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POVZETEK 

Preučevanje vpliva judaizma na poslovno uspešnost je glavni namen našega raziskovanja, ki 

smo ga opravili s teoretičnim preučevanjem starejše zgodovine (sveti spisi) ter modernejše 

zgodovine (Nizozemska v 17. stoletju; začetki modernega bančništva). Ugotavljamo, da je 

judovski doprinos k zlati dobe Nizozemske, kljub njihovemu majhnemu številu velik in 

pomemben, saj je najbolj viden na področju bančništva in trgovine z diamanti, ki danes 

veljata za najdonosnejši panogi v ekonomiji. Judje, ki so imeli ugled dobrih finančnikov, so 

poleg svežega kapitala v državo prinesli še nova znanja in spretnosti. 

Ključne besede: judaizem, poslovna uspešnost, Sefardi, Nizozemska v XVII. stoletju, razvoj 

bančništva, diamantna industrija. 

SUMMARY 

The current Study investigates the relationship between Judaism and business succes. The 

purpose of this study is to advance understanding of Judaism thruoght theoretical records 

about early period of History (scriptures) and modern period of History (Dutch in the XVII. 

century, where modern banking began). The results showed that the Jewish contribution to 

the golden age was by no means negligible, it was important despite their small number 

because it was most visible in diamond trade and banking, which till today remains the most 

profitable industry in the World’s Economy. Jews had the reputation of good financial skills, 

knowledgment and expertise with fresh capital which they brought to the Country. 

Key Words: Judaism, business success, Shepardic Jews, Dutch in the XVII century, 

development of banking, diamond industry. 
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1 UVOD 

Religija je že od nekdaj igrala pomembno vlogo pri nastanku družb, razvoju kulture, 

znanstvenem napredku ter v trgovini in gospodarstvu. S svojimi načeli, predvsem pa z 

moralo, pa je opredeljevala, kako v določenem okolju živeti. Danes, v razvitem svetu, pa se 

zdi, da religija izgublja na pomenu, da se njena vloga zmanjšuje. Ali je temu res tako ali pa je 

ta postala bolj skrita oz. prikrita, kot je bila nekoč?  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Durkheim (cit. po Smrke 2000, 24) podaja klasično sociološko definicijo, ki pravi, da je 

religija: »… celovit sistem verovanja in praks, ki se nanašajo na objekte, ki so šteti za »svete« 

– kar pomeni, da so  razločeni od drugih in prepovedani, verovanj in praks, ki ljudi združujejo 

v eno moralno skupnost – cerkev«.  

Črnič (2001, 1009): 

Durkheim torej razume religijo kot odnos do svetih stvari, ki združujejo ljudi v moralno skupnost, 

cerkev. Če zanemarimo pojem cerkev, dobimo še zmeraj uporabno definicijo, ki vsebuje štiri 

glavne sociološke komponente: religijo sestavljajo verovanja, prakse – rituali, sveto in skupnost 

ali socialna organizacija ljudi, ki jih združuje religijska tradicija.  

Ravno tovrstna združevanja ljudi, verovanj, mitov, religioznih načel in širitev le teh naprej, pa 

so pripeljali do nastanka in razvoja svetovnih kultur, kot jih poznamo danes.  

»Religija določa ljudi ter vpliva na vedenje in sprejemanje odločitev tudi v ekonomskem 

pomenu.« (Sušjan 2006, 303, cit. po Knap 2009, 4). 

Ugotavljamo, da je v zvezi z religijo in ekonomijo nastalo že mnogo razprav in člankov, 

predvsem o pomenu religije za rast gospodarstva, kar pa nam pove, da vloga religije v 

današnjem ekonomskem svetu ni zanemarljiva. 

V pričujočem magistrskem delu se ne bomo dotikali religije na splošno oz. se ne bomo 

osredotočali na primerjavo med religijami, temveč se bomo osredotočili zgolj na prvo in 

najstarejšo monoteistično religijo na svetu ‒ judaizem. Zakaj judaizem? Ker je judaizem 

zgodovina, kultura, je način življenja ljudi, navodilo, kako živeti in ker menimo, da bi lahko s 

proučevanjem njihove »zgodovine« prišli do pomembnih zaključkov in ugotovitev, ki nas 

zanimajo. Predvsem bi se približali in poskušali odgovoriti na vprašanje, ki si ga danes 

postavljamo: »Zakaj so Judje tako uspešni?« in »Kako jim uspe obdržati tolikšno ekonomsko 

prednost v diamantnih poslih?«. Ko govorimo o uspešnosti, seveda mislimo na njihovo 

poslovno uspešnost, ko pa omenjamo »diamantne posle«, merimo na »simptom« te uspešnosti 

in torej na enega izmed možnih (jih je seveda več: umetnost, filozofija, film danes …, bančna 

industrija …) kazalcev. 
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Judovstvo velja za eno izmed najstarejših religij v današnjem svetu. Judovska zgodovina sega 

nazaj od starodavnih Izraelcev in hebrejskega ljudstva do Abrahama. Zanimivo je, da so Judje  

skozi stoletja in tisočletja trpinčenja, preganjanja, disperzije in zmage, še naprej uspeli 

obdržati tako velik vpliv v svetu. Temeljna dejstva judovstva najdemo v njihovih prepričanjih, 

zgodovini in praksi. V judaizmu religija ni le eden od aspektov življenja, ampak je življenje 

samo (Religion facts 2015). 

Judovstvo, ki se opira na Toro kot vir pisanega prava, vsebuje veliko odlomkov, ki so 

povezani s področjem našega zanimanja (trženjem in poslovanjem). Tora je polna naukov o 

gospodarstvu, prav tako Talmud, vir ustnega prava, ki zapise Tore samo potrjuje in 

podaljšuje. Judovska kultura, vrednote in ideje so prežete skozi številne vidike sodobnega 

življenja, vključno s sodobnim trgom. Ta vpliv judovstva na trženje in poslovanje se kaže ne 

samo na področjih, kot je poslovna etika, ampak tudi v družbeno odgovornih organizacijah in 

v pozitivnem odnosu do poslovanja in premoženja (seveda če je pridobljeno pošteno in se 

uporablja na pravilen način). Do danes so bile napisane že številne knjige in mnogi članki, ki 

se dotikajo judovskega prava, vse od antike do moderne dobe, ter njihovega pomena in vpliva 

na poslovnost sodobne družbe (Friedman 2001, 74–80).  

Da bi pravilno razumeli odnos judaizma na poslovno uspešnost, pa je potrebno posebej 

preučiti določene odlomke svetih spisov, ki so pomembni za trg in poslovanje ter preleteti 

njihovo zgodovino. 

Judje že od nekdaj igrajo pomembno vlogo v trgovanju z dragimi kamni. Njihovi začetki 

segajo že v 11. stoletje, od koder so preko indijsko-oceanskih poti prevažali neobdelane 

diamante. Pravi začetek trgovanja pa se je začel konec 15. stoletja, ko so mnogi Judje bežali 

pred špansko in portugalsko inkvizicijo na Nizozemsko, ki je postala največje diamantno 

središče na svetu in takšen monopol je uživala kar nekaj stoletij. Kasneje, v osemnajstem 

stoletju, pa je trgovanje z Indijo prevzela Anglija in središče diamantnih poslov se je preselilo 

v London. Večina, dobavitelji diamantov v Indiji, pa so še vedno bili in ostali Judje. Vse te 

tesne skrivnostne povezave z diamanti so še danes v rokah Judov, pod nadzorom družine De 

Beers sindikata, ki je imelo v letu 1960 100-odstotni nadzor trga z diamanti na svetu, danes pa 

nadzira približno 65-odstotkov vseh diamantov na svetu. Svetovna središča diamantov so 

danes postavljena v Antwerpen, Tel Aviv in New York (Barak 2006, 385‒386). 

Za lažje razumevanje problema smo se v nalogi osredotočili predvsem na »judovske začetke« 

v trgovanju in bančništvu na Nizozemskem v času moderne dobe (predvsem na XVII. 

stoletje). Menimo, da je bilo to obdobje ključno za njihov nadaljnji razvoj. V tem času so 

nizozemski Judje prispevali dober delež k eni izmed najbolj uspešnih in razsvetljenih 

obdobjih na Nizozemskem – nizozemski zlati dobi. Položaj Judov na Nizozemskem pa se je 

bistveno razlikoval od položajev, ki so ga imeli v katerikoli drugi državi v takratnem času, saj 

so imeli edinstveno svobodo veroizpovedi ter možnost ekonomske in socialne integracije, ki 
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je ostali Judje po Evropi niso poznali še stoletja. V času moderne dobe pa je bilo glavno 

mesto Nizozemske (Amsterdam) razglašeno za svetovno prestolnico kulture in diamantov. 

1.2 Namen in cilji 

Namen magistrske naloge je rušiti stereotipe in predsodke o Judih ter njihovi svetovni zaroti. 

Judje niso tu, da nas uničujejo s svojimi storitvami, kot sta bančništvo in trgovina, ampak da 

nam s storitvami pomagajo in da imajo pri tem lastno korist. Ker so med prvimi začeli s 

posojanjem denarja v obdobjih, ko je bilo to pripadnikom drugih religij prepovedano, so se  

razvili v najboljše na teh področjih. Tradicionalno se ukvarjajo z visoko donosnimi posli in jih 

prenašajo na svoje potomce (Oče mladega Juda, ki posluje z diamanti, bo najverjetneje nanj 

prenesel vsa ta dragocena znanja, kot bi to naredila večina staršev drugih religij. Podzavestna 

želja vsakega poslovneža je, da bi njegovi otroci nadaljevali s tradicijo in jo bogatili ter 

prenašali naprej). 

V nalogi želimo sporočiti, da religija ne spada le v preteklost in da ima še danes velik vpliv na 

življenje ljudi, čeprav se mogoče zdi, da danes, v svetu globalizacije, tehnologije in 

množičnih medijev temu ni tako, saj mnogi, predvsem mladi, svet povezujejo s potrošništvom 

in zabavo ter plitvostjo, ki jo te stvari prinašajo. Menimo, da zavedno, in pa predvsem 

nezavedno, religija še vedno kroji in sooblikuje naša življenja, bodisi razmišljanje, vedenje ali 

ravnanje v določenih situacijah, veliko vlogo pri tem pa pripisujemo vzgoji. V magistrski 

nalogi bomo izpostavili dva pojma, judaizem in poslovno uspešnost, ki ju bomo skozi 

teoretični del podrobneje razložili in opredelili njun medsebojni odnos, pri tem pa ugotavljali, 

s katerimi vrlinami oz. načeli judaizem spodbuja oz. zavira poslovno uspešnost. 

Namen magistrskega dela je torej spoznati judaizem skozi oči nekaterih svetih spisov in 

zgodovino (Nizozemska XVII. stoletje) ter preučiti njihov pogled na poslovno uspešnost. 

Za doseganje opisanega namena smo si v magistrski nalogi zadali naslednje cilje: 

Glavni cilj magistrskega dela je: 

· Pripraviti historično raziskavo nizozemske poslovne zgodovine v času nastajanja 

moderne dobe, raziskati pomen udeležbe Judov pri nastanku moderne trgovine in 

bančništva, ter izpostaviti judovsko prevzemanje važnih finančnih in diamantnih poslov 

na Nizozemskem v takratnem obdobju. 

Ostali cilji :  

· Na kratko predstaviti vlogo in položaj Judov skozi različna zgodovinska obdobja (od 

Egipta do nastanka današnje države Izrael). 

· Tolmačiti določene svete spise, ki se nanašajo na poslovno uspešnost (bančništvo, 

trgovina). 
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· Spoznati mentaliteto judovske družine in (delno) specifičnost judovskega načina življenja 

in mišljenja.  

1.3  Raziskovalna vprašanja 

Postavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

· Katere vrline v judaizmu pozitivno vplivajo na njihovo poslovno učinkovitost? 

· Katere so posebnosti judovskega ljudstva (in ali te »izhajajo« iz njihove religije), da tako 

finančno cvetijo (predvsem v bančništvu in trgovini)?  

· Kako vzgoja in izobraževanje vplivata na uspešnost pri Judih?  

· Zakaj so ravno Judje najuspešnejši v diamantnih in finančnih poslih? 

1.4 Metode raziskovanja 

Magistrsko delo je v celoti sestavljeno iz teoretičnega dela v pomenu raziskovanja zgodovine: 

tako »starejše« (judaizem, religija, izvori …) kot še posebej novejše (moderna na primeru 

Nizozemske). Preučen je širok nabor tekstov, od obče strokovnih do svetih spisov. 

Osredotočili smo se predvsem na historično (in le delno primerjalno) raziskovanje judovstva v 

moderni dobi na Nizozemskem ter proučevanje nekaterih svetih spisov, v zadnjem delu 

naloge pa smo se posvetili odgovorom na raziskovalna vprašanja.  

Poglavitna metoda, ki smo jo v magistrski nalogi uporabili je zgodovinska metoda, s  pomočjo 

katere smo preučevali poslovnost Judov na Nizozemskem v XVII. stoletju. Za opisovanje 

posameznih pojmov, odnosov in procesov, ki se odvijajo v dani problematiki smo uporabili 

metodo deskripcije, delno smo za boljše razumevanje in odkrivanje razlik uporabili metodo 

komparacije in religijo (judaizem) primerjali z drugimi religijami v takratnem obdobju, 

metodo kompilacije pa smo prikazali z uporabo zapisov, citatov ter navedb drugih avtorjev. V 

določenih primerih smo za dosego lastnih zaključkov uporabili metodo indukcije in/ali 

metodo dedukcije. 

1.5 Omejitve in predpostavke 

Literatura za izbrano področje v slovenskem jeziku je preskopa, prav tako ni obstoječih 

raziskav o izbrani problematiki, iz katerih bi lahko črpali informacije. Tuja literatura, ki je 

osnova za naše raziskovanje, je velikokrat težko dosegljiva, saj je v slovenskih knjižnicah ni 

mogoče najti (literature, ki bi se dotikala judaizma in Nizozemske v preučevanem obdobju), 

mnoge pomembne zapise pa najdemo zgolj v izvornem jeziku, nizozemščini. Kljub vsem 

omejitvam pa smo uspeli pridobiti podatke, ki jih potrebujemo za uspešno izvedbo raziskave 

in predpostavljamo, da bo naša magistrska naloga dobro izhodišče in podlaga mnogim 

nadaljnjim raziskavam.  
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Druge omejitve: 

· Pri pisanju magistrske naloge smo se omejili na določene svete spise in le na tiste 

elemente svetih spisov, ki se povezujejo s poslovno uspešnostjo (trgovina, bančništvo). 

· Nismo preučevali celotne zgodovine Judov, temveč le »moderno dobo« na območju 

Nizozemske v povezavi s poslovnostjo. 
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2  RELIGIJA 

Religija v večini kultur predstavlja razlog za njihov obstoj. Pomeni verovanja in vzorce 

obnašanja, s pomočjo katerih se ljudje lotevajo pomembnih problemov, ki jih ne morejo rešiti z 

znano tehnologijo ali organizacijskimi tehnikami. Religija pomembno vpliva na vedenje, 

prepričanja in vrednote v neki kulturi ter oblikuje odnos do dela in podjetnosti. Prav tako vpliva 

na vloge moških in žensk ter na strukturo družine (Kenda in Bobek 2003, 20 cit. po Buzečan 

2005, 6). 

Od vseh ljudi na Zemlji (približno nas je 6 milijard), jih je 80 % religiozno opredeljenih, le   

20 % pa je ateistov in agnostikov (Kenda 2001, 93 po Buzečan 2005, 6).  

Opredelitev religije po različnih teoretikih  

Religija je verjetno stara, kot je staro človeštvo, teorije o nastanku religije pa so zgolj 

ugibanja in jih ne moremo znanstveno razložiti. Mnogi raziskovalci so torej opustili raziskave 

o tej temi ter pričeli raziskovati, kakšno vlogo ima religija na človeštvo (Knap 2009, 2). 

Z vplivom religije na kapitalizem so se v večini ukvarjali funkcionalisti, zato bomo to 

poglavje namenili predvsem njihovemu (funkcionalističnemu) razumevanju religije. 

S funkcionalističnega pristopa je religija del družbe kot sistema, ki je del socialne institucije, 

družine in ekonomije. Religija pripomore k zagotavljanju temeljnih potreb družbe, družba pa 

za funkcionaliste predstavlja organizem, ki mora izpolnjevati osnovne potrebe, da bi preživela 

(Slideshare 2015).  

Ideje treh zgodnjih socioloških teoretikov (Durkheim, Weber in Marx) še danes močno 

vplivajo na sociologijo religije. Čeprav nobeden od teh treh moških ni bil posebej veren, jih je 

moč religije nad ljudmi in družbo zelo zanimala. Verjeli so, da je vera v bistvu iluzija. Ker do 

neke stopnje na vero vpliva mnogo dejavnikov, kot sta kultura in lokacija, se jim je zdelo 

precej neverjetno, da religija predstavlja temeljno resnico obstoja. Bili so mnenja, da se bo 

vpliv religije skozi sodobno misel in modernizacijo zmanjšal in pozabil (Cliffnotes 2014).  

Funkcija religije, kot jo vidi Durkheim je spodbujanje socialne solidarnosti in integriranost oz. 

krepitev družbe kot celote. Meni, da jedro kolektivnega življenja izvira prav iz religije: »Ker 

so temeljne lastnosti kolektivnega življenja nastale prav kot različne poteze religijskega 

življenja, je jasno, da religijsko življenje predstavlja eminentno obliko, lahko rečemo tudi,  

jedro kolektivnega življenja« (Durkheim 1995, 421). 

Čeprav je napovedal, da bodo druge institucije v prihodnosti (v industrijski družbi) prevzele 

vlogo zagotavljanja socialne solidarnosti, kjer bo viden upad religije, meni, da je v religiji 

nekaj večnega in nenadomestljivega: »V religije je torej nekaj večnega, kar presega vrste 

določenih simbolov, v katere se je odela religiozna misel. Nemogoč je obstoj družbe, ki ob 

rednih intervalih ne občuti potrebe po vzdrževanju in ojačitvi kolektivnih občutkov in idej, ki 
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zagotovijo njeno (družbeno) koherenco in njene razločujoče posebnosti» (Durkheim 1995, 

429). 

Maks Weber je verjel, da se bo religijsko verovanje v primerjavi z racionalnim razmišljanjem 

izgubilo. Meni, da bo racionalizem prevladal nad tradicionalizmom, kar je po njegovem 

mnenju neizogibna posledica modernizacije, ki bo dvignila učinkovitost. V »protestantski 

etiki«, zlasti v kalvinizmu1 je videl korenine kapitalizma (Dolenc 2007, 13 ‒ 17).  

Karl Marx je religijo označil kot »opij ljudstva«, ki: »… kot opij učinkuje s predstavami o 

drugem, pravem, novem svetu nebeškega ali božjega kraljestva ali pa tudi prave, notranje, 

duhovne stvarnosti nasproti sicer nevzdržnih zunanjih, materialni, družbeni stvarnosti» 

(Kerševan in Flere 1995, 21). Poimenoval jo je kot iluzijo, ki legitimira zapostavljenost 

delavskega razreda in opravičuje izkoriščanje ter moč vladajočega razreda. Hkrati pa vidi 

religijo kot tolažbo človeškega trpljenja in kot nekakšno podporo, kot beg od vsakdanjika 

(Črnič 2001, 1010). Marx je bil mnenja, da bo s pojavom kapitalizma prišlo do odklona 

religije. Z nadaljnjo spremembo kapitalizma s komunizmom pa religija ne bi bila več 

potrebna (Essay UK 2015).  

