partner)
een Joodse partner zal hebben (zie figuur 3).
Onder de respondenten die zelf van volledig
Joodse afkomst zijn, liggen deze cijfers aanmerkelijk hoger, maar voor de respondenten uit een
gemengd huwelijk juist veel lager. Het netto
resultaat van de partnerkeuze in verschillende
generaties is echter dat de kans op een gemengde
relatie in elke volgende generatie toeneemt.

Slot
De resultaten van het onderzoek zijn niet volstrekt eenduidig. Aan de ene kant lijkt sprake te
zijn van continuïteit, in die zin dat verschillende
vormen van binding aan het Jodendom zich
aardig handhaven. Aan de andere kant vertonen
kinderen een duidelijk zwakkere binding aan het
Jodendom dan hun ouders en is er een toenemende frequentie van gemengde huwelijken en relaties. Dit verschijnsel zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk op zijn beurt een verdere Joodse
identificatie weer doen afnemen. Dit wil niet zeggen dat een revival van het Jodendom in Nederland bij voorbaat is uitgesloten. Daarbij zouden
de gestaag in aantal toenemende immigranten uit
Israël een rol kunnen spelen. Zij hebben er in elk
geval reeds voor gezorgd dat het aantal Joden in
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Nederland stijgt. De Israëlische immigranten zijn
echter nauwelijks in het onderzoek vertegenwoordigd. Over hun betrokkenheid bij de Nederlands-Joodse gemeenschap is weinig bekend. Deze lacune hangt samen met de wijze waarop in
het oorspronkelijke onderzoek van 1999 de
steekproef werd getrokken.
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