1.1 Vzporednice med religijo in poslovnostjo  

Dejstvo, da sta religija in poslovnost tesno povezana in prepletena pojma, ki vplivata drug na 

drugega, je bilo s strani strokovnjakov že mnogokrat potrjeno. Danes se mnoga podjetja ne 

sprašujejo več, ali verske vrednote vplivajo na poslovanje in posledično na podjetje ter 

gospodarski razvoj, temveč se sprašujejo, kako religija, religijske vrednote in etika vplivajo 

na poslovanje podjetja in moderno gospodarstvo, ter kako te vplive meriti (Miller in Ewest 

2010, 49).  

So religije, ki poslovnost zavirajo in so religije, ki jo spodbujajo. Primer religije, ki zavira 

poslovnost, sta katolicizem in hinduizem, saj temeljita na skromnosti, askezi, materialnem 

odrekanju in višji duhovni zavesti. Primer religije, ki poslovnost spodbuja, pa je judaizem, ki 

pripadnike svoje vere poziva k ekonomski neodvisnosti in kopičenju bogastva, ki pa, v 

nasprotju s katoliško vero, predstavlja vrlino. Njihov poslovni uspeh je sad racionalnega 

preživljanja, zato mnogi avtorji verjamejo, da se je ekonomski racionalizem razvil iz 

značilnosti vere judaizma. 

                                                 

1 Kalvinizem je ena glavnih vej protestantizma. Njen začetnik je bil Jean Calvin, švicarski duhovnik, 
kalvinizem pa se je kmalu razširil po vsej Škotski, Franciji, Skandinaviji in na Nizozemskem. Jedro 

kalvinizma je nauk, da posameznik je ali ni izvoljen od Boga že od rojstva, kar se kaže v delovnih 

uspehih, bogastvu in podobnem. Kalvinizem se razlikuje od luteranstva tudi po tem, da je ob svojem 

nastanku povsem služil mlademu in revolucionarnemu meščanstvu, zato se kalvinska reformacija 
imenuje tudi buržoazna in to popolnoma upravičeno. 
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Sombart (2001, 222) je zapisal: »Znano je, da je vera kristjanov stala na poti gospodarske 

dejavnosti. Prav tako je znano, da Judje niso bili nikoli soočeni s to oviro. Bolj pobožen je bil 

Jud in bolj seznanjen s svojo versko literaturo, bolj ga je ta vzpodbujala, da je nauke te 

literature razširil v svoje gospodarske dejavnosti« .  

Primer »Kapitalistična etika in hebrejska Biblija«  

Max Weber je bil prvi, ki je v svojem delu Protestantska etika in duh kapitalizma (1988)  

pričel povezovati religijo s poslovnostjo. Z analizo primerjave religije in gospodarstva je 

ugotovil, da je motivacija za kapitalizem prišla iz verskih idej in verske etike. Teza v delu 

»kapitalistična etika« predpostavlja, da je asketski protestantizem ustvaril gospodarsko 

delovanje in podprl pojav sodobnega kapitalizma v 17. in 18. stoletju v Evropi. Asketski 

protestantizem namreč uči, da se aktivno vključimo v ekonomske aktivnosti in iščemo 

znamenja in znake za odrešitev, ki pa se skrivajo v ekonomskih aktivnostih. To pa je bil 

povod za nov duhovni odnos do pridobivanja dobička in nastanka kapitalizma. Kapitalizem 

po Webrovem mnenju predstavlja najvišjo stopnjo ekonomskega racionalizma in ne 

predstavlja zgolj kopičenje bogastva, temveč način življenja.  

Webrovo delo je bilo deležno mnogih kritik, vendar kljub vsemu ostaja temeljno delo, s 

katerim si danes razlagamo in razumemo kapitalizem.  

V nadaljevanju predstavljamo kritike na omenjeno Webrovo delo, ki se nanašajo na temo 

našega proučevanja. 

V zgodnjem dvajsetem stoletju se je Werner Sombart, nemški ekonomist in sociolog, začel 

zanimati za omenjeno knjigo nemškega sociologa Max Webra, v kateri je Weber razpravljal o 

protestantski religiji, o njenih idealih racionalizacije in trdega dela ter drugimi odnosi v 

nastanku kapitalizma. Sombarta je pritegnilo polemično sporočilo, da je religijski pogled 

okrepil zahodno ekonomski sistem, vendar pa se z idejo, da je protestantizem razvil korenine 

kapitalizmu, ni strinjal, saj je menil, da se je krščanstvo razvilo iz mnogo starejše religije in 

tradicije, judaizma. Kot odgovor na knjigo je napisal svojo, še bolj kontroverzno knjigo 

»Judje in moderni kapitalizem«, ki temelji na razpravi, da je protestantizem temeljil na 

judovskem sistemu vrednot. Sombart v svojem delu posebej izpostavi uspeh judovskega 

poslovanja in njihov doprinos v gospodarstvu in nastanku moderne države (modernemu 

kapitalizmu).  
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Tudi Tsukamoto (2012, 4–5) v svojem delu meče dvom na Webrovo tezo, saj je s 

preučevanjem starodavnega verskega hebrejskega svetega pisma prišel do podobnih 

zaključkov o sodobnem kapitalizmu. Strinjal se je s Sombartovo tezo, da obstajajo tudi drugi 

zgodovinski dogodki, ki so skozi religijo prispevali k oblikovanju kapitalističnega etosa in 

klica po izdelovanju denarja. Z institucionalno ekonomsko rekonstrukcijo in biblijskimi 

zgodbami je razkril konceptualno strukturo, ki se lahko primerja z idejami sodobne ustavne in 

institucionalne ekonomije. Tsukamoto še razlaga, da so prevladujoča teologija, sociologija in 

ekonomska sociologija Sombartovo kritiko pogosto prezrli in hitro je postala pozabljena. 

»Menim, da ima religija judaizma iste vodilne ideje kot kapitalizem. Isti duh vidim tako 

v eni kot v drugi.« 

 

»I think that the Jewish religion has the same leading ideas as Capitalism. I see the same 

spirit in the one as in the other«. 

 

Werner Sombart, 

The Jews and Modern Capitalism, 2001, 143. 
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3 ZGODOVINA JUDOV  

Judovska vera je stara okoli 4000 let in velja za najstarejšo monoteistično vero na svetu. V 

zadnjih 2000 letih so se Judje v veliki meri selili. Bili so napadeni, pregnani, osovraženi, 

prodani v suženjstvo ali zgolj preseljeni drugam. Da bi se izognili smrti, so morali mnogokrat 

sprejeti prisilno konverzijo vere. Čeprav so živeli kot raztresene manjšine v raznolikih 

družbah, so kljub vsemu uspeli obdržati identiteto judovske skupnosti in svojo kulturo. S 

pojavom sinagoge so ukinili žrtvovanja in finančne darove, molitev in preučevanje judovskih 

zakonov sta postala center družbenega in verskega življenja judovske skupnosti. Jude so 

poimenovali »ljudstvo knjige«, saj so veliko časa posvečali branju svetih spisov, zaradi česar 

so bili veliko bolj pismeni kot ljudje s katerimi so živeli. Prvotna država Judov je bila Izrael, a 

vendar so se Judje kasneje razpršili na tisoče kilometrov stran. To razpršitev imenujemo 

diaspora2 in mnogokrat je bila odločilna za njihovo preživetje. 

Kratka časovna premica skozi pomembna zgodovinska obdobja 

 

 

Slika 1: Judovska diaspora 

Vir: Frontline 2014. 

Leta 70 so Rimljani (Tito) napadli in zavzeli mesto Jeruzalem. Drugi tempelj v Jeruzalemu je 

bil izropan in požgan do tal, kar je predstavljalo težak udarec Judom kot skupnosti ter mestom 

in vasem po celotni Palestini. Judje so se morali prilagoditi novim razmeram. Upor je terjal 

tisoče žrtev, porušene vasice in mesta, v suženjstvo prodane množice Judov. Kljub vsem 

pustošenju pa se je rimska provinca Judeja (območje v bližini današnjega Izraela) do konca 1. 

stoletja tako gospodarsko kot demografsko opomogla (Jelinčič Boeta 2009, 99).  

                                                 
2 Judovska diaspora je nastala kot prostovoljna ali prisilna migracija Judov iz njihove domovine, 

Izraela. 
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Konstantin je z Milanskim ediktom leta 313 krščanstvu izpovedal versko svobodo, s tem je 

krščanstvo priznal kot religijo. Kasneje, ko je krščanstvo dobilo status uradne vere Rimskega 

imperija, pa je prišlo do temeljnih sprememb v odnosu z Judi (prepoved poroke med kristjani 

in Judi, prepoved spreobračanja žensk, prisilna pokristjanjevanja, požig sinagog …) (Jelinčič 

Boeta 2009, 100). 

V naslednjih treh stoletjih so sovražni vpadi ustvarili nasilno, nepravično in obubožano 

Evropo. Po Evropi sta vladala nasilje in kaos. Judje so bili obravnavani kot slabi in revni, 

njihova diskriminacija je bila zapisana v zakonih, ki jim prepovedujejo visoke položaje v 

vladi in gospodarstvu, poroko s kristjani, vlogo prič proti kristjanom in prepoved lasti 

sužnjev. V začetku sredine osmega stoletja so Jude dobro tolerirali in sprejeli v okvir islamske 

vladavine. Muslimani so dodeli Judom in kristjanom oprostitev vojaške službe, pravico do 

svojih sodišč in jamstvo za varnost svojega premoženja. Judom so dodelili status »ljudi 

knjige«. Več sto let so Judje in Arabci živeli skupaj v miru in medsebojnem spoštovanju. 

Judje so v času muslimanske vladavine doživljali judovsko zlato dobo. V sredini dvanajstega 

stoletja pa se je zlata doba muslimanskega imperija in hkrati zlata doba judovstva v Španiji 

končala (Florida Center for Instructional Technology 2013).  

V zgodnjem srednjem veku so bili Judje relativno svobodni in zmerno uspešni v Evropi. Od 

okoli 6. stoletja dalje so se pričeli ukvarjati z lokalno trgovino in trgovino na velike razdalje. 

Na takšen preobrat so vplivali razseljenost judovskega prebivalstva po velikanskem ozemlju 

krščanske in islamske Evrope, judovska zavest o skupni pripadnosti, enoten jezik ter enoten 

sistem trgovinske zakonodaje, ki je izviral iz Talmuda. Pospeševale so ga tudi zunanje 

razmere, posebej dejstvo, da Judje niso bili del fevdalnega sistema (niso smeli postati lastniki 

zemlje), niso bili niti pripadniki cehov3, pestili so jih neprestani izgoni in zaplembe njihovega 

premoženja. Ker je krščanstvo prepovedovalo posojanja denarja z obrestmi, so se Judje pričeli 

ukvarjati s kreditnim poslovanjem (postali so posojilodajalci) in postali so dragoceni trgovci 

in finančniki krščanske Evrope, kar jim je omogočilo nepretrgano versko tradicijo, 

samoupravo in napredek intelektualnega in kulturnega življenja. S koncem fevdalizma so 

kristjani zahtevali gospodarske funkcije, ki so jih imeli Judje. Cerkev je postala tudi vse manj 

strpna do verske svobode (Atlas svetovne zgodovine 1989, 102).  

Križarske vojne so potekali na podlagi ideje o osvoboditvi Svete dežele in spreminjanju 

Jeruzalema v krščansko svetišče. Mnogo Judov je bežalo vzhodno od območja današnje 

Španije, Francije in Nemčije na Poljsko in v Litvo. Judje so še naprej imeli zelo težko obdobje 

v kasnejših letih srednjega veka v Evropi. V tem obdobju zasledimo začetke antisemitskega 

vedenja (holokavsta4) (Florida Center for Instructional Technology 2013). Judom so odredili 

                                                 

3 Cehi so bila bratstva strokovnjakov v določenem trgovanju in segajo nazaj v srednji vek. 

4 Holokaust je sistematični genocid Judov, ki ga je izvajala nacistična Nemčija med drugo svetovno 

vojno, med leti 1941 in 1945, v katerem je umrlo približno 6 milijonov Judov. Nekateri zgodovinarji  

trdijo, da je bilo v času holokausta ubitih tudi okoli 5 milijonov ne-judovskih žrtev. 
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posebne obleke, značke ali razločevalne stožčaste klobuke, da bi se ločili od drugih ljudi, 

živeli so v getu, prisiljeni so bili plačevati določeno vsoto denarja, možnosti v gospodarskem 

življenju so se močno zožile. Obtoževali so jih obrednih umorov, onečaščenja in zastrupljanja 

(epidemija kuge – črna smrt), bili so tujek v krščanskem svetu, zato so jih izgnali iz mnogih 

držav. Izgon in izločanje Judov iz družbe  sta se  nadaljevala po vsej celini (Atlas svetovne 

zgodovine 1989, 102).  

Po vsej Evropi, v času srednjega veka, so Jude postopoma omejili in nastanili v gete. 

Judovsko življenje je cvetelo na Poljskem, saj so jim v 13. in 14. stoletju izdali listine pravnih 

pravic (Florida Center for Instructional Technology 2013). Leta 1517 se je začela reformacija, 

ki je spremenila Evropo, tako socialno kot ekonomsko. Vse protestantske ločine so se vrnile k 

Svetem pismu kot najvišji avtoriteti, posebej k stari zavezi Svetega pisma, ki je skupna z 

judovstvom. Martin Luter je bil s svojimi znamenitimi tezami na začetku Judom naklonjen, 

vendar pa se je kasneje obrnil proti njim (ker niso sprejeli njegove oblike krščanstva). Napisal 

je tudi nekaj pamfletov, npr. »Judje in njihove laži«, ki so kasneje služili kot dobra nacistična 

propaganda (Jelinčič Boeta 2009, 206).  

Zahodne, katoliške fevdalne države Judov iz verskih razlogov niso sprejele. Protestantske 

države pa so za  gospodarski razcvet uspešne judovske trgovce potrebovale, zato so jih s 

strpno in tolerantno politiko privabili v države. Na določenih ozemljih so ukinili judovsko 

značko in Judje so bili svobodni, da zapustijo geto, se učijo in vključujejo v trgovanje, se 

udeležujejo javnih šol in univerz. Francoska revolucija jim je podelila državljanstvo. Med 15. 

in 16. stoletjem je Poljska postala središče judovskega učenja. To obdobje pa se je končalo v 

drugi polovici 17. stoletja, ko so Kozaki množično pobijali Jude in neverne Poljake (Florida 

Center for Instructional Technology 2013).   

Od leta 1792 do leta 1795 je bila Poljska razdeljena med tri države: Rusijo, Prusijo in 

Avstrijo. Ker je večji del Poljske pripadel Rusiji, so bili ti prisiljeni medse sprejeti Jude 

znotraj začrtanih mej. Zaradi strahu pred judovsko konkurenčnostjo v trgovskih poslih ni 

prišlo do integracije Judov z rusko večino. V istem obdobju je Rusija pridobila nekaj turškega 

ozemlja (proti jugu se je raztezal do obale Črnega morja), katerega je bilo potrebno naseliti, 

da bi pridobili nadzor nad trgovanjem črnomorske regije. Kot rešitev za oba problema so 

ustanovili »The Pale of Sattlement« ali manj pomemben nastanitveni prostor,  s čimer so Jude 

naseli na območje vzdolž zahodne ruske meje ter jim omejili trgovske pravice (Britannica 

Student Encyclopedia 2015).  

Judovsko življenje je na prehodu iz srednjega veka v moderni čas doživelo velike spremembe, 

ki so se kazale v spremembi judovskega življenja, načinu razmišljanja, poklicni strukturi in v 

novih družbenih slojih. Vse te spremene so prinesle selitve iz vzhoda na zahod. Medtem ko so 

se v času 17. stoletja selili iz zahoda na vzhod (največje število Judov je bil na Poljskem in 

Osmanskem cesarstvu), so se v času 18. in 19. stoletja iz vzhoda selili predvsem v ZDA, 

Kanado, južno Afriko, Avstralijo, Brazilijo, Argentino. V tem obdobju so se kazale mnoge  
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propagande antisemitizma, predvsem zaradi uspešnih judovskih veščin in doseganja 

pomembnih položajev v gospodarskem in kulturnem življenju ter hitri in uspešni asimilaciji 

Judov v nove kulture (Jelinčič Boeta 2009, 227).  

Gospodarska ekspanzija devetnajstega stoletja je bila priložnost izboljšati stanje zahodnih in 

osrednjih evropskih Judov. Prišlo je do splošnega gibanja Judov, iz manj razvitih območij v 

mesta. Do konca devetnajstega stoletja so Judje pridobili enakopravnost pred zakonom, kar pa 

ni pomenilo, da jih je družba tudi povsem sprejela (Atlas svetovne zgodovine 1989, 102).  

Ob koncu 19. stoletja je več kot 5 milijonov Judov (približno polovica judovskega ljudstva) 

živelo v ruskem imperiju (vključno s Poljsko). Več kot 90 % jih je živelo v manj pomembnem 

naselitvenem prostoru (glej sliko 2), kjer so imeli težke življenjske pogoje. Ker je bil Judom 

preprečen dostop do javnega izobraževanja, so obdržali ločeno kulturno identiteto. Med 

letoma 1881 in 1917 je več kot dva milijona Judov zapustilo Rusijo v iskanju boljšega 

življenja. Približno dva milijona jih je odšlo v Združene države Amerike; 200.000 jih je 

emigriralo v Veliko Britanijo; 100.000 jih je odšlo v Kanado; 40.000 v Južno Afriko; in 

300.000 se jih je naselilo po Evropi. Več tisoče pa jih je odšlo v Palestino (do leta 1917 jih je 

bilo v Palestini vsaj 50.000). Leta 1917, s padcem carskega režima, je bil manj pomemben 

naselitveni prostor ukinjen. Ta novi duh strpnosti je bil zelo kratkotrajen. Po prvi svetovni 

vojni, leta 1919, je Pariška mirovna konferenca uvedla načelo, da je treba pravice manjšin 

zaščititi. V praksi pa so le nekatere izmed novih držav v celoti podprle judovske klavzule o 

manjšinah. Tekom leta 1930 so pričele naraščati notranje težave v večini vzhodno evropskih 

držav in vpliv nemškega nacističnega režima je privedel do splošnega poslabšanja stanja 

vzhodnoevropskih Judov (Florida Center for Instructional Technology 2013).  

Holokavst in osnovanje države Izrael sta temeljito spremenila podobo Judov. Tisti, ki so 

preživeli holokavst (bilo jih je 11 do 12 milijonov), so se preselili v gospodarsko in 

tehnološko razvitejše države (6 milijonov v Severno Ameriko in ena tretjina v Evropo ter 

Sovjetsko zvezo). Zelo dobro so se asimilirali v novo okolje in družbo, mnogi so prenehali 

govoriti jidiš in ladino ter sprejeli jezik okolice. V 50. in 60. letih 20. stoletja je delež 

ameriških in sovjetskih mladih Judov močno prekašal delež študentov med splošnim 

prebivalstvom. Izobraževalo se je več kot 75 % mladih ameriških in sovjetskih Judov. Mlajše 

generacije so vse bolj odhajale na delo v mesta, kar se vidi v zmanjšanem deležu judovskega 

proletariata in povečanem številu Judov v svobodnih poklicih (Jelinčič Boeta 2009, 334 ‒ 

336). 
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Slika 2: Območje  »The Pale of Settlement« oz. manj pomemben naselitveni prostor 

Vir: Florida Center for Instructional Technology 2013. 
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4 ZNAČILNOSTI JUDAIZMA IN MENTALITETA JUDOV 

Značilnosti judaizma bi lahko opredelili na več načinov: z njihovo bogato zgodovino, 

tradicijo, prepričanji, simboli, rituali ali celo s stereotipi Judov, vendar pa se bomo za potrebe 

naše naloge osredotočili le na proučevanje svetih spisov, iz katerih bomo črpali informacije o 

družbi, etiki, morali, poslovnosti in druge informacije, ki so za naše raziskovanje pomembne. 

Mentaliteto Judov bomo raziskali skozi vzgojo in izobraževanja otrok ter preučevanje 

judovske družine, saj menimo, da so to glavni kazalniki za vzpostavitev judovske identitete in 

posledično njihove poslovne uspešnosti.  

4.1 Sveti spisi 

Jude bi lahko imenovali »ljudstvo Knjige«. Po uničenju drugega templja5 leta 70 in njihovem 

nenehnem preganjanju, so žrtvovanja, kot del religijskih obredov, za njih postala nemogoča in 

judovsko religijsko življenje se je obrnilo k svetim spisom, preučevanju Tore in k molitvi v 

sinagogah. Preučevanje in študiranje Tore je od takrat postalo temelj religije. Tora, Talmud in 

ostali judovski sveti spisi so dragoceni viri njihove zgodovine in božjih zapovedi (the 

mitzvot) in še danes ostajajo najpomembnejši členi judaizma. Preučevanje Tore (v 

originalnem hebrejskem jeziku) velja za najpomembnejši člen judovske osnovne izobrazbe in 

zanimivo je, da tudi judovski misticizem sloni na intenzivnih tekstualnih študijah. Judovski 

sveti tekst se imenuje Tanakh, ki  je akronim za Torah, Nebi'im in Keruvim (pravo, preroki in 

teksti). Sestavljen je iz Stare zaveze, ki je skupna  kristjanom, vendar vsebuje določene 

razlike (Religion facts 2015).  

Judovsko Sveto pismo je razdeljeno na tri dele. Prvi del sestavlja Tora, drugi del so 

zgodovinske knjige ali pisma (Knjiga sodnikov, Prva knjiga kraljev, Druga knjiga kraljev, 

Knjiga psalmov, Rutina knjiga, Prva Samuelova knjiga, Druga Samuelova knjiga, Jozuetova 

knjiga idr.), tretji del pa sestavljajo Knjige prerokov.  

Najpomembnejša sveta spisa judovske religije sta Tora in Talmud. 

Torá ali Pentatevh (Peteroknižje)  

Včasih se beseda Tora uporablja kar za celotne tekste Tanakh, ali pa kar za celotne judovske 

svete spise, v resnici pa se z besedo Tora označuje prvih pet knjig Tanakh. Te knjige so prav 
                                                 

5 Drugi tempelj je bil pomemben judovski sveti tempelj, ki je stal okoli 420 let na gori Tempeljski grič 

v Jeruzalemu. V tem času so bili Judje skoraj vedno pod tujo prevlado: najprej pod Perzijci, Grki in 
nato še pod Rimljani, ki so drugi tempelj tudi porušili. Kjub vsemu je drugi tempelj za Jude 

predstavljal božansko prisotnost, mesto, kjer se srečata nebo in zemlja.  
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tako znane kot Knjige Mojzesa (Religion facts 2015). Sem spadajo Geneza (Genesis), 

Eksodus (Exodus), Levitik (Leviticus), Numeri (Numeri) in Devteronomij (Deuteronomium). 

Geneza (Stvarjenje) je prva knjiga Stare zaveze, ki pripoveduje o zgodovini sveta in 

zgodovini Izraelcev. Eksodus (Izhod) je druga knjiga Stare zaveze in pripoveduje o Mojzesu 

in izhodu Izraelcev iz Egipta pod njegovim vodstvom in vsebuje deset božjih zapovedi. Tretja 

Mojzesova knjiga Levitik (Soodeleževati z leviti) ter peta knjiga Devteronomij (Drugo 

razodetje) vsebujeta versko zakonodajo, rituale, žrtvovanja. Četrta knjiga Numeri (Števila) pa 

poleg zakonodaje vsebuje še zgodovino Judov po izhodu iz Egipta. K peteroknjižju sodijo še 

knjiga Josue Navina in pa zgodovinske knjige ali pisma (Tokarev 1974, 284).  

Tora je napisana v hebrejščini in je v obliki dveh rol, zvitkov, napisana na roko. Vsebuje 613 

zapovedi, ki jih je Bog dal Mojzesu in velja za najpomembnejši tekst. Preostali del Tanaka pa 

vsebuje razne prerokbe, pesnitve in zgodovinske knjige (Pelaila 2015).  

 

Slika 3: Tora 

Vir: Lev 2013. 

Talmud 

Naslednji pomembni sveti spis je Talmud in predstavlja zbirko razprav, misli, interpretacij, 

razlag, ki so jih napisali rabini in se nanaša na Toro. Talmud je bil napisan med drugim in 

petim stoletjem, mnogi ortodoksni Judje pa verjamejo, da je bil Mojzesu zaupan že ob 

razkritju Tore, zapisan pa šele kasneje. Talmud je znan kot »ustni vir Tore« s prvimi petimi 

knjigami Tanakh (Religious facts 2015).  

Talmud sestavljata Mišna in Gamara. Prvi je razlaga zakona, drugi pa razlaga razlage in 

predstavljata versko pravna pravila življenjske in izpovedne modrosti. Sestavljata zapletene 
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pravniške primere, pravila, zakone, obrede idr. V njem so vidne velike razlike med bogatimi 

in revnimi, in siromašni v njem ne najdejo neke tolažbe, kot je to v navadi pri kristjanih, saj je 

bil ustanovljen v krogu bogatašev in je deloval predvsem v njihovo korist (Tokarev, 1974, str. 

284).  

 

Slika 4: Talmud 

Vir: Phaedrus 2008. 

Madrash 

Tretja skupina judovske literature se imenuje Madrash in je v veliki meri material rabinovih 

pridig. Prva kolekcija Madrasha je bila sestavljena med četrtim in šestim stoletjem n. št. in 

njihova oblika se nadaljuje še v današnjem času. Poleg naštetih in opisanih svetih spisov 

obstajajo še mnogi drugi kot: Responsa, Septuagint, Zohar, Kabala (Religious facts 2015). 

Hebrejska Biblija, posebej Tora, vsebuje elemente pisanega prava in privrženci judaizma 

verjamejo, da so to besede Boga. Nauki Tore so temelji judovskega prava in po navedbah 

rabinske oblasti, so kot neke vrsta ustava, ki se upošteva še danes. Kot omenjeno Tora vsebuje 

613 zapovedi in mnoge med njimi so poslovne narave (Friedman 2001, 74).  

Da bi znali pravilno razumeti odnos judaizma in poslovanja bomo v nadaljevanju proučiti  

Toro, Talmud in Madrash, svete spise, ki se dotikajo poslovnega področja oz. področja našega 

preučevanja. 

4.1.1 Odnos do bogastva, premoženja in revščine 

Tekom judovske zgodovine so se razvili različni vidiki razumevanja revščine in bogastva. Za 

razliko od katolicizma, ki upošteva in ceni revščino kot vrlino, Judje vidijo revščino kot nekaj 
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negativnega. Judovski zapisi so upodobili revščino kot neupravičeno breme, saj so prepričani, 

da je revščina uničujoča za človekovo osebnost in da negativno oblikuje življenjske izkušnje 

posameznika (Schwartz 2015). 

V judovstvu se tzedakah6 nanaša na versko obveznost in predstavlja vse, kar je prav in 

pravično, kar tudi judaizem poudarja kot pomemben aspekt za duhovno življenje (Judaism 

101 2011a). Lifshitz (2008, 123) trdi, da je revščina nekaj, čemur se je treba izogniti, zato 

Jude opominja, da se preživljajo z redno zaposlitvijo in postanejo ekonomsko oz. gospodarsko 

neodvisni. Judovski zakon poziva Jude, da morajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da ne bi 

postali breme drugih – breme skupnosti, saj so odgovorni za svoje lastno dobro počutje pa 

čeprav je dolžnost bogatih in skupnosti poskrbeti za revne in pomoči potrebne Jude. Lifshitz 

vztraja, da ta dolžnost ne odvezuje revnih njihove odgovornosti za preživljanje. Marks (1995) 

pa pravi, da je osnovna predpostavka judovske družine ekonomska samozadostnost v pomenu 

dostojanstvenega in poštenega dela. Kljub vsemu pa meni, da ni sramotno prositi za pomoč, v 

kolikor si v stiski. 

Judaizem ne brani bogastva in materialnih dobrin, bogastvo razume kot vrlino, ki je 

dobrodošla. Denar je darilo, je nagrada – ni dobro niti slabo – pomembno je samo, kaj z njim 

naredimo. Skromnost in revnost v judaizmu ne prinašata duhovne odrešitve. Gospodarsko 

bogastvo je moralno legitimno in je nujen pogoj za obstoj in blaginjo človeštva. Judaizem 

zavrača koncept o »preživetju najmočnejšega«, saj meni, da človek ni ustvarjen zato, da bi se 

bojeval s sočlovekom, temveč zato, da si med seboj pomaga, se vzdržuje, kot se vzdržuje in 

podpirajo narava, zvezde in planeti in angeli (Teacher 2003, 66).  

 

Judaizem ne zavrača bogastva, vse dokler je pridobljen pošteno in se uporablja za pomoč 

potrebnim. V nadaljevanju podajamo nekaj primerov iz Svetega pisma, ki to tezo potrjujejo: 

· Talmud: »Tisti, ki bo dajal in pomagal revnim, bo stekel še več bogastva« ter »vsakdo naj 

se čim bolj posveti in vpelje v posle ter posluje pošteno« (T. Niddah 70b) (Friedman 

2001, 79).  

· Devteronomij 8:12 – 14: »Ko boš jedel do sitega, zidal lepe hiše in v njih prebival, ko se 

bo množila tvoja goved in tvoja drobnica in se ti množilo srebro in zlato in se množilo 

vse tvoje imetje …« 

· Resničen namen bogastva je izražen tudi v Devteronomiju 8: 17 – 18: «Nikar sam pri sebi 

ne misli: Moja moč in sila moje roke mi je pridobila to bogastvo!« 

· Bogastvo, mir in dolgo življenje so darila za poslušnost Božjim zakonom (Levitik 26: 3 – 

13; Devteronomij 11: 13 – 16; Devteronomij 25:15; Proverbs 22:4) (Friedman 2010).  

                                                 

6 Tzedakah dobesedno pomeni pravičnost (v hebrejščini). V svetih spisih pa se uporablja za primere, 

ko se nanašajo na pravico, ljubeznivost, etično obnašanje. V post-bibličnem hebrejskem obdobju pa se 
beseda Tzedakah nanaša na dobrodelnost, na dajanje pomoči ljudem v stiski. 
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Velja še omeniti, da so vsi predniki in vzorniki judovskega ljudstva, Abraham, Izak in Jakob 

bili bogati ljudje, ki so z materialnimi dobrinami znali živeti duhovno (Teacher 2003, 66).  

Socialna odgovornost in odnos do revščine 

Judovsko ljudstvo je uglašeno z idejo, da so odgovorni za družbo in svet. Judje dajejo 

miloščino v veliko večji meri kot drugi. Na primer »United Jewish Appeal« (Združena 

judovska organizacija za pomoč revnim) zbere 750.000.000 ameriških dolarjev letno, kar je 

tretji največji dobrodelni sklad v ZDA, takoj za Rdečim križem in »United Way«. Pri tem ne 

smemo pozabiti, da Judje predstavljajo približno 2 % celotnega prebivalstva ZDA. 

Edinstvenost zakonodaje predstavlja judovsko pozitivno vedenje in obnašanje do ljudi, ki so 

pomoči potrebni. »Ko vidiš človeka v stiski, si mu dolžan pomagati«, velja kot pravilo v 

judovstvu, ki zahteva pozitiven pristop. V drugih pravnih sistemih namreč ni kaznivo, če 

samo opazuješ, v judovstvu pa je socialna zavest pravna obveznost in samo opazovati ni 

zaželeno. Judovsko razumevanje dobre osebe ni oseba, ki nikomur ne škoduje, temveč tista, 

ki je pripravljena stopiti v akcijo in pomagati. Sporočilo, ki ga judaizem uči, je odgovornost 

do sveta in aktivno reševanje težav. Obveznost "popraviti svet" je navedena v judovskih 

spisih kot Tikun Olam. Judovski zakon je zelo specifičen in strikten, ko govori o obveznosti 

do drugih, vključno s tem, koliko denarja bi moral eden dati v dobrodelne namene, kolikšen 

odstotek pridelkov pripada revnim, kako pogostiti gosta, obisk bolnih in drugih aktov 

prijaznosti (Spiro 2015).  

Zanimivo je, da je vsaka judovska skupnost v zgodovini imela svojo socialno infrastrukturo. 

Martin Gilbert, v Zgodovinskem atlasu judovskega ljudstva ugotavlja, da je pred stotimi leti, 

pet milijonov Judov živelo v revščini in zatiranju v velikem getu vzhodne Evrope, ki se 

imenujejo "Pale". Od teh pet milijonov nihče  ni bil bogat, in od 14 % do 25 % ljudi je živelo 

od dobrodelnosti judovske skupnosti, kar je najmanj 700.000 ljudi, ki jih je podpirala 

skupnost (Spiro 2015).  

Nagrajen bo tisti, ki bo pomagal revnim in kaznovan tisti, ki bo grdo ravnal s tujcem, vdovo, 

siroto. Judaizem je razvil nekakšen program za izvajanje pomoči revnim. Nekaj primerov tega 

programa predstavljamo v nadaljevanju (Teacher 2003, 67): 

· Pri obdelavi zemlje Sveto pismo določa, da morajo koti polja ostati neobdelani, prav tako 

morajo ostati nedotakljivi določeni deli sadovnjakov in vinogradov, saj morajo biti 

prepuščeni revnim, tujcem, sirotam in vdovam. 

· Vsako sedmo leto je sobotno (sabbatical) leto in pomeni, da mora vsa zemlja ostati 

nedotaknjena, da jo lahko koristijo revni ljudje (Eksodus 23:11). 

· Prav tako je takrat potrebno preklicati vse dolgove, ki jih imajo Judje sobratov Judov ter 

vsako petdeseto leto je jubilejno leto, v katerem morajo biti vsa zemljišča (zemlja) 

vrnjena prvotnim lastnikom.  
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Kaplan (2015) nadaljuje, da minimalno desetina prihodkov pripada Bogu in v ta namen ga je 

potrebno dati v dobrodelnost ali kakšne druge religijske namene. Kot je Jakob rekel Bogu:     

»Od vsega, kar mi daješ, bom 1/10 dajal na stran zate.« Tudi Talmud v (Pregovori 3:9) uči, da 

je potrebno desetino  prihodov dajati v dobrodelne namene: »Spoštuj Boga s svojim 

bogastvom in s prvimi sadovi vseh vaših pridelkov.« 

Dobrodelnost je dolžnost v judaizmu in je tako pomembna, da so tudi tisti, ki prejemajo, 

dolžni nekaj dati. Vendar pa vsak lahko da samo toliko, kolikor je zmožen, da sam ne zapade 

v breme drugih (Katz 2015). Eden ne bi smel dati več kot petino svojega zaslužka, da ne bi 

kasneje sam postal odvisen od dobrodelnosti (Jewish Virtual Library 2015a). Judovska etika 

sankcionira institucijo privatne lastnine in ohranja človeške pravice pred pravico privatne 

lastnine. S tem je mišljeno, da nihče nima absolutnega nadzora nad svojo lastnino. Vsak, ki je 

lačen, si lahko brez dovoljenja vzame pridelke s tujega polja, vendar pa ta živila ne sme 

prodajati naprej za lasten dobiček. Nihče ne sme samovoljno posekati mladih dreves v svojem 

vrtu ali prepovedati lokalni skupnosti, da pije vodo iz »privatnega« vodnjaka, saj velja 

prepričanje, da so materialne dobrine produkt in darilo Boga, ki se morajo uporabljati v 

dobrobit vseh (Teacher 2003, 67).  

Devteronomij (15: 7 – 9): »Ako bo pri tebi ubožec, kateri izmed tvojih bratov v katerem koli 

tvojem kraju v tvoji deželi, ki ti jo da Gospod, tvoj Bog, ne zakrkni svojega srca in ne zapiraj 

svoje roke pred svojim ubogim bratom, temveč mu rad odpiraj roko ter mu rad posodi, 

kolikor potrebuje tega, kar mu manjka!« »Boljši in večji je tisti, ki posoja in ne tisti, ki daje in 

večji je tisti, ki s posojilom pomaga revnim, da si sami pomagajo« (Babylonian Talmud, 

Shabbat 63a). S tema verzoma potrjujemo, da je v judaizmu posojilo vrlina in ravno ta verz 

Devteronomija (15:7 – 8) je postal osnova za kasneje visoko razvit sistem posojil. V rabinski 

literaturi velja posojilo za najbolj dobrodelno stvar, ki jo lahko človek stori v pomoč (Teacher 

2003, 67). Veliki modrec Maimonides pa pravi, da je največja oblika dobrodelnosti takrat, ko 

osebi ponudiš službo (Marks 1995).  

Pomoč revnim je moralno obvezen in zelo pomembna svetopisemska zapoved. Tisti, ki daje, 

more upoštevati občutke tistega, ki pomoč potrebuje (Babylonian Talmud, Hagigah 5a): 

»Bolje sploh ne dati, kot pa dati in poniževati« (Teacher 2003, 67).  

V času Talmuda je judovska skupnost organizirala prvi sistem javne blaginje in do srednjega 

veka je bila skupnost odgovorna za vse aspekte življenja. Na primer, judovska skupnost je 

regulirala tržne cene in sicer tako, da so si osnovne potrebščine lahko privoščili tudi najbolj 

revni. Ko so revni priseljenci prispeli iz pregnanih dežel, je skupnost skrbela zanje, vse dokler 

se niso sami postavili na noge in skrbeli sami zase. Organizacija teh dobrodelnih ustanov je 

postala tako specializirana, da so bili vzpostavljeni številni zavodi, ki so pokrivali različne 

funkcije: obisk bolnih, pokopi, oblačila, potrebe materinstva, zagotavljanje potreb za 

upoštevanje judovskih festivalov idr. Vsi ti judovski zakoni, vrednote in tradicije se v 

judovski skupnosti kažejo še danes s sofisticiranim sistemom, ki zagotavlja, da imajo tako 
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bogati kot manj bogati člani skupnosti dostop do materialnih in duhovnih dobrin (Teacher 

2003, 68).  

4.1.2 Judovsko razumevanje posojanja na obresti 

Medtem ko so ostala monoteistična verstva (krščanstvo, islam) v preteklosti strogo 

prepovedovala posojanje denarja na obresti, je judaizem to dejavnost dopuščal, seveda z 

določenimi omejitvami do svojih bratov. Poslovanje z denarjem (zastavljanje, trgovanje in 

bančni posli) je bilo stoletja ena izmed redkih dejavnosti, ki so jih Judje smeli opravljati, saj je 

bilo to delo nečastno in versko nedopustno, nekdo pa ga je seveda moral tudi opravljati. 

Sveti spisi dovoljujejo posojanje denarja na obresti neznancu, prepovedujejo pa posojilo na 

obresti Judom (svojim bratom). Ne samo, da so prepovedane obresti na denar, tudi obresti na 

kar koli drugega (hrana, pijača) so v odnosu do brata Juda prepovedane (Roth 2015). 

Pri poslih posojanja denarja gledajo Judje na denar kot na hranilca vrednosti. Denar nikoli ne 

izgubi svoje vrednosti, kot jo izgubijo stvari, zato velja, če ti posodim denar, potem ne obstaja 

riziko izgube. Na koncu dogovorjene dobe mi boš vrnil enako količino denarja, kot pa sem ti 

jo posodil, se pravi isto vrednost. To je pa tudi razlog, zakaj Tora ne dopušča posojanje 

denarja z obrestmi bratu (The Jewish Worker 2008).  

Judje so se s posli posojanja denarja pričeli ukvarjati v vedno večjem obsegu, saj so s 

posojanjem denarja in nizkimi finančnimi tveganji začeli kopičiti velike dobičke in so 

postajali vse bolj bogati in zanimivi, na drugi strani pa so bili deležni vedno večje davčne 

obremenitve. Mordecai B. Hillel iz Nemčije (rojen 1298) je napisal, da ni večjega profita oz. 

dobička v kakršni koli obliki poslovanja, kot je v posojanju denarja (Roth 2015). 

Kako Biblija razlaga judovsko razumevanje posojanja na obresti do bratov Judov in ne-Judov, 

najdemo v stari zavezi Svetega pisma v obliki verzov: 

· V Devteronomiju 23:20 je zapisano: »Ne jemlji od svojega brata obresti za denar, obresti 

za hrano, obresti za kakršno koli reč, ki se posoja na obresti!« 

· Devteronomij 23:21: »Od tujca smeš jemati obresti, svojemu bratu pa ne posojuj na 

obresti, da te blagoslovi Gospod, tvoj Bog, v vsem, česar se loti tvoja roka v deželi, ki 

greš vanjo, da jo prejmeš v last!« To zapoved Talmud zapoveduje s tako strogostjo, da je 

že pozdravljanje osebe, ki ti je posodila denar, na ulici prepovedano, v kolikor to ni 

običaj, ki se je izvajal že od nekdaj (Roth 2015).  

· Eksodus 22:24: »Ako posodiš denar mojemu ljudstvu, ubožcu zraven sebe, mu ne bodi 

kakor oderuh; ne nalagaj mu obresti!«  

· Levitik 25:35−38: »Ako tvoj brat obuboža in je brez sredstev zraven tebe, ga podpiraj, 

kakor da bi bil tujec ali gostač, da bo mogel živeti pri tebi! Ne jemlji od njega obresti in 
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ga ne odiraj, temveč boj se svojega Boga, da bo mogel tvoj brat zraven tebe živeti! Ne 

posojaj mu denarja na obresti in za oderuške cene mu ne dajaj svoje hrane!« 

 

Iz zgornjih zapisov razberemo, da se posojilo brez obresti pojmuje kot dobrodelnost do brata, 

ki potrebuje pomoč in ohranja njegovo dostojanstvo. Ta dobrodelnost se izvaja znotraj 

skupnosti, ki je močno povezana in skrbi ter ščiti svoje člane. V poslovanju z ne-Judi pa 

posojilo na obresti ne predstavlja  omejitev.  

Dajanje posojil v judaizmu velja za enega od mitzvot7, za katerega se prejme darilo v tem in 

naslednjem svetu in velja za večjo dolžnost, kot pa je dajanje miloščine (dobrodelnosti), ker je 

manj nerodna za osebo, ki potrebuje denar. Judje verjamejo, da lahko s posojanjem denarja 

preprečijo drugi osebi, da bi dosegla stanje revščine. Vzemimo primer, da ima oseba določeno 

vsoto denarja in prejme dve prošnji. Prva je miloščina, druga pa je prošnja za posojilo. Oseba 

z denarjem je dolžna skleniti posel posojila. Zakaj? Ker je oseba, ki prosi za miloščino, 

verjetno tega že vajena in bo kljub zavrnitvi vprašala še nekoga drugega, medtem ko pa oseba, 

ki je prosila za posojilo, tega ni vajena in se ne bo imela možnost obrniti na koga drugega 

(Citron 2015).  

4.1.3 Trg, državna regulacija cen in pravična cena  

V svetih spisih je izrecno določeno, da je poštenost primernega pomena za življenje in 

poslovanje (sem spada tudi poštenost na trgu in pravična cena). Prevara v judaizmu ni 

dopustna. Podjetja ne smejo zavajati potrošnikov in morajo vzdrževati visoke etične standarde 

poslovanja. Na poštenost se naša tudi osma izmed desetih Božjih zapovedi (»ne kradi«), ki 

vključuje vse vrste nepoštenosti in prevar. 

Poštenost na trgu in pravična cena  

V svetih spisih je zapisano: 

Levitik (19:11 − 13): »Ne kradite in ne lažite in ne varajte drug drugega! Ne prisegajte po 

krivem pri mojem imenu in ne skrunite imena svojega Boga; jaz sem Gospod!« Eksodus 

(23:7): »Ogiblji se lažnive pravde; nedolžnega in pravičnega ne ubijaj, kajti krivičnega ne 

bom opravičil! Podkupnine ne jemlji!« Talmud in Midraš (Friedman 2001, 75) pa še 

vključujeta: »Ne dajaj slabega nasveta nič hudega slutečim ljudem in ne zavajaj ljudi v grešna 

dejanja.« 

                                                 

7 Dolžnost izpolnjevanja zapovedi.  
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Kakršna koli vrsta zavajajočega dejanja ali ravnanja, vključno z zavajajočimi oglasi in 

zavajajočo embalažo, se enači kot kršitev svetopisemskega načela (Exodus 23:7), kar pomeni, 

da je vsaka prevara, ponaredba ali goljufija na trgu žalitev za Gospoda. Da bi si trgovci 

zagotovili poštenost na trgu, so morali po navodilih Talmuda enkrat tedensko obrisati uteži in 

jih očistiti po vsaki meritvi, prodajalcem na debelo pa je bilo prepovedano prelivati tekočine 

iz višin, s katerimi so ustvarjali toliko pene, da je bil končni izdelek napol prazen (T. Bava 

Bathra 89b) (Friedman 2001, 75). Tudi v Levitiku 19:35 − 36 in Devteronomiju 25:13 − 15 je 

zapisano, da je ponarejanje uteži nedopustno. 

Varstvo potrošnikov se kaže tudi v ona'ah ali v konceptu pravične cene, ki so ga razvili za 

namen preprečevanja izkoriščanja. Naslednji verz je bil primarno namenjen obema strankama 

v poslu (tako kupcu kot prodajalcu), danes pa se uporablja predvsem za varstvo potrošnika. 

Tora v (Lev. 25:14) navaja: »Ko prodajaš stvar svojemu prijatelju, ali od njega stvar kupuješ, 

ne goljufajta drug drugega.« V kolikor je ena stranka drugo oškodovala za vrednost večjo od 

1/6 vrednosti izdelka, so bile izrečene določene sankcije, ne glede na to, ali je stranka 

delovala namerno ali nenamerno. S tem zakonom se zaščiti potrošnik pred pretiranimi cenami 

(Jewish Virtual Library 2015b). Talmud (T. Bava Metzia 50b) uči, da je neka stvar 

preplačana, če je 1/6 vrednosti večja, kot bi bilo splošno sprejeto kot pravična cena in takšen 

posel velja za ničen posel. Podobno velja za primere, kjer posameznik ne pozna prave 

vrednosti predmeta, ki ga prodaja, v tem primeru kupec ne sme izkoristiti prodajalčevega 

neznanja in kupiti stvari pod pravično ceno. Zakon proti povišanju cen v Talmudu vključuje 

tudi pribitke na potrebščine (pšenica, olje, vino idr.), ki ne smejo preseči 1/6 pravične cene 

(Friedman 2001, 76). Talmud dovoljuje tudi preklic nakupa v določenih okoliščinah (Knap 

2009, 12). 

V primeru skritih napak na izdelku je pogodba s prodajalcem nična. Navajamo nekaj 

primerov ničnih pogodb:  

· Mešanje lastnih pridelkov s pridelki drugih kmetov, čeprav je bil izrecen dogovor, da se 

priskrbijo lastni pridelki (pridelki enega kmeta).  

· Barvanje živali in pripomočkov, ki bi zavedli potencialne kupce v nakup z mislijo, da so 

izdelki novejši in živali mlajše.  

· Varanje potencialnih kupcev z dajanjem bolj kakovostnih izdelkov na vrh posode in nižje 

kakovosti na dno posode, da bi bilo videti, da je blago enake kakovosti v celotni posodi, 

prodaja vina, ki je razredčeno z vodo, ne da bi bili potrošniki o tem obveščeni (Friedman 

2001, 75).  

Državna regulacija  

Posredovanje države v judaizmu ni bilo nikoli zapisano, a se je v praksi vendar pogosto 

uporabljalo, saj je stabiliziralo ponudbo in povpraševanje na trgu (Knap 2009, 12). 

Stabilizacija tržne cene je bila ena izmed večjih pomenov Talmuda in talmudski modreci 
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štejejo dvig cene (kopičenje denarja) za kršitev Torinih načel. Sem spadajo oderuštvo in 

nepravično dvigaje uteži in mere (T. Bava Bathra 90b). Družbe in podjetja imajo obveznost, 

da se vključujejo v mrežo poštene oz. pravične cene, da ne pretiravajo v povečevanju cen 

izdelkom za lasten dobiček. Posebej to velja za osnovne potrebščine in živila (Friedman 2001, 

76).  

V preteklosti je veljalo, da je morala vsaka judovska ženska za vsako rojstvo ali splav 

žrtvovati goloba, kar je povzročilo tolikšno porast cen golobov, da si jih še najbogatejši sloji 

niso mogli privoščiti (Knap 2009, 12). Rabbi Shimon b. Gamliel je kot odgovor na nastalo 

situacijo zagrozil, da bo revidiral zakone glede žrtvovanja, potem ko je slišal, da se je cena 

golobov, ki se uporabljajo za nekatere žrtve, povečala za zlati dinar (T. Krithoth 8a). Njegova 

grožnja je bila uslišana in cena goloba je padla za četrtino srebrnega dinarja (Friedman 2001, 

76). Po padcu cen golobov se je spremenil tudi judovski zakon, ženska je morala v življenju 

žrtvovati samo enega goloba (Knap 2009, 12).  

4.1.4 Vloga denarja in judovska poslovna etika 

Učenjaki svetih spisov so opazili, da se vrednost denarja v odnosu do vrednosti blaga 

spreminja. Opazili so, da v določenih obdobjih prihaja do negativne gospodarske rasti 

(recesije) in do obdobij, ko gospodarska rast, prihodki potrošnika in potrošnja cvetijo oz. 

rastejo. Ker so se zavedali monetarne spremenljivosti in negotovosti ter tveganj, ki jih prinaša 

inflacija, na denar niso več gledali kot na hranilca vrednosti, temveč so ga ocenili kot merilo 

vrednosti in kot menjalno sredstvo (Willson 1997, 46. pov. po Knap 2009, 13).  

Obstaja izrazit judovski etični okvir za vodenje poslovanja, v katerem Judje delujejo že od 

nekdaj. Ta okvir opredeljuje bogastvo kot Božji dar, ki je legitimno in koristno, vendar le v 

mejah, določenih z judovskim pravom, moralo in običaji. Ti parametri prepovedujejo 

pridobitev bogastva na nepošten način (tatvina, prisila, zavajanje, prikrito navzkrižje 

interesov) in zavračajo koncept "Naj kupec sam pazi". Za prikrivanje napak kupcu, polno 

breme pripisujejo prodajalcu. Podjetje upošteva moralne obveznosti delničarjev in torej tisto, 

kar ni dovoljeno posamezniku, prav tako ni dovoljeno družbi oz. korporaciji. Kot posledica 

nacionalne usmerjenosti judovstva imata tako skupnost kot družba določen delež v bogastvu 

posameznika. Pravica zasebne lastnine je priznana in zaščitena, vendar ni bila nikoli 

absolutna. To pomeni, da se lahko bogastvo, ki pripada podjetju ali osebi, drugače obdavči za 

izpolnjevanje socialnih potreb skupnosti, ali pa to vključijo v miloščino za revne, brezposelne 

ali zagotavljanju javnih storitev. Poleg tega podjetje ne sme izvajati poslov na način, da bi 

škodovali premoženju ali zdravju drugega, ali v tem primeru ekološki kakovosti življenja 

drugih posameznikov ali družbe. Pravna narava judovstva pomeni, da se njegovi etični okvirji 

prenesejo v obveznosti, ki so dopustne ali drugačne in da so jih rabinska sodišča dolžna 

uveljavljati. Prostovoljna izguba svojih lastninskih pravic so del verskega izobraževanja 

Judov (Jewish Virtual Library 2013a). 
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4.2 Judovska družina in oblikovanje judovske identitete 

Poroka, kot je zapisana v Bibliji, je namenjena družabništvu in reprodukciji in velja za 

monogamno zvezo. Žena, ki je po običaju v večini nomadskih bližnje vzhodnih ljudstev 

veljala za lastnino moža, je bila v judovski tradiciji deležna določene zaščite. Vzpostavljena je 

bila namreč pogodbena podlaga med možem in ženo, v kateri ženska uživa določeno zaščito 

(Dashefsky in Levine 1983, 164 − 165). 

Judaizem uči, da sta moški in ženska dve polovici celote. Mnogo več kot samo partnerja, kot 

člana ekipe, žena predstavlja moškemu drugo polovico, njegovo sorodno dušo in skupaj sta 

ena celota, ki v svet prinašata ne samo nova življenja, temveč ta življenja vzgajata, 

izobražujeta ter učita, kako postopati oz. funkcionirati kot konstruktivni člani judovske 

skupnosti. Monogamija predstavlja velik vpliv na stabilnost družine in seveda na družbo kot 

celoto. Judovstvo prepoveduje homoseksualnost in drugačnosti ter smatra poroko med 

moškim in žensko za idealno stanje (Spiro 2015). Obveznost vsake družine je otroku 

zagotoviti ustrezno nego, ga kakovostno izobraziti in usposobiti za nadaljnji poklic. V 

nasprotju s katolicizmom, ki v duhovščini spodbuja in ceni celibat, judaizem v poroki 

duhovščine in njegovi družini vidi temelj spodbude. Družina predstavlja družbeno enoto v 

pomenu reprodukcije in ohranjanja verske vrline. Kiddushin (»posvečenje«), beseda za 

poroko, je imela vitalno vlogo za preživetje in ohranitev judovskega načina življenja, bolj kot 

pa pomen sinagoge in šolanja (Dashefsky in Levine 1983, 166). 

Družina pomeni tudi prenašanje tradicije. »Zanikanje otrokovega religioznega znanja je, kot 

bi oropal otroka dediščine.« (Talmud Kiddusha 29a). Najpomembnejša načela, ki se jih otrok 

nauči, so stvari, ki jih vidi pri ljudeh, zlasti starših, ki s svojim vzgledom učijo otroka. Z 

dnevnim opazovanjem družine in poslušanju družinskih zgodb se otrok nauči, kako biti Jud – 

razvija svojo judovsko identiteto (NSW Board of Jewish Education 2012).  

Družina je prav tako osnovno sredstvo socializacije in družina je v judovski religiji glavni 

mehanizem za prenos judovske identitete. Poleg tega družina ni le glavni "mehanizem", s 

katerim se ta odnos prenaša, temveč je tudi najpomembnejši vir identifikacije z judaizmom. Z 

drugimi besedami, vsebina družinskega življenja, odnos in prakse družinskih članov, 

vsebujejo veliko prenesenih elementov judovske identifikacije (Dashefsky in Levine 1983, 

176). Zdi se, da je to tisto, o čemer piše Sebald (1968, 290): »Judovsko družinsko življenje se 

prepleta z etničnimi praksami, tako da imajo otroci neizmerno psihološko koristne pomembne 

rituale in obrede, ki zaznamujejo verske obrede, praznike, družinske dogodke in rituale 

prehoda«. Dashefsky in Shapiro (1974, 53−55) pojmujeta družino, vrstnike in judovsko šolo 

kot ključno determinanto judovske identifikacije. V svojih raziskavah ugotavljata, da je 

družina tri krat bolj pomembna kot prijatelji in štiri in pol krat bolj pomembna kot judovsko 

šolanje.  
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Medtem ko družina ostaja najpomembnejši element judovske identifikacije, je njena 

zmožnost za delovanje odvisna od notranje dinamike življenjskega cikla in zunanjega pritiska 

na družbene spremembe. Pomembno je aktivno vključevanje otrok določene starosti v 

judovsko skupnost (šolska starost). Družina bolj ali manj učinkovito igra glavno vlogo pri 

oblikovanju posameznikove identitete, odvisno od faze življenjskega cikla ali stopnje 

konvencionalnosti, medtem ko druge institucije ponujajo okvir za njeno krepitev. Ustanove in 

institucije, ki krepijo okvir identitete, so sinagoge, judovske šole, mladinski programi po šoli, 

poletni tabori idr. Vsi ti socializacijski dejavniki lahko pustijo trajen pečat na Judih, ki jih 

razlikujejo od njihovih sosedov (Dashefsky in Levine 1983, 177). 

Kot je povedal Heinrich Heine, nemški pesnik: »Judovski ljudje imajo prenosno vero, ki se 

lahko brez težav prevaža na svojih potepanjih; imenuje se judovski dom« (Dashefsky in 

Levine 1983, 166).  

4.3 Vzgoja in izobraževanje 

Mnoge institucije za izobraževanje otrok vključujejo posamezne člane družine v izobraževalni 

sistem, njihove izkušnje, zgodbe tako ponovno prižigajo iskrice v družinskem življenju in 

pomagajo oblikovati judovsko identiteto. »Izobraziti otroka in pri tem ne vključiti celotne 

družine je kot poskus ogrevanja stanovanja z vsemi odprtimi okni«, zveni slavna parafraza 

rabina AJ Heschela (NSW Board of Jewish Education 2012). Učenje v judaizmu je vezano na 

nenehno izpopolnjevanje in študiranje svetih spisov. Študij Tore ni nikoli sam sebi namen, 

ampak se študira zato, da bi se izpopolnili v njenem prakticiranju. Judovski duh učenja 

sestavljata intelektualno védenje in praktično izpolnjevanje tega, praksa in intelektualna 

aktivnost  nujno tvorita celoto (Filipič 2005, 12).  

Poleg dejavnosti »študija« je pomembna tudi dejavnost »hoje«. Zelo razširjen je rek: »Pojdi in 

študiraj!«. V judovstvu se besede »iti«, »hoditi« implicitno nanašajo na uresničevanje, na 

izpolnjevanje Tore (halaka izhaja iz glagola halak, »iti«) (Filipič 2005, 12).  

Pri tem se spomnimo popularne debate med rabinom Akiva in rabinom Tarfon v babilonskem 

Talmudu, ki se glasi: »Kaj je večje, študij ali praksa? »Rabin Tarfon je odgovoril, da je praksa 

pomembnejša in večja od učenja, rabin Akiva se z odgovorom ni strinjal in je insistiral, da je 

učenje večje in pomembnejše. Debata, kaj je večje, je potekala še dolgo v noč, na koncu pa sta 

rabina prišla do skupnega spoznanja, da je študij pomembnejši, saj ta pripelje do prakse oz. 

akcije (Loterman 2013).  

Za Jude obstaja tudi enajsta zapoved:  

»Študiraj Toro in jo ponavljaj s sinom.« Vzgoja otrok je prva naloga, ki jo mora izpolnjevati 

judovska skupnost. Obstaja rek: »Poučevanja otrok se ne sme opustiti niti zaradi obnavljanja 

templja.« Iz želje, da bi poučevanje otrok bilo čim bolj rodovitno, so uvedli zanimivo navado, 
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da prvošolcem ponudijo kot sladico 22 črk abecede, oblitih z medom, da bi jim izkušnja 

lizanja črk pomagala vedno doživljati sladkost in prijetnost nauka Tore (prim. Ps 19,11; 119, 

103) (Filipič 2005, 12). 

Tradicionalna judovska vzgoja in izobraževanje segata nazaj v svetopisemske čase. Eno 

izmed osnovnih dolžnosti staršev je poskrbeti za otrokovo izobraževanje. Vzgoja otrok je 

prva naloga družine in judovske skupnosti (Bible Study Tool 2014). Dolžnost, upoštevati 

uredbe in zakone, ki jih zapoveduje Gospod ter jih prenašati na potomce je razvidno v 

Devteronomiju (6: 6– 10): »Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. 

Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši, ali ko hodiš po potu, ko se 

ulegaš in ko vstajaš! Priveži si jih za znamenje na roko in naj ti bodo spomin pred očmi! 

Napiši jih na hišne podboje in vrata!« 

Po zapisih Judah ben Tema (Avot 5:21) morajo otroci s petimi leti začeti študirati Sveto 

pismo, z desetimi leti začeti študirati Mišna, pri trinajstih letih izpolniti mitzvoth in s 

petnajstimi leti pričeti študirati Talmud (Cohn-Sherbok 2003, 469). Pravi pomen judovskega 

izobraževanja je zelo globok. Za posameznega Juda izobraževanje pomeni dostop do 

bogatega vira tradicije, ki mu daje smisel življenja in mu omogoča, da bi razumel in našel 

odgovore na pomembna vprašanja. Če pa pogledamo preko mej osebnega, potem 

izobraževanje pomeni povezovanje posameznika z življenjem skupnosti, brezčasnimi 

judovskimi vrednotami in izkušnjami judovskih ljudi v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. 

Judovsko izobraževanje deluje inspiracijsko za ustvarjanje in podpiranje živahne judovske 

skupnosti (judovski način življenja) in pomaga popravljati uničen svet in zagotavljati 

prihodnost judovskega ljudstva. Cilji judovskega izobraževanja vsebujejo tako krepitev 

posameznikove identitete kot krepitev skupnosti kot celote, saj je to edini način za 

kontinuiteto judovskega načina življenja (Ellenson 2012, 1).  

»Kjer ni vizije, ljudje nazadujejo in propadejo.« Vizija pa je mogoča samo v družbi, ki zna 

pomagati slehernemu otroku, da postane produktivni član skupnosti (Marks 1995).  Poznamo 

dva načina formalnega izobraževanja (šola in sinagoga) in en način neformalnega 

izobraževanja (npr. tabori) Judov. Formalno izobraževanje, ki ga prejmejo v šoli, je povezano 

s splošnim izobraževanjem, ki otroke uči kako naj postanejo kreativni in kako naj postanejo 

vodje. Sinagoge učijo Jude o njihovi tradiciji, vrednotah, morali in obveznosti, tabori pa 

pomagajo otrokom izoblikovati močno judovsko identiteto. Vse vrste formalnega in 

neformalnega načina izobraževanja pomagajo izoblikovati močne, živahne in obstojne 

judovske skupnosti. Tako šole in sinagoge kot vključevanje staršev v izobrazbo otrok imajo 

velik vpliv na njihov razvoj in obveznost, da se v ključnih časih dotaknejo njihovega življenja 

in ga usmerjajo (Ellenson 2012, 1).  
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5 NIZOZEMSKA V XVII. STOLETJU 

Osrednji del naše naloge je raziskati razloge za gospodarsko rast in nastanek zlate dobe 

Nizozemske ter vpliv Judov pri tem. Nizozemsko zlato dobo bi lahko navedli kot lep primer, 

kjer se judovske značilnosti odražajo v praksi. Poglavje smo razdelili na dva dela, v prvem 

delu bomo predstavili ključne dejavnosti, ki so državo pripeljale do njenega uspeha, v drugem 

delu pa bomo preučili in predstavili, kakšen vpliv so imeli Judje na vzpon Nizozemske.  

5.1 Vzpon Nizozemske  

Serija kompleksnih dogodkov, ki jih zgodovinarji imenujejo upor na Nizozemskem ali 

Nizozemski revolt, po angleško Dutch revolt (1566−1648) je privedla do tega, da se 

Amsterdam pojavi kot prevladujoče mesto v državah pod morsko gladino8 (The University of 

North Carolina at Pembroke 2004). V srednjeveškem obdobju so bile države pod morsko 

gladino sestavljene iz različnih okrožij, ki so pripadale vojvodini Burgundiji in Svetemu 

rimskem cesarstvu. Ti so bili v 16. stoletju združeni v eno državo pod habsburško oblastjo. 

Protireformacija, ki je sledila uspehom kalvinistov na Nizozemskem, in poskusi, da 

centralizirajo vlado in zavirajo versko raznolikost, so pripeljali do revolta proti Filipu II. iz 

Španije (Layser 2010). Sedem severnih provinc Nizozemske (vseh je bilo 17) se je uprlo 

španski vladavini in leta 1609 so pridobile politično neodvisnost. V vojni s Španijo je španski 

poveljnik vojske uničil vse gospodarske tekmece Amsterdama na jugu, vključno z 

Antwerpnom, kar je prispevalo k temu, da je Amsterdam postal de facto prestolnica 

Nizozemske. Amsterdam je poleg politične svobode leta 1609 postal glavno središče evropske 

svetovne trgovine. Središče bančništva in trgovine se je zaradi padca Antwerpna prestavilo v 

Amsterdam, kar je bila dobra gospodarska podlaga za amsterdamsko blaginjo. Amsterdam je 

bil pribežališče beguncev, vključno z velikim številom tistih, ki so pobegnili iz Antwerpna in 

so s seboj prinašali kapital in poslovne spretnosti. Trgovci v Amsterdamu so bili željni 

izkoristiti priložnosti in služiti denar. Ti so vključevali nakup žita in drugih živil na Poljskem 

in v vzhodni Evropi, in prodajo hrane tistim, ki se srečujejo z njenim pomanjkanjem. 

Nizozemci so razvili lastno industrijo za izvoz blaga v kolonije, v nasprotju s Španijo in 

Portugalsko, ki industrije nista razvili in sta morali blago, kot so tekstil, kovinske izdelke, 

pohištvo, oborožitvene izdelke, vrvi, les in druge predmete kupovati. Bili so pripravljeni 

tvegati in pleniti zaklade Portugalcev in Špancev, industrija gradnje ladij pa jih je pripeljala 

na sam vrh trgovanja v tem stoletju  (The University of North Carolina at Pembroke 2004). 

The University of North Carolina at Pembroke (2004) piše, kaj so bile prednosti Amsterdama: 

                                                 

8 Države pod morsko gladino so danes imenovane tudi države Beneluksa, obalno območje 
severozahodne Evrope, ki je sestavljeno iz Belgije, Nizozemske in Luksemburga. Nižje države so 

imenovane zato, ker ležijo na ali pod morsko gladino. 
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· Amsterdam je imel odlično trgovsko mornarico in sredstva za zaščito svojih ladij. Okoli 

leta 1650 je bilo v nizozemski lasti 50 % vseh trgovskih ladij v Evropi. Nizozemski 

trgovci so bili pripravljeni trgovati s skoraj vsem blagom v svetovni trgovini, zato so 

amsterdamske cene postale svetovni referenčni vodnik. 

· Nizozemci so ponujali popolno izbiro komercialnih storitev, od kredita, zavarovanja in 

posredniškega prava. Bili so trdi in učinkoviti delavci. 

· Ladje, ki so jih imeli privezane v amsterdamskem pristanišču, so lahko naložili ali 

razložili v nekaj dneh. V Amsterdamu je lahko trgovec kupil vse, kar si je želel, vključno 

z zrnjem, mornarsko oskrbo, oborožitvenimi izdelki in ribami. 

· Nizozemci so nadzorovali uvoz kovin iz Švedske, volno španskih ovac, sol iz Danske in 

nedokončane volnene izdelke iz Anglije. Mnogi izdelki uvoza so bili polizdelki ali 

surovine, ki so jih v Amsterdamu dokončali in izvažali za precejšen dobiček.  

K razcvetu trgovine, industrije, umetnosti in znanosti na Nizozemskem so v tem obdobju 

prispevali tudi drugi dejavniki. To je bila dobava poceni energije  vetrnic in iz šote, ki se je 

enostavno pošiljala po kanalih v mestih, in izum žage, ki je omogočila gradnjo obsežnih flot, 

ladij za trgovanje po vsem svetu in za vojaško obrambo gospodarskih interesov Republike 

(Layser 2010). V zlati dobi je Republika Nizozemska razvila svetovni kolonialni imperij 

daleč od sorazmerja z njenimi sredstvi in igrala opazno vlogo v koalicijskih vojnah proti 

Franciji Ludvika XIV. Pojavila se je kot središče mednarodnih financ in je delovala kot 

opazno kulturno središče (The Editors of Encyclopaedia Britannica 2015). Nizozemska VOC 

je v Ameriki, Indoneziji ter južni Afriki ustanavljala kolonije in oporišča. Leta 1626 je 

ustanovila Novi Amsterdam (New Amsterdam), ki je postal pomemben trgovski center za 

trgovanje s Severno Ameriko, Karibi in Evropo. V času druge angleško-nizozemske vojne 

Angleži dobijo Novi Amsterdam in ga leta 1664 preimenujejo v čast vojvodi Yorku, 

njihovemu bodočemu kralju,  v New York (Cavendish 2014). Angleži so v zameno za Novi 

Amsterdam nizozemcem odstopili del Gvajane (današnji Surinam).  

5.1.1 Verska politika  

Leta 1579, še pred »odmorom« od španske ureditve, so Nizozemci zapisali v Unijo Utrecht, 

kar je kasneje delovalo kot njihova nacionalna ustava: »Vsaka oseba bo svobodna, zlasti v 

svoji veri, in nihče ne bo preganjan ali pod drobnogledom zaradi svoje vere«. Ta toleranca je 

bila vidna še dve leti prej, preden je Nizozemska razglasila svojo neodvisnost od španske 

vladavine. Ena od glavnih sil, ki so potiskale Nizozemsko v tej smeri, je bila gospodarska sila, 

komercialna trgovina ali denar, in zdelo se je smiselno, da je bolje, da imajo čim manj 

problemov z različnimi ljudmi in verami, da so strpni do drugih, saj jih bo ta raznolikost 

privedla do večjega dobička, širše baze kupcev in širših tržnih poti. Takšna kultura je kasneje 

tudi pripeljala nizozemsko republiko do ene od najbolj raznolikih in progresivnih evropejskih 

držav v tistem času. Leta 1620 je nizozemski teolog Simon Episcopius zelo dobro obrazložil 
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argument, ki pravi, da sta verska svoboda in svoboda mišljenja načina za okrepitev države in  

slabitev verske netolerance. Uveljavljene vrednote-listine so bile formalno potrjene na vladi 

leta 1651, nekaj let po končnem miru s Španijo. Skozi celotno sedemnajsto stoletje je bila 

Nizozemska edinstveno varen kraj za tiste, ki so bili preganjani iz verskih razlogov. Ne le 

manjšinski kristjani, temveč tudi Judje so lahko prakticirali svojo vero na splošno, brez 

nadlegovanja in groženj z nasiljem. Verske manjšine so imele neprimerljivo večje pravice, kot 

so jih imele v drugih državah. Tudi če je Nizozemska favorizirala kalviniste, so bili 

ustanovljeni dokumenti-listine, znani po tem, da dovoljuje svobodo verskega čaščenja v svetu 

sedemnajstega stoletja, kar je bilo revolucionarno. Medtem ko je versko nasilje trgalo družbe, 

so Nizozemci v tem obdobju rasli in povečevali svojo moč (Frydenborg 2015). 

5.1.2 Amsterdam kot  trgovska prestolnica  

Nizozemski upor proti katoliškim Habsburžanom in Španiji leta 1568 je pripeljal do 

oborožene borbe, ki je pripeljala do razseljevanja ljudi in motenega poslovanja. Mnogi 

protestanti v flamskih državah pod morsko gladino so migrirali v Amsterdam, prav tako pa 

tudi mnogi drugi ubežniki, ki so iskali zavetje ob netolerantni španski vladavini. To je 

pritegnilo tudi ljudi iz drugih delov Evrope, ki so iskali versko in intelektualno svobodo. Tuji 

trgovci, mednarodni financerji, intelektualci in begunci od španske inkvizicije so bili med 

ljudmi, ki so se naselili v Amsterdamu. Ti različni profili ljudi so s seboj prinesli tudi svoje 

trgovske izkušnje, znanja, trgovske povezave, intelektualni ter finančni kapital. Več je bilo 

dejavnikov, ki so potisnili Amsterdam v novi center mednarodne trgovine v Evropi. 

Intelektualni kapital pribežnikov je v kombinaciji z znanjem in spretnostim lokalnih 

prebivalcev olajšal mednarodno trgovanje v Evropi in okrepil položaj republike. Da pa bi 

trgovanje in trgovino še olajšali, so ustanovili finančne centre. Trgovski razred je zaradi 

povečane politične moči in bolj liberalne politike trgovanja v podporo nizozemskemu 

gospodarstvu, začel odpirati nova podjetja. Leta 1588 so Nizozemci z angleško pomočjo 

uničili špansko armado in Nizozemci so postali gospodarji morja. Tako kot je raslo  njihovo 

bogastvo, tako so se tudi ponujale priložnosti za investicije preko trgovine z Azijo. Ustanovili 

so nizozemsko Vzhodnoindijsko družbo oz. VOC, ki je imela monopol za trgovanje in 

ustanovitev kolonij v Aziji. Vsi ti dogodki so povzročili visoko rast nizozemskega 

gospodarstva in Nizozemska je cvetela v kulturi in trgovini. Sčasoma je Amsterdam postal 

najpomembnejši trgovski center Evrope. Gospodarski razcvet je Nizozemce v 17. stoletju 

naredil bogate, zato so to obdobje poimenovali tudi zlata doba Nizozemske (King 2008, 6).  

Čeprav je Nizozemska za formalno priznavanje neodvisne države od Španije potrebovala do 

leta 1648, je bila svobodna že po podpisanem premirju, po dvanajstletni vojni s Španijo, leta 

1609. Postavlja pa se vprašanje: Kako so Nizozemci uspeli zadržati in se ubraniti  največji 

vojaški moči v Evropi? Poleg njene lege in geografske oddaljenosti od Španije, tuje pomoči s 

strani Francije in Anglije ter občasnih iz obupa storjenih dejanj, odprtje nasipov, ki so 

poplavili špansko vojsko, je bil najpomembnejši dejavnik denar. Vzemimo primer: od 132 
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vojaških oddelkov v nizozemski vojski leta 1600, je bilo le 17 podjetij sestavljenih iz 

nizozemskih vojakov, vsa ostala so bila angleška (43), francoska (32) škotska (20), valonska 

(11) in nemška (9) podjetja, ki so se borila za Nizozemce, ker so jim ti plačali. Vojna je terjala 

ogromen finančni napor za zmago, ki je Nizozemce v letu 1597 stala 960.000 guldnov, leta 

1599, 5,5 milijona guldnov in 18,8 milijona guldnov v letu 1640. Kljub vsem stroškom so bili 

Nizozemci do konca vojne v močnejši finančni formi kot kdajkoli in na dobri poti, da 

postanejo prevladujoča poslovna in gospodarska sila v Evropi. Ta gospodarska prevlada je 

bila produkt verižne reakcije dogodkov in procesov, ki pa so povezani tudi z njeno geografsko 

lego (The Flow of History 2007).  

Trgovina, trgovske poti in kolonizacija  

Nizozemski nadzor trgovine je sledil ciklu, kjer so Nizozemci dobiček, ki so ga pridobili v 

nekem poslu, naložili v nove podvige, ki so prinašali še več dobička, in spet ta dobiček v nove 

posle, ki so posledično prinašali več in več profita. To je sprva vodilo v dve splošni področji 

razvoja, zunanjo trgovino in domače gospodarstvo, od katerih se je vsaka vrnila v cikel 

dobička, kjer se je zgodba ponovila. Oba področja razvoja sta pripeljala tudi do širitve 

trgovine po vsem svetu, do Sredozemlja, Zahodne Indije, Afrike, Vzhodne Indije in južnem 

delu Tihega oceana, ki so prav tako prihajali nazaj v cikel dobička. V smislu zunanje trgovine 

so Nizozemci prvič razširili svoje poslovanje na Baltsko morje, kjer so trgovali z norveškim 

lesom, poljskim žitom in ruskim krznom tako za domačo porabo in prodajo v tujini. Baltiška 

trgovina je postala za Nizozemce tako pomembna, da so jo poimenovali kar mati trgovine. 

Vso to trgovanje je zahtevalo vzdržljiv, učinkovit sistem ter poceni zgrajene ladje, ki bi lahko 

učinkovito delovale na odprtih vodah na severu in Baltskem morju, kot tudi v plitvinah in 

obalnih plovnih poteh, ki so bile značilne za Nizozemsko. Odgovor na ta položaj so bili flujti 

(fluyt), čudo nizozemske učinkovitosti in inženirstva. Flujt je bil dovolj čvrst za vožnjo po 

viharnem morju kot vožnjo v plitvini. Za razliko od trgovskih ladij iz drugih držav, ki so 

služile kot vojne ladje, je flujt nosil le nekaj pušk, ali pa sploh nobene, da je ohranil dodaten 

prostor za tovor. Bil je cenejši za izgradnjo,  zahvaljujoč uporabi mehanskih žerjavov, žag na 

pogon vetra in splošne odlične tehnike ladjedelništva. Flujt imel tudi enostavnejšo vrvje in 

enostavnejši sistem, saj je potreboval samo deset moških, v primerjavi z dvajset ali trideset 

člansko posadko, ki so jo potrebovali na drugih evropskih ladjah. To je privedlo do dveh 

stvari. Kot prvo, Nizozemci so lahko prodajali tovor za pol cene, kot pa so ga prodajali 

njihovi tekmeci, kar jim je omogočilo večjo konkurenčnost in kontrolo evropske trgovine. Kot 

drugo, bili so tako sposobni, da so lahko dominirali v evropski industriji gradnje ladij (The 

Flow of History 2007).  
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Slika 5: Nizozemska flujt, 1677 

Vir: ShipModel 2014. 

Čezmorske trgovske poti  

Z uspehom baltiškega trgovanja so nizozemski ladjarji razširili svoje sfere vpliva vzhodno na 

Rusijo in južno na Mediteran in levantski trg. Do sedemnajstega stoletja so imeli nizozemski 

trgovci oči na ameriškem in azijskem trgu, kateremu so dominirali trgovci Iberijskega 

polotoka (Harreld 2004). Uspeh baltiške »mamine« poti in njihova notranja ekonomija sta 

Nizozemce pripeljala do razširitve zunanje trgovine na globalni ravni. To so naredili v treh 

osnovnih smereh (The Flow of History 2007). 

Preden pa so lahko Nizozemci prodrli na azijski trg, so morali razširiti svojo prisotnost na 

Atlantiku. To so naredili emigrantski trgovci iz Antwerpna, ki so se v času revolta preselili v 

Zeeland (mesto na Nizozemskem). Ti trgovci so ustanovili tako imenovano Gvinejsko pot v 

zahodni Afriki in spodbudili nizozemsko prisotnost v zahodni hemisferi. Nizozemski trgovci, 

ki so trgovali v Gvinejski poti, so v zameno za bogato izmenjavo v zlatu, slonovini in 

sladkorju iz São Tomé-ja, ignorirali trgovino s sužnji, ki je bila v rokah Portugalcev. 

Trgovanje z zahodno Afriko je rastlo počasi, konkurenca je bila zelo trda. Do leta 1599 je 

večina gvinejskih podjetij sklenila, da bodo ustanovili kartel, ki bo reguliral trg. Ta pa je bil le 

delno uspešen, vse do leta 1621, ko je njihovo vlogo prevzela VOC, ki je imela monopolne 

pravice tudi v zahodni Afriki (Harreld 2004).  

Kot že zgoraj omenjena razširitev na globalni trg je potekala v naslednjih smereh:  

Prva izmed treh poti razširitve je bila mediteranska pot, ki je odprla nove poti do poljskega 

zrnja, s katerim so Nizozemci trgovali v zameno za marmor in druge dobrine. Nizozemci so 

mediteransko pot še razširili, da bi vanjo vključili še poslovanje z osmanskimi Turki (The 

Flow of History 2007).  
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Druga pot je vodila čez Atlantik. Do sredine leta 1590 je le nekaj nizozemskim ladjam uspelo 

vsako leto prepotovati pot čez Atlantik. Ko je leta 1598 Španija Nizozemcem uvedla embargo 

na določene dobrine, kot je npr. sol, so nizozemski ladjarji izkoristili priložnost za iskanje 

novih virov in odpluli v Ameriko. Osredotočali so se na Venezuelo, Gvajano in Brazilijo. V 

začetku sedemnajstega stoletja so Nizozemci že ustanovili trdnjave na obalah Gvajane in 

Brazilije (Harreld 2004). V Venezueli so Nizozemci našli sol ter naleteli na plantaže, ki so 

potrebovale sužnje in tako so se vpletli še v afriško trgovanje s sužnji. Na Karibih so odkrili 

še bolj donosno začimbo, sladkor. Kmalu so ustanovili svoje kolonije, plantaže sladkorja so 

prišle pod njihov nadzor in s tem tudi trgovina s sladkorjem. Kmalu je sladkor po vrednosti 

lahko tekmoval z začimbami z vzhoda, kar pa ne pomeni, da so Nizozemci to pot zanemarili. 

(The Flow of History 2007). Medtem ko je konkurenca med konkurenčnimi podjetji iz mest 

Zeeland pripeljala nizozemsko v trgovino z Ameriko, v prvih letih sedemnajstega stoletja, so 

se do časa ustanovitve VOC in pridobitve njene listine leta 1621, težave s Španijo znova 

grozile. Sredstva za novo delniško družbo so prihajala zelo počasi in prihajala so iz pretežno 

celinskih, namesto obalnih mest. VOC je bila v Ameriki neuspešna že od samega začetka. 

Portugalci so postopoma izrivali Nizozemce iz Brazilije in do leta 1625 so Nizozemci 

izgubljali položaj tudi na območju Karibov. Preobrat se je zgodil leta 1630, ko je VOC znova 

vzpostavila trdnjave v Braziliji in pričela s pridelavo sladkorja. Sladkor je postal 

najdonosnejša aktivnost za Nizozemce v Braziliji, ki je trajala do leta 1640, do revolta 

portugalskih katolikov proti nizozemskim plantažerjem (Harreld 2004).  

Nizozemci so se s trdo konkurenco Portugalcev srečali tudi v Aziji. Vdor v donosni azijski trg, 

kljub nelojalni konkurenci in manj učinkovitim portugalskim prevoznikom, ni bila preprosta 

stvar. Portugalci so budno varovali pot okoli Afrike (Harreld 2004). Nizozemci so tako morali 

najprej najti pot v vzhodno Indijo. Neverjetno je, da so Portugalci skoraj celo stoletje uspeli 

obdržati jugovzhodni prehod okoli Afrike kot skrivnost. Zaman so iskali severovzhodni 

prehod preko Rusije ter zaman iskali tudi jugozahodni prehod, ki ga je leta 1599 – 1601 našel 

Oliver van der Noort. Končno je Jan van Linschuten, nizozemski kapitan, ki je nekoč služil 

Portugalcem, Nizozemcem leta 1597 razkril pot okoli Afrike. Čeprav prva odprava ni bila 

finančno donosna, je druga bila. Iz druge odprave so pripeljali 600.000 funtov popra in 

250.000 funtov klinčkov, vrednih 1.6 milijonov guldnov, s čimer so podvojili začetno 

investicijo. Ta odprava je pritegnila mnoge investitorje in leta 1602 so ustanovili VOC. Bila je 

zasebna družba, ki je poslovala tako rekoč kot neodvisna država in je zasegla kontrolo nad 

začimbami oslabljeni Portugalski. Od tam pa so po nenehni želji novih tržnih poti odkrivali 

vode južnega Pacifika, kjer so odkrili Avstralijo, Novo Zelandijo, Tasmanijo (The Flow of 

History 2007). 

Takšen trgovski imperij, v kombinaciji z vojno s Španijo, pa je zahteval mornarico, ki bi 

zaščitila trgovske ladje. Do takrat so vojne ladje sledile principu »večje je boljše«, kot rezultat 

tega principa so bili tudi veliki vojaki z zajetnimi pištolami, kar pa ni ustrezalo potrebam 

Nizozemske. Potrebovali so tudi bolj plitvo veslo, da so lahko pluli po domačih vodah ter 
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ladje za dolge razdalje, da bi lahko zaščitili svoje oddaljene poslovne interese. Rezultat teh 

potreb so bile fregate, ki so bile ladje, ki so imele plitvejša vesla, štirideset guns topov, a 

vendar so bile sposobne pluti na dolge razdalje. Nizozemske fregate so skupaj z izvrstnimi 

kapitani in mornarji pripeljale Nizozemsko do najvišje pomorske premoči v zgodnjih 

obdobjih sedemnajstega stoletja in jim pomagale dominirati v industriji gradnje bojnih ladij, 

kjer so gradili vojaške ladje za obe strani dansko – švedske vojne ter tudi za svoje tekmece 

Francoze. Vse to je prineslo državi še več denarja in prisililo Nizozemsko k razširitvi njihove 

domače industrije in financ (The Flow of History 2007). 

 

 

Slika 6: Nizozemske fregate 

Vir: Tansey 2015. 

Nizozemska Vzhodnoindijska družba (VOC) 

Vzhodnoindijska družba, v nadaljevanju VOC, je bila družba ustanovljena na osnovi listine iz 

leta 1602, ki jo je za obdobje 21 let ustanovila Republika Nizozemska. Družba je bila 

ustanovljena z namenom držati monopol za vzdrževanje kolonialnih aktivnosti in trgovanja z 

Azijo. Mnogokrat je omenjena kot prva multinacionalka na svetu in prva družba, ki se je 

pričela ukvarjala z delnicami. Bila je tudi prva megakorporacija, v kateri so imeli veliko moč 

državni veljaki oz. organi, ki so lahko napovedali vojne, pripeljali ljudi v ujetništva, izgnali 

obsojence, imeli možnosti pogajanja v imenu države in ustanavljanja kolonij (Pescual 2014). 

VOC je iz Nizozemske izvažala srebro in z njim trgovala za indijski in kitajski tekstil in druge 

dobrine, s katerimi so kasneje trgovali za začimbe, ki so jih pripeljali v Evropo in jih prodali 

za lep dobiček. VOC je leta 1669 imel 50.000 zaposlenih  in več kot 190 ladij (trgovskih in 

vojnih). Sčasoma so Nizozemci zamenjali Portugalce in postali so dominantna sila v trgovini 

z začimbami (King 2008, 7).  
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Nastanek VOC 

Ambicija nizozemskih trgovcev je bila prekiniti monopol, ki ga imajo Portugalci in Španci 

nad trgovino z začimbami. V ta namen so Nizozemci ustanovil družbo tujih dežel in uspeli 

prodreti v vzhodno Indijo, kjer so vzpostavili trgovske odnose. Ko je trgovina cvetela, so 

ugotovili, da tekmujejo sami s seboj in si povzročajo veliko škode. Da bi odpravili to stanje, 

so ustanovili družbo VOC, katere začetni kapital je znašal 6.5 milijonov guldnov, od katerih 

je 50 % prišlo iz Amsterdama. Ta družba si je lastila monopol nad trgovino od Rta dobrega 

upanja do Magellanove ožine. Družba je imela moč začeti vojne, graditi utrdbe, zasegati tuja 

plovila in izdelovati denar. Letna flota je bila poslana in zasegli so področja, na katerih je 

Nizozemska želela trgovati, vključno s Cape Townom, del Indije, Batavio na Javi, Moluccas 

in Nagasaki na Japonskem. Rezultat dejavnosti vzhodnih in zahodnih indijskih družb je bilo 

veliko povečanje količine kot tudi kakovosti razpoložljivega blaga. Značaj nizozemskih 

trgovcev je bil v tem konkurenčnem ozračju preračunljiv, pohlepen in stisnjenih pesti; bili so 

se pripravljeni odreči takojšnjim užitkom za dolgoročno korist ter pogosto prezrli vero in 

patriotizem, ko je šlo za ekonomske dejavnosti. Kot pravi sodobni pesnik, Joost van der 

Vondel: »Za ljubezen do dobička smo raziskali svetovna pristanišča«(The University of North 

Carolina at Pembroke 2004). 

 

Slika 7: Kovanec nizozemske Vzhodnoindijske družbe 

Vir: Huiberts 2014. 

Prvih nekaj nizozemskih potovanj v Azijo ni bilo posebej uspešnih. Ta zgodnja podjetja so 

uspela prislužiti dovolj le za kritje stroškov potovanja, vendar pa  je kar 1600 desetin (19.200) 

nizozemskih trgovskih ladij uspelo narediti potovanje. Ta močna konkurenca med različnimi 

nizozemskimi trgovci je imela negativni vpliv na cene, kar je prisililo vlado, da vztraja pri 

konsolidaciji v izogib komercialni pogubi. Združena Vzhodnoindijska družba je prejel listino 

s strani republike leta 1602, ki ji podeljuje monopolne pravice za trgovanje v Aziji. Ta 

delniška družba je pritegnila približno 6.5 milijona guldnov, v začetni kapitalizaciji od več kot 

1800 investitorjev, od katerih je bila večina trgovcev. Uprava družbe je bila zaupana 

sedemnajstim direktorjem (Heren XVII.) izbranih s strani največjih lastnikov družbe. V praksi 

je VOC postal praktično »država« zase izven Evrope, še posebej po letu 1620, ko je družbeni 
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generalni guverner v Aziji, Jan Pieterszoon Coen, ustanovil Batavio (tovarniško podjetje) na 

Javi. V Aziji je strategija VOC strmela k temu, da se integrira v notranjo trgovino Azije 

(podobno kot so Portugalci storili v šestnajstem stoletju), da si naberejo dovolj kapitala, da 

lahko plačajo začimbe, ki jih odpremljajo nazaj na Nizozemsko. To pogosto pomeni 

izpodrivanje Portugalcev z vojskovanjem v Aziji, medtem ko so poskušali ohraniti mirne 

odnose znotraj Evrope (Harreld 2004). 

Velika težava pri evropskem trgovanju z Azijo v tem času pa je bila dosegljivost dobrin, ki so 

jih zahtevali azijski kupci (poleg srebra in zlata seveda). Začimbe so morali plačati z 

dragocenimi kovinami, ki pa ga razen Španije in Portugalske, Anglija in Nizozemska nista 

posedovali v velikih količinah, zato sta državi morali zanj trgovati tudi znotraj Evrope. Coen 

je našel rešitev za težavo z ustanovitvijo zgoraj omenjenega notranjega azijskega trga, 

katerega dobiček so kasneje uporabili za financiranje začimb, ki so potovale v Evropo. VOC 

je v letu 1630 veliko dobička reinvestiral ravno v ta namen. Trgoval je po celotni Aziji. 

Srebro in baker, ki so ga dobili od Japonske, so uporabili za trgovanje z Indijo in Kitajsko za 

svilo, bombaž, porcelan in tekstil. Te dobrine so naprej trgovale z dobrinami znotraj Azije za 

financiranje začimb, ali pa so bile te pripeljane v Evropo. VOC je v Aziji trgoval tudi z 

moderno tehnologijo, in sicer s Kitajsko in Japonsko ter azijskem trgu predstavljal Evropske 

ideje. Do leta 1669 je VOC postala najbogatejša privatna družba na svetu s 150 trgovskimi 

ladjami, 40 bojnimi ladjami, 50.000 zaposlenimi, privatno vojsko z 10.000 vojaki in 

dividendnega izplačila v 40 % prvotne investicije (Pescual 2014).  

VOC je v Aziji zgradila mrežo stotih baz: vse od pisarn do ogromin skladišč. Srce azijske 

operacije VOC-a je bila Batavija (Jakarta) na Javi. Imela je ogromno utrdbo zgrajeno v mestu 

(Batavii gradu) z delavnicami, skladišči in rezidencami za osebje. Med letoma 1602 in 1610, 

je 8500 ljudi odplulo proti vzhodu. Številke so se kmalu povečale: v 17. stoletju je v 

povprečju 4.000 ljudi vsako leto odplulo v vzhodno Azijo; v 18. stoletju pa se je število še 

povečalo. Večje ladje so bile zgrajene za prevoz več ljudi (več sto potnikov) in več dobrin, 

posebej narejena za dolga potovanja. Bile so kombinacija tovora in bojne ladje: čvrste in z 

veliko prostora za pridelke in strelivo. Ladijska družba mornarjev in vojakov je spala tesno 

pod krovom, higiena je bila zanemarljiva. Uradniki, kapetan in potniki pa so zasedli kabine na 

palubah. Disciplina na krovu je bila huda in je tudi morala biti, saj je bilo plutje po Aziji 

nevarno, pogosto težko in dolgočasno. V ladjedelnici v Batavia so bile ladje prenovljene in 

očiščene, da bi zagotovile primerno in varno plovbo domov (Rijksmuseum b.l). 
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Slika 8: VOC ladja po imenu Batavia 

Vir: Elderen 2010. 

VOC je trgovala z začimbami, soljo, poprom, muškatnim oreščkom, klinčki, cimetom, ki so 

jih uspeli pridobiti in obdržati z otokov. Indija je ponujala zadostne zaloge tkanin, kot sta 

bombaž in svila. Bengalski opij, katerega so kadili rekreativno, se je trgoval v majhnih 

količinah na Javi in občasno v Evropi. Japonski proizvodi so vključevali zlato, srebro, baker 

in porcelan. Tam pa je bilo precej povpraševanja za indijsko svilo. S svilo, porcelanom in 

čajem se je trgovalo tudi na Kitajskem. Nekaj časa je VOC celo trgoval s sloni, ki so jih 

izvažali iz Šri Lanke. Dve stoletji in pol so bili Nizozemci edini Evropejci, ki jim je bilo 

dovoljeno trgovati na Japonskem. In tudi tam so bili omejeni na majhen umetni otok v zalivu 

Nagasaki: Deshima. Evropejcem je bil vstop na Japonsko prepovedan, prav tako pa je bilo 

prepovedano Japoncem zapustiti državo. Enkrat na leto pa je bilo majhni nizozemski 

delegaciji dovoljeno, da vstopi v Tokio in se zahvali privilegiranemu položaju ter prinese 

darila. Blago so prevažali čez most, ki povezuje Deshima z mestom, in tako so se Nizozemci 

učili o japonski kulturi. Japoncem je postopoma postalo jasno, da  zunaj obstaja svet, v 

katerem so bila narejena odkritja in napredek, medtem ko je Japonska stala mirno. 

Nizozemski atlasi in globusi so bili vir fascinacije na Japonskem. Za vse ostalo pa so imeli 

Nizozemce za necivilizirane in še posebej slabo uglajene (Rijksmuseum b.l). 

Dolgoročno je bila VOC v sedemnajstem stoletju zelo dobičkonosna. Ko so Angleži in 

Francozi pričeli ustanavljati merkantilistične strategije, je postala nizozemska dominanca na 

tujih trgih vprašljiva, znašla se je pod napadom. Nizozemska je kljub temu nadaljevala s 

trgovanjem dobrin iz Azije vse do devetnajstega stoletja, vendar pa se je nizozemska 

dominanca s porastom azijskega trga znašla pred ostrimi konkurenti, s strani konkurenčnih 

podjetij iz Indije. Z osemnajstim stoletjem pa se je VOC-ov delež v primerjavi s tekmeci 

bistveno zmanjšal, največji delež je tedaj nosila angleška Vzhodnoindijska družba EIC 

(Harreld 2004). 
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5.1.3 Industrija na Nizozemskem 

Eksplozivna rast kapitala (predvsem zaradi uspešne mednarodne trgovine in emigrantov, ki so 

s seboj prinesli svež kapital) je neposredno privedla do eksplozivne rasti investicij v 

gospodarske panoge povezane s trgovino.  

Tehnološka inovacija žage na veter je znatno povečala produktivnost v ladjedelništvu, 

povečala je priložnosti za nove investicije, predvsem v panoge drugih industrij (npr. tekstilna 

industrija), ki so izkoristili mehanizacijo osnovne vetrne energije (Decker 2009). 

Produkt tehnoloških inovacij v industriji gradnje ladje smo omenjali že v prejšnjem poglavju, 

in sicer razvoj ladij, kot so flujt, fregate idr. Poleg teh industrij pa so v takratnem času na 

Nizozemskem prevladovale še industrija sladkorja, tiskarska industrija, diamantna industrija, 

tobačna industrija idr. 

Baltiška zrna so igrala ključno vlogo pri hitro rastočih trgih v zahodni in južni Evropi. Do 

začetka šestnajstega stoletja se je mestno prebivalstvo v državah pod morsko gladino 

povečalo in s tem tudi število uvoženega žita. Žita in drugi baltski izdelki (katran, konoplja, 

lan in les) niso bili namenjeni samo za države pod morsko gladino, pač pa tudi za Anglijo, 

Španijo in Portugalsko, preko Amsterdama kot primarnega pristanišča za trgovanje z baltskim 

blagom. Trgovina zrna je tako sprožila razvoj različnih industrijskih panog v državi. Poleg 

ladjedelniške industrije, ki je bila očitno izrastek čezmorskih trgovinskih odnosov in ena 

najpomembnejših industrij v državi, so Nizozemci pričeli izdelovati tudi talne ploščice, 

strešnike in opeke za izvoz v baltska območja (ladje za prevoz žit so jih prevažale kot balast 

na povratnih potovanjih na Baltiku). Industrije so se razvijale kot rezultat  čezmorskega 

trgovanja. Število rafinerij sladkorja v Amsterdamu je iz treh v letu 1605 zrastlo na petdeset 

do leta 1662, zahvaljujoč velikemu vložku portugalskih trgovcev. Nizozemski trgovci so tako 

sladkor, skupaj z veliko količino tobaka, na veliko kupovali tudi od francoskih in angleških 

otokih v zahodni Indiji. Industrija sladkorja in predelava tobaka sta postali pomembni 

amsterdamski industriji v sedemnajstem stoletju, ki sta zaposlovali veliko število delavcev. 

Nizozemska je celo poskušala razvijati gojenje domačega tobaka (Harreld 2004). 

Območje Zaan, v bližini Amsterdama, je postalo prvo industrializirano območje na svetu, ki 

je imelo v 17. stoletju 900 industrijskih mlinov na veter. Bistven element v industriji z vetrom 

v okrožju Zaan je bila žaga. Les, ki ga je mlin na žago zrezal, se je uporabljal za gradnjo hiš, 

zapornic, ladij in še več mlinov na veter. Ročno žaganje je zelo zahtevna naloga in vetrnice so 

močno zmanjšale čas, ki je potreben za ta proces. Z ročnim žaganjem bi za 60 tramov 

potrebovali 120 dni, z močjo vetra pa so jih obdelali v 4 do 5 dneh (Decker 2009).  
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Slika 9: Žaga na veter 

Vir: Decker 2009. 

5.1.4 Amsterdam kot finančni center Evrope  

Nizozemci so razvijali domačo ekonomijo v dveh smereh, v industrijo in v finančne 

institucije. Najprej so investirali v široko paleto industrij, nekatere so bile tradicionalne, druge 

nove: tekstil, strelivo, vrelišča mil, rafinerije sladkorja, sušenja tobaka, steklo in rezanje 

diamantov ter v finančne institucije. Potreba po učinkovitem upravljanju denarja iz teh in 

drugih podjetij je spodbudila Nizozemce, da so ustanovili nov vidik gospodarstva, finančne 

institucije (The Flow of History 2007).  

Amsterdam je imel na razpolago velike količine kapitala in sredstva za njegovo naložbo. 

Nekaj od tega kapitala je prišlo iz prihrankov trgovcev, nekaj z begunci, ki so denar prinesli s 

seboj, nekaj kapitala pa so ustvarili trgovci v 17. stoletju, vključno s tistimi, dovolj 

pametnimi, ki so profilirali iz vojn v tem stoletju. Zanimivo je, da se po navadi dežele, kjer 

pustoši vojna, uničijo, na Nizozemskem pa je bilo ravno nasprotno, v tem času se je njihova 

gospodarska situacija zelo izboljšala. Gospodarski razcvet je pomenil tudi investiranje 

denarja, zato so mestni očetje Amsterdama ustanovili ter nadzirali banko Amsterdam, ki je 

veljala za najvarnejšo in najbolj zanesljivo in učinkovito banko v severni Evropi. Nek 

angleški plemič je zapisal: »Ugled banke je bil še eden od načinov za pritegnitev novih ljudi v 

državo, da bi lahko vložili denar, ki ga bodo prenesli s seboj in vedeli, da je na varnem«. Niso 

pa vlagali denarja v banko samo tisti, ki so v republiko prišli, temveč tudi tisti, ki nikoli niso 

zapustili svoje lastne države, saj jim je banka nudila možnost, da so na lahek in varen način 

zbrali in vložili denar v katerem koli delu sveta. Mesto je ustanovilo tudi Amsterdam Lending 

bank, ki je ponujala 3 % posojila svojim najboljšim strankam. Nenazadnje pa je bila 

ustanovljena še Amsterdamska borza (Amsterdam Stock Exchange), ki je postala središče za 

trgovanje s surovinami. Na splošno je bilo amsterdamsko gospodarstvo strukturirano tako, da 



 

40 

je ustvarjalo bogastvo. Nizozemci so uživali najvišji dohodek na prebivalca v Evropi, vendar 

pa to bogastvo ni bilo enakomerno porazdeljeno po spektru socialnih razredov (The 

University of North Carolina at Pembroke 2004). 

Amsterdamska borza 

Mesto je dobilo svojo borzo po vzoru borze iz Antwerpna in enaki menjalni mehanizmi in 

postopki, ki so se uporabljali na njej, so v veljavi še danes. Prav tako je uporabljala t.i. 

finančne inovacije: tržne indekse, terminske pogodbe in opcije (options)9, ki naj bi izvirale iz 

Bližnjega vzhoda. Prav tako kot danes lahko zasledimo enake metode sleparjenja javnosti 

(npr. manipulacijo cen v ozadju) in manipuliranja trgov (npr. kratko prodajo). Borza je postala 

pomemben mehanizem za mednarodne finance in tuje vlade so lahko dobile posojila po nižjih 

obrestih kot doma (Praprotnik 2012, 47–48). 

Amsterdamska borza se šteje za najstarejšo na svetu. Ustanovljena je bila leta 1602 z 

ustanovitvijo VOC za poslovanje s svojimi tiskanimi delnicami in obveznicami (Petram 2011, 

2). Sprva je bil trg borze samo trg blaga, kasneje pa se je razvil v promet na terminsko blago, 

kjer je do časa, ko je ladja pristala in prinesla dobrine, kot sta npr. volna in tobak, nekdo že 

vnaprej kupil te dobrine z namenom, da jih bo prodal za večji dobiček (The Flow of History 

2007). Družba VOC je prva javna družba, ki se je poganjala z delnicami in ki se je razvila v 

eno največjih in najmočnejših trgovskih in pomorskih koncernov. Ta spektakularna trgovina z 

Azijo je  Nizozemsko postavila v ključno poslovno središče sveta (Rijksmuseum b.l). 

Nastanek sekundarnega trga za delnice – razvoj prvega trga sodobnih vrednostnih papirjev 

Sekundarni trg za delnice je nastal z ustanovitvijo družbe VOC. Leta 1602 je država 

Republika Nizozemska podelila listino za ustanovitev družbe VOC za obdobje 21 let, z 

odločbo o njeni likvidaciji po desetih letih delovanja. Prebivalci Nizozemske so bili pozvani, 

da vanjo investirajo. VOC je postala privatna družba, v kateri so imeli veliko besede organi 

nizozemske republike. Samo v Amsterdamu se je 1143 prebivalcev vpisalo kot investitorji v 

družbo in vanjo so prispevali 3.679.915 guldnov, ali če preračunamo, okoli 100 milijonov 

današnjih dolarjev. Na osnovi klavzule iz prve strani pa so lahko delničarji svoje delnice 

prenesli na tretje osebe. Prenos delnic na tretjo osebo je potekal po naslednjem postopku: 

kupec in prodajalec morata v upravo družbe do knjigovodje, seveda po odobritvi dveh 

direktorjev družbe, kjer se prenese lastniški delež od prodajalca na račun kupca in se zapiše v 

knjigo kapitala. Ta jasna pravila o lastništvu in njihovem prenosu zmanjšujejo investitorjevo 

obotavljanje trgovanja z dragocenimi delnicami, ki obstajajo samo na papirju. Sekundarno 

trgovanje na trgu se je začelo takoj po popisu knjig. Resnična pobuda za trgovanje z 

                                                 

9 Opcija: vrednostni papir, ki lastniku daje možnost, ne pa obveznosti, da v prihodnosti po dogovorjeni 
ceni kupi ali proda svojo naložbo. 
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delnicami pa se je začela kasneje. Direktorji družbe VOC niso likvidirali družbe po desetih 

letih – ob koncu prve listine, kot je bilo sprva dogovorjeno, temveč so leta 1623 oddali 

prošnjo za podaljšanje listine, katero je državna Genera tudi odobrila. Tudi kasneje ni bilo 

vmesne likvidacije, kar je posledično pripeljalo do tega, da je kapital postal fiksnen po de 

factu. Podjetje je na koncu ostalo na trgu skoraj dve stoletji in kapital je ostal fiksen skozi 

celotno obdobje obstoja. Ker investitorji po navadi ne želijo, da njihov denar ostaja zaklenjen 

za tako dolgo časovno obdobje, so uporabljali sekundarni trg in prodajali lastniške delnice 

tretjim osebam. Fiksni kapital delnic družbe je bil edinstven v tem času. Pomorske družbe in 

podjetja iz sredine šestnajstega stoletja dalje, v Italiji in Angliji, so se financirala na podoben 

način, vendar pa se je družba likvidirala po vsaki ekspediciji in denar se je na koncu razdelil 

investitorjem. V mnogih primerih se je družba takoj na novo vzpostavila in udeleženci so 

imeli možnost svoj kapital ponovno reinvestirati v novo družbo, če so le tako želeli. Zaradi 

stalne likvidacije ni bilo potrebe po sekundarnem trgu, saj so se investitorji sami odločali, ali 

bodo ponovno investirali ali ne. Tako so vedeli, da bodo vsakič že  v nekaj letih prišli nazaj 

do svojega denarja. Ob koncu sedemnajstega stoletja pa se je tudi v Angliji pojavil sekundarni 

trg za trgovanje z delnicami. Pred tem časom pa ni bilo podjetij, ki bi jih združevalo lastništvo 

delnic s tako visokim fiksnim kapitalom, kot pa je bila družba VOC. Primer: Osnovni kapital 

angleške East India Company (EIC, ustanovljene leta 1600) je postal fiksen samo v letu 1657. 

Pred tem časom, je EIC večkrat izdajala nov kapital za financiranje svojih flot, EIC je torej 

bila serija ločenih podjetij, ki so sodelovala kot EIC, se združevale za določen namen in 

vedno znova izdajale nov začetni kapital (Petram 2011, str. 2–3).  

Banke 

Leta 1609 je mesto ustanovilo banko Amsterdam10, prvo javno banko v severno-vzhodni 

Evropi, po modelu Beneške banke iz leta 1587. Namen banke je bil ponuditi hitro in 

učinkovito zamenjavo denarja ter prevzeti nadzor finančnih zadev v svoje roke (preprečiti 

delo oderuškim posojilojemalcem). Banka je bila javna institucija in vsi njeni prihodki so bili 

last mesta Amsterdam. Mesto je skozi banko monopoliziralo meništvo (vse menice nad 600 

florintov so se morale menjati v banki). Banka ni plačevala obresti, niti izdajala posojil, prav 

tako pa ni dovoljevala prekoračitve bančnih posojil (na skrivaj pa je velike prekoračitve 

dovoljevala družbi VOC). Prihodke je dobivala z menjavanjem denarja in nakupom zlata in 

srebra (po 2,5 % obrestni meri). S tem je omejevala število novo nastalih bankirjev in jasno 

dala vedeti ljudem, da je njihovo mesto v trgovini in industriji, menjavanje denarja pa je zgolj 

njena domena. Banka Amsterdam je zapisana kot ena najbolje vodenih finančnih institucij na 

svetu (Praprotnik 2012, 47–48). 

Prostrani zneski denarja, ki ga je ta banka pritegnila, in vsi njeni depoziti, so ji dovolili, da 

zniža obrestne mere, kar je posledično pripeljalo še več investitorjev. Tudi v času vojne je bila 
                                                 

10 Nizozemsko: Amsterdamsche Wisselbank ali dobesedno Amsterdam Exchange Bank, ki je bila 

zaščitena s strani mesta Amsterdam in velja za prvo sodobno centralno banko na svetu. 
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Banka Amsterdam sposobna zniževati obresti iz 12 % na 4 % (The Flow of History 2007).  

Ustanovitev banke Amsterdam velja za najbolj vidno manifestacijo nizozemskega 

kapitalizma. Landing Bank je bila ustanovljena leta 1614 v Amsterdamu in je zaokrožila 

finančne storitve v komercialni kapital Nizozemske. Sposobnost upravljanja premoženja, ki se 

je nabral s trgovanjem in industrijo, je postala svetla točka ekonomije v zlati dobi. Ideja o 

fleksibilnosti menic se je skupaj z velikim številom antwerpških trgovcev preselila na severno 

Nizozemsko. V prizadevanjih za poenotenje praks okoliške menice je amsterdamska vlada 

omejila izplačilo menic na novi menjalni banki (Exchange bank). Banka je bila zelo 

priljubljena pri trgovcih; depoziti so se povečevali od nekaj manj kot en milijon guldnov v 

letu 1611, na več kot 16 milijonov do leta 1700. Amsterdamska menjalna banka je cvetela, 

ker je znala dobro ravnati z depoziti, prenosi ter s poravnavami mednarodnih dolgov (Harreld 

2004). 

Do polovice sedemnajstega stoletja pa se je mnogo bogatih trgovskih družin obrnilo  od 

zunanje trgovine ter se pričelo ukvarjati s špekulativnimi aktivnostmi v veliko večjem obsegu. 

Trgovali so z vrednostnim blagom, z deleži v delniških družbah, posegali so v zavarovanje in 

valutne izmenjave (Harreld 2004).  

5.1.5 Vlada v Amsterdamu 

V prvi polovici 17. stoletja je bila vlada v Amsterdamu v rokah trgovske oligarhije, katerih 

najpomembnejši cilj je bil nadaljnji gospodarski napredek. Vlado so sestavljali: šerif, štirje 

župani, devet starešin in šestintrideset mestnih svetnikov, vsi znani kot regenti. Ti uradniki so 

bili pod nadzorom velikih trgovskih družin, ki so prav tako nadzirale vlado nizozemske 

province in države nizozemske republike. V začetku 17. stoletja je bila ta trgovska elita 

izpodbijana s strani bolj radikalnih kalvinistov, vendar pa jim ni uspelo nadzorovati političnih 

in gospodarskih dejavnosti zunaj cerkve. Trgovske elite so bile prav tako izpodbijane s strani 

Oranžnega redu11 (House of Orange), članov, ki so želeli postati kralji. Opravljali so funkcijo 

»stadholderjev«12 in so poveljevali oboroženim silam. Podporo so dobivali iz nižjih razredov 

in kalvinističnih pridigarjev. Kljub temu je regentom uspelo držati stadholderje na robu (The 

University of North Carolina at Pembroke 2004). 

                                                 

11 Knežja dinastija, ki je bila pomembna v zgodovini Nizozemske. Veliko vlogo je igrala v politiki in 

vladi. »William I. iz hiše Oranžencev« je organiziral nizozemski upor proti Špancem, ki je kasneje 
vodil k državni neodvisnosti. 

12 Dobesedni prevod pomeni držalo mesta. Bil je izraz za »oskrbnika« ali »poročnika« v državah pod 

morsko gladino. Bila je srednjeveška funkcija, ki se je med 16., 17. in 18. stoletjem razvila v redko 

vrsto, de facto, dednega vodje države, ki je bil v republiki Nizozemski tako tudi okronan. 
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Nizozemci so razvili atipično obliko vlade, ki ni bila podobna niti Benetkam (mestna država), 

niti Franciji (teritorialna država). Namesto tega je bila ustanovljena konfederacija brez močne 

centralne avtoritete. Vsako mesto je imelo svojo regente, koalicijo, svoja pravila, stadholderje, 

ki so imeli različne ideje in interese glede na lokalno ekonomsko in politično organizacijo, kar 

je mestom omogočalo veliko stopnjo avtonomije. Poleg dobro znanih klasičnih vrlin 

(harmonija, resnicoljubnost, vztrajnost, preudarnost in previdnost) in tradicionalnih severno-

vzhodnih evropskih vrednot (nepokvarljivost, enakopravnost pred zakonom, pomen 

statutnega prava) je bila glavna politična vrednota na Nizozemskem ustvarjati mir, blaginjo in 

harmonijo. Državne avtoritete niso bile rojene, temveč narejene. Večina nizozemskih 

regentov je svoje politične odločitve sprejemala na osnovi lokalne in regionalne prodaje oz. 

ekonomskega interesa. Bili so bolj zaskrbljeni za zaščito gospodarstva in ekonomskih vezi kot 

pa teritorialne ekspanzije, medtem ko so bili drugod po Evropi politični interesi privatne 

narave kraljev in voditeljev. Biti državljan je bil pogoj za gospodarsko politične funkcije, 

imeti službo kot lokalni javni uslužbenec, prejemati miloščino in dostop do enega od cehov. 

Ta različna pravila in tradicije so pomenila, da je poklicno življenje skoraj nemogoče za ne-

državljane. Kljub vsem pravilom pa je bilo Judom, ne glede na to, ali so bili državljani ali ne 

državljani, vstop v cehovska združenja prepovedan, iz njih so bili izločeni (De Jong 2011, 

47). 

V drugi polovici sedemnajstega stoletja se je vlada regentov zmanjšala. Podkupovanje, 

nepotizem in korupcija so postali samoumevni, medtem ko so se gospodarski interesi 

regentov spremenili. Veliko se jih je obrnilo od trgovanja k poslovanju in pogosto so prišli v 

konflikt s trgovci. V vsakem primeru, moč in blaginja v Amsterdamu in na Nizozemskem sta 

se v poznem sedemnajstem stoletju zmanjšala (The University of North Carolina at Pembroke 

2004). 

5.2 Judje na Nizozemskem  

Mnogi avtorji portugalske in španske Jude poimenujejo različno. Nekateri jih označujejo s 

Sefardi, novimi kristjani, marani ..., odvisno od tega, kaj želijo poudariti in kakšen je namen 

pisanja. Ti izrazi so nekakšne sopomenke za Jude, ki prihajajo iz Iberskega polotoka z nekaj 

razlikami. Da bo razumevanje lažje, smo pripravili terminologijo izrazov, ki jo najdete v 

prilogi 1. 

Majhne judovske skupnosti so se na Nizozemskem začele pojavljati kmalu po ustanovitvi 

Republike sedmih  združenih provinc13, ki je nastala po vzoru unije Utrecht14 1589. Večina 

                                                 

13 Nizozemci so se med letom 1568 – 1648 bojevali s Španci. Španci so poskušali dominirati celotni 
Nizozemski v svojem režimu. Republika sedmih združenih provinc ali Združena Nizozemska ali na 
kratko Republika Nizozemska je leta 1572 pridobila neodvisnost od Špancev. Neodvisnost 
Nizozemcev je bila pridobljena z »Ultreško unijo« (1579), v kateri je bilo zapisano, da je vera osebna 
svoboda posameznika in kot taka tudi zaščitena.  



 

44 

teh skupnosti je bilo ustanovljenih v glavni provinci Nizozemske, v njenih večjih mestih v 

Amsterdamu, Rotterdamu in Haagu. Republika Nizozemska, najvišji politični organ v 

pokrajini, se je odločila, da ne oblikuje celovite politike o sprejemu in pogojih sprejemanja 

Judov in naj vsako mesto sprejme svojo lastno politiko. Primeru province Nizozemske so 

sledile še druge pokrajine, vendar pa obstajajo velike razlike znotraj nizozemske republike. 

Na eni strani  amsterdamska dobrodošlica Judov, in na drugi strani, npr. mesto Utrecht, ki jim 

te dobrodošlice ni omogočilo in jim je  prepovedalo vstop v mesto (Wallet 2014).  

Prve skupnosti Judov na Nizozemskem so ustanovili priseljenci z Iberijskega polotoka, ki so 

prišli kot »novi kristjani« in se kasneje postopoma preoblikovala v »nove Jude«. Njihove 

transnacionalne mreže in povezave do kolonialnih trgovin so jim omogočile pomembno 

mesto v razvoju nizozemskega gospodarstva. Te sefardske skupnosti so utrle pot za Aškenaze, 

ki so se kasneje naselili v Nizozemski republike kot begunci pred tridesetletno vojno v 

Nemčiji in Hmelničkih pogromov15. V 17. stoletju je na Nizozemskem prevladovala sefardska 

skupnost, od 18. stoletja dalje pa se je demografsko ravnovesje premaknilo v korist 

Aškenazov. Leta 1795 je vojska revolucionarne Francije napadla Nizozemsko republiko in 

ustanovila Batavsko republiko16, ki je bila zelo pomembna za judovsko skupnost, saj so leto 

po njeni ustanovitvi Judje postali formalno emancipirani in prejemniki popolne politične in 

državljanske pravice (Wallet 2014). 

5.2.1 Priseljevanje Judov  

Na Nizozemsko se je v začetku 17. stoletja zateklo mnogo beguncev, saj je takratna republika 

veljala za najbolj tolerantno, harmonično državo v Evropi, kjer so dopuščali določeno 

svobodo veroizpovedi in posebne privilegije verskim skupnostim, ki jih drugod po Evropi 

niso poznali in jih niso bili deležni. 

Sefardi 

V poznem 16. stoletju in skozi celotno 17. stoletje so si portugalski in španski novi kristjani in 

prikriti Judje ustvarili dom v Amsterdamu. Ta migracija je sledila kreaciji Unije iz Utrechta v 

1579, ki je združila severno provinco Nizozemske z zakonom: »Vsak ima pravico do 

svobodne izbire veroizpovedi in zaradi tega ne bo preganjan niti preiskovan«. Tako je 

                                                                                                                                                         

14 Je bil sporazum, ki so ga podpisale države severnih provinc in mest na Nizozemskem in pomeni 
ustanovitev neodvisne republike Nizozemske, ki je bila do takrat pod oblastjo Špancev.  
15 Hmelnički  Bogdan (1595 – 1657) je bil vodja kozakov in kmečkega upora proti poljski nadvladi v 

Ukrajini v letu 1648. Hmelnički pogrom je povzročil uničenje več sto judovskih skupnosti. Kasneje je 

Hmelnički postal kozaški poveljnik avtonomne Ukrajine in pobudnik njene združitve z Rusijo.  
16 Batavska republika je bila v letih 1795 do 1806 francoska sestrska država na tleh sedanje 
Nizozemske, oblikovana po vzoru prve francoske republike. 
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Republika Nizozemska postala raj za moške in ženske, posebej za Jude, ki so prihajali iz 

Iberskega polotoka (Snyder 2013, 1). Nekaj tisoč portugalskih Judov je pribežalo v 

Nizozemsko republiko, večina katerih je bila uradno rimo-katoliške izpovedi, in da bi bili 

bolje sprejeti s strani lokalne skupnosti, so jih večkrat predstavili kot katolike. Mnogo 

portugalskih in španskih Judov je bilo bogatih in dobro izobraženih in ravno zaradi njihovega 

dobrega ekonomskega položaja in poslovnih vezi so jih z odprtimi rokami sprejeli v večja 

mesta Nizozemske, predvsem v Amsterdam (De Jong 2011, 53–54). Kljub temu pa sprva tiste  

prave nizozemske tolerance še ni bilo čutiti, saj so mnogi lokalni oblastniki zaradi 

ekonomskih razlogov ignorirali aktivnosti hitro rastoče skupnosti portugalskih Judov. Zaradi 

bojazni, da se dogodki v Španiji in na Portugalskem ne bi ponovili, so se Judje bolj ali manj 

prilagajali lokalnim oblastem, kar je pogosto pomenilo samoregulacijo in kaznovanje tistih, ki 

se tem pravilom (portugalski kongregaciji) niso prilagodili in podredili (Snyder 2013, 1).  

Ravno ta raznolikost in trdne trgovske mreže, nov kapital, bogatenje države in njene moči so 

bili razlogi, da je Nizozemska tolerirala versko raznolikost, saj je v tem videla prednost in 

moč. Ne smemo pozabiti, da so Judje vstopili na Nizozemsko kot kristjani in da so mnogi tam 

živeli kot kristjani, saj so bili kot taki boljše sprejeti v družbo, res pa je tudi, da so v 

Amsterdamu mnogi spreobrnjeni Španci in Portugalci ponovno sprejeli svojo prvotno vero – 

judaizem. 

Španska inkvizicija – izseljevanje Sefardov iz Iberijskega otoka 

Judje so v Španiji kulturno in politično cveteli stoletja, vse dokler se kralj Ferdinand in 

kraljica Isabella nista odločila, da želita ustvariti religiozno enotnost v Španiji. Najprej so bili 

Judje prisiljeni, da se prekristjanijo, nato pa so bili leta 1492 še izgnani. Od 200.000 Judov 

živečih v Španiji, jih v času inkvizicije približno 100.000 ni želelo spremeniti religioznih 

načel in so zato zbežali na Portugalsko v upanju, da si bodo ustvarili novo in lepše življenje. 

Na žalost pa so se njihovi upi hitro razblinili, saj je bila njihova svoboda zelo kratka. Kot 

rezultat poroke med kraljem Manuelom iz Portugalske in hčerko kralja Ferdinanda in Izabele 

iz Španije, je kralj Manuel pozval Jude, da zapustijo Portugalsko. Ker pa je kralj poznal 

njihovo ekonomsko pomembnost na Portugalskem, je razvil načrt, kako jih bo obdržal in 

hkrati rešil njihove »duše«. Na 19. marec 1497 so portugalski uradniki napovedali, da se 

morajo vsi otroci od starosti 4 do 14 leta prekristjaniti (mnogi so zatrli lastne otroke, da bi to 

preprečili). Ko je prišel krstni dan, je kralj Manuel izkoristil priložnost in vse Jude razglasil za 

sužnje kralja in bili so se prisiljeni prekristjaniti (Snyder 2013, 3).  

Kljub prisilni verski konverzaciji je mnogo Judov v privatnosti svojega doma ostalo zvestih 

svoji veri – judaizmu, v očeh sveta pa so živeli in delovali kot kristjani. Ker so bili pod 

nenehnim nadzorom, so pričeli iskati zavetišča drugod po svetu (Jewish Virtual Library 

1992).  
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Na sliki 10 so z rdečimi puščicami prikazane migracije Sefardov od 15. do 17. stoletja. V tem 

času so se ti selili na območja severne Afrike, Italije, Turčije, bivše Jugoslavije, Grčije ter 

Izraela. V kasnejših migracijah, od 17. stoletja do 18. stoletja (v času našega raziskovanja), pa 

so se selili predvsem v Anglijo, Francijo, Belgijo in  na Nizozemsko. 

 

 

Slika 10: Zemljevid migracije Sefardov 

Vir: Sephardic Women's Seminary 2015. 

Tisti, ki so prišli na Nizozemsko, so prišli kot trgovci in so se naselili v Amsterdamu, od 

koder so trgovali z brazilskim sladkorjem in tobačnimi izdelki in indijskimi diamanti, 

začimbami, bombažem. Pogosto so trgovali s tržnimi potmi in mrežami, ki so jih ustvarili že v 

Lizboni. Ti priseljenci so veliko prispevali k temu, da je Amsterdam postal eden največjih 

judovskih centrov na svetu v 17. stoletju, ki je ustvaril mnogo dobrih akademij in posledično 

dal »najboljše« judovske mislece. V tem času so Amsterdam poimenovali kar »Nizozemski 

Jeruzalem« (Jewish Virtual Library 1992).  

Mnogi pribežniki so uživali ugled v španskih skupnosti in bili so zaupanja vredni svetovalci. 

Bili so dobro izobraženi in spretni v trgovanju, trgu in s financami. Obdržali so poslovne stike 

s sorodniki v Levantu in v muslimanskih deželah. Mnogi so svoje poslovne sposobnosti in 

intelektualno nadarjenost, ki je v tistem času pripadala Španiji,  prinesli s seboj na 

Nizozemsko. Ta intelektualni kapital je delovala kot katalizator za nadaljnji razvoj poslovanja 

in olajšal mednarodno trgovino v Evropi (King 2008, 5). 
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Pomen trgovske mreže Nação Portuguesa  

Uporaba judovske portugalščine iz 16. in 17. stoletja v Amsterdamu je preživela svojo 

koristnost kot jezik, saj je bila vezana na gospodarski uspeh Nação Portuguesa17. To je bil 

način povezave razseljenega portugalskega ljudstva, predvsem zaradi večje vključenosti 

judovskih trgovcev. Preselitev judovske portugalske skupnosti v Amsterdam je preprosto 

premaknilo središče trgovine v Amsterdam. Judje v Amsterdamu so bili visoko specializirani 

trgovci, ki so se ukvarjali z donosnimi in  stabilnimi panogami, kot so trgovanje z dragimi 

kamni, posojanjem denarja, delom na borzi idr. Zaradi relativno svobodne gospodarske 

atmosfere v Amsterdamu sredi 17. stoletja, je Amsterdam deloval kot kraj za izpolnitev 

trgovske težnje, zlasti za tiste Jude, ki so že uveljavili trgovske poti Nizozemske republike z 

nizozemsko Brazilijo. Kapital in blago sta bila izmenjana po individualnih povezavah, 

svobodo in toleranco Amsterdama pa so portugalski Judje izkoriščali za komercialno širjenje 

centra in  trgovske mreže. Portugalske trgovske poti dobavljajo blago iz novega sveta in 

Orienta in jih kasneje prodajajo po severni Evropi, hkrati pa še vedno tekmujejo za 

neposredni dostop do teh virov. Leta 1640, ko je nizozemska Brazilija odprla dostop do 

surovin, pa je okoli tretjina portugalskih Judov obogatela oz. oplemenitila svoje premoženje. 

Trgovanje je temeljilo na sodelovanju portugalskih trgovcev in seveda na zaupanju. Osnovni 

dejavnik poslovnega uspeha trgovca pa je slonel na njegovem ugledu med drugimi člani 

Nação. Kot v vsaki trgovski mreži je bilo druženje s centralnimi člani in zanesljivost osnovna 

prvina. Nizozemska neodvisnost je prinesla nov val portugalskih Judov v Amsterdam, ki so 

položaj republike samo še okrepili, tako kulturno kot ekonomsko. Pritok je prinesel tudi 

povečanje mrežnih povezav ter novega kapitala in s tem nove naložbe na amsterdamski borzi 

(Golan 2013).  

Aškenazi 

Med letom 1635 in 1750 je okoli 10.000 Judov iz centralne in vzhodne Evrope zaradi 

pogromov in antisemitizma pribežalo na Nizozemsko. V nasprotju s Sefardi so bili Aškenazi 

zelo revni. Njihov ekonomsko položaj jim ni omogočil prijetne dobrodošlice, kot so jo imeli 

njihovi bratje in mnoga mesta jih iz istega razloga niso želela sprejeti, saj je revščina 

predstavlja veliko problematiko (De Jong 2011, 53–54). V nasprotju s Sefardi so se Aškenazi 

naselili po celotni republiki Nizozemski, čeprav je bil glavni center prav tako postavljen v 

Amsterdam. Prva emigracija Aškenazev je potekala iz Nemčije, druga pa iz Poljske in Litve. 

Obe skupini sta imeli svojo kongregacijo, ki pa sta ju leta 1673 po ukazih vodilnih morali 

združiti. Skupnost je hitro rasla in je številčno prerastla Sefarde (glej tabelo 1), ki pa so do 

konca 18. stoletja še vedno obdržali nadrejen položaj. Najpomembnejše skupnosti Aškenazov 

                                                 

17 Portugalska je bila povezana s trgovsko mrežo, imenovano Nação Portuguesa, ki je obstajala že pred 
izognom Judov iz Iberijskega polotoka za namen povečanja poslovnih transakcij med pripadniki 
Sefardijskih skupnosti (v Londonu, Livornu, Hamburgu na Nizozemskem in v Ameriki). 
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zunaj Amsterdama so bile v Rotterdamu in Haagu. Druge pa so bile še v Groningenu, 

Frieslandu, Overijsselu in Gelderlandu. Bilo je nekaj zelo bogatih družin, vendar pa se je 

velika večina pripadnikov Aškenazov preživljala skromno kot krošnjarji, mesarji in trgovci 

goveda. Kulturološko so bili Aškenazi odvisni od Nemčije in vzhodne Evrope, od koder je 

večina njihovih rabinov tudi prišla. Pogovorni jezik  je bil jidiš18, pomešan z nizozemskimi 

besedami. Stik z ne-judovskim prebivalstvom pa je bil površen (Encyclopaedia Judaica 1971, 

980). Bili so aktivni v tistih delih gospodarskega življenja, ki niso bili organizirani preko 

cehov. Na splošno amsterdamska vlada ni bila zelo stroga pri izvajanju zaščitnih zakonov, ki 

Judom onemogočajo pomembne posle. Ukvarjali so se z manj pomembnimi posli oz. delali so 

na robih privilegiranih poslov. Poslovali so na trgih, bili so krošnjarji, odpirali so majhne 

trgovine, trgovali z rabljenim blagom in živili in bili aktivni v poslovanju z denarjem, 

industriji diamantov, industriji svile, tobačni industrija in rafiniranju sladkorja. Večina  je bila 

zelo revna (Voolen 1996). 

Preglednica 1: Število Sefardov in Aškenazov v Amsterdamu v 17. in 18. stoletju  

Leto Približno število Celotna 

populacija Sefardi Aškenazi 

1609 200 (*) (*) 

1622 (*) (*) 104.961 

1630 1.000 (*) 115.000 

1637 (*) (*) 145.900 

1655 1.800 (*) (*) 

1674 2.500 5.000 (*) 

1685 (*) (*) 185.700 

1720 (*) 9.000 (*) 

1748 3.000 10.000 241.000 

1780 3.000 19.000 (*) 

1795 2.400 21.000 (*) 

1796 (*) (*) 217.000 

 

1805 Celotna judovska populacija je obsegala 

približno 24.000 prebivalcev 

(*) 

(*) – ni registrirano 

 

Vir: Nogueira 2006, 5. 

Mnogo emigrantov je prišlo v Amsterdam zaradi slabega položaja drugod po svetu. Judje iz 

centralne in vzhodne Evrope so bili pretežno begunci iz tridesetletne vojne (1618–1648) in 

begunci iz Hmelničkovih pogromov. Zaradi amsterdamske tolerance, finančne podpore in 

                                                 

18 različica stare visoke nemščine s hebrejskimi koreninami. 
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garancije s strani Sefardov je bilo Aškenazem dovoljeno vstopiti in živeti na tem območju, 

čeprav pa so med tema dvema skupnostnima vladale ogromne razlike. Sefardi in Aškenazi so 

govorili različen jezik in prihajali iz različnega kulturnega ter socialno-ekonomskega okolja 

(Jewish Virtual Library 2015c). Številni Aškenazi so bili bližje proletariatu kot trgovskemu 

razredu. Jezik jidiš ni puščal nikakršnih prispevkov nizozemski kulturi. Medtem ko so bila 

mnoga pomembna dela rabinov objavljena na Nizozemskem predvsem zaradi odlične grafične 

industrije, jih je bilo malo, če sploh kaj, sestavljeno tam. Aškenazi skupnost ni nikoli 

ustvarjala svojih rabinov, zato so jih bili prisiljeni uvažati iz tujine. Kljub temu pa so se 

Aškenazi na Nizozemskem soočali z manj preganjanja kot njihovi bratje v ostali Evropi in so 

bili vsekakor na boljšem kot ostali Judje po Evropi (Shyovitz 2015). 

Razlike med skupnostjo Sefardov in Aškenazov 

Po zapisih Jewish Virtual Library Sefardi in Aškenazi sledijo enakim načelom judaizma, obe 

skupnosti sledita ideološkemu temelju, ki je zapisan v Talmudu, razlike pa se kažejo 

predvsem v običajih in bogoslužju (Weiner 2015).  

Sefardi so v bistvu v soglasju s tistimi ortodoksnimi Judi in sefardska interpretacija halakhe 

(judovskega prava) je nekoliko drugačna kot od Aškenazov. Najbolj znana razlika se nanaša 

na praznik opresnikov (pásha ali pesach): Sefardi lahko jedo riž, koruzo, arašide in fižol v 

času tega praznika, medtem ko se jih Aškenazi izogibajo. Zgodovinsko gledano so se Sefardi 

bolj integrirali v družbo in okolico ne-Judov kot pa Aškenazi. Sefardska judovska misel je 

bila močno pod vplivom grške in arabske filozofije in znanosti. Razlike se kažejo tudi v 

različni izgovarjavi hebrejskih besed ter različnemu jeziku. Za jidiš mnogi izmed nas mislimo, 

da je internacionalni jezik Judov, pravzaprav pa je to jezik Aškenazov (mešanica nemščine in 

hebrejščine), jezik Sefardov pa je ladino, ki vsebuje mešanico španskega jezika in hebrejščine 

(Judaism 101 2011b).  

Velja še omeniti, da sta bili skupnosti Sefardov in Aškenazov strogo ločeni in se nista mešali. 

Še več, pripadniki teh skupnosti se pogosto niso marali. V očeh ne-Judov pa so bili Sefardi in 

Aškenazi eno in isto, Judje – manjvredni državljani.  

5.2.3 Položaj Judov na Nizozemskem  

Brez dvoma je bilo nizozemskim Judom odobreno več svobode v odnosu do Evrope kot 

celote. Dejstvo natančno opisuje Basnage v začetku osemnajstega stoletja: “Od vseh držav v 

Evropi ni takšne, kjer so Judje živeli bolj mirno, kot je Nizozemska”. Ta avtonomija pa v 

celoti ni bila samo vzrok nizozemskega humanizma, temveč odraz želje, da bi bogateli na 

račun judovske uspešnosti oz. njihove gospodarske koristnosti. Subtilna oblika sovraštva do 

Judov pa se je še vedno kazala na način, da so jih držali na dosegu roke, stran od večine 

družbe. Medtem ko jim je bilo dovoljeno, da sodelujejo v trgovanju, so bile mnoge druge 
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omejitve še vedno prisotne. Judje so bili edina manjšina, ki se niso smeli pridružiti cehom, 

medtem ko je bilo vsem ostalim manjšinskim skupnostim v Amsterdamu to dovoljeno. Polne 

privilegije, ki so jih imeli državljani, so Judje morali kupiti, pravice do javnih in vojaških 

služb niso imeli in niso se smeli poročati izven religije. Do leta 1796 so ostali pod določenimi 

omejitvami, ampak še vedno pod veliko milejšimi, kot pa so jih imeli njihovi bratje drugod po 

Evropi. Jud, ki se je asimiliral v nizozemsko družbo, ki je nosil oblačila, ki se niso razlikovala 

od drugih in ki je verske prakse skrival pred javnostjo oz. jih izvajal diskretno, je bil lažje 

sprejet v nizozemsko družbo (Baskind 2007, 12). 

Načeloma pa so Judje, posebej Sefardi, igrali pomembno vlogo v gospodarski rasti, ki je 

dvignila Nizozemsko do svetovnega središča leta 1600. Portugalski Judje so s svojim 

jezikovnim znanjem, poslovnimi vezmi in povezavami v mednarodne trgovske mreže Judov 

in maranov postali zelo pomemben dejavnik v pomorskem prometu in trgovinskih industrijah. 

Nekaj Judov je bilo pomembnih delničarjev VOC, ki je dominirala v mednarodnem trgovanju 

v 17. in 18. stoletju. Judje so postali vidni in poznani tudi v drugih poslih kot so trgovina s 

tobakom, rafinerija sladkorja in tiskarska industrija. Najpomembnejše, diamantna industrija je 

zaradi njihovega uspeha hitro postala skoraj ekskluzivna judovska okupacija (Shyovitz 2015). 

Judovska skupnost 

Amsterdam je bil v judovskem zgodovinopisju znan, ne samo po svoji strpnosti, temveč tudi 

zaradi posebnosti judovske skupnosti in njene avtoritativne moči in strukture. Veljal je kot 

največji judovski center na svetu. Posebnost judovske skupnosti v Amsterdamu je bila v njeni 

moči in pristojnosti, saj je imela možnost izločiti (herem) oz. pregnati člana svoje skupnosti 

(Baruch Spinoza)19. Takšne moči judovske skupnosti na svetu ne zaznamo nikjer drugje. 

Judovska skupnost je bila avtonomna s svojimi pravili in predpisi, saj so bili s strani države 

priznani kot manjšina. Mnogi teoretiki trdijo, da obstaja neposreden odnos med judovsko 

strpnostjo in močno judovsko skupnostjo, ki se izraža v njeni moči. Tudi zahodna Evropa je 

imela dolgo tradicijo dopuščanja tolerance posameznim Judom, vendar pa jih niso bili 

pripravljeni priznati. Judje pa so bili v Amsterdamu, zaradi velikega števila precedensov za 

dodelitev avtonomije trgovski skupnosti, sprejeti kot trgovska skupnost, kot »narod«. 

Legalizacija novih kristjanov, s strani sodne oblasti portugalskega konzula, ki je bila sprejeta 

že stoletje prej v Antwerpnu, je narodu omogočala, da so razvili potrebno strukturo, s katero 

so reševali notranje spore med člani, zagotavljali poštenost trgovanja in poštenost vsakega 

posameznika v skupnosti (Cooperman 2008, 18).  

                                                 

19 Nizozemski filozof, sefardsko – portugalskega izvora iz bogate družine. Razvil je zelo kontroverzne 
ideje o pristnosti hebrejske Biblije in naravi božanskega, zato je judovska skupnost izdala herem zoper 

njega in ga izgnala iz judovske skupnosti. Izgon je bil tako strog, da se nihče izmed članov skupnosti 
ni smel z njim pogovarjati, kaj šele živeti z njim pod isto streho. Pomembnost njegovih del je bilo 

čutiti šele leta po njegovi smrti. Danes ga smatramo kot enega izmed boljših racionalistov 17. stoletja.  
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Nizozemska judovska skupnost je bila zelo netipična. Medtem ko so se evropski Judje 

ekonomsko, socialno in politično izolirali od ostalih, so nizozemski Judje uživali ekonomsko 

in socialno integracijo, ki je ostali evropski Judje niso poznali še sto let. Poklic, kot je 

medicina, je postajal zelo popularen in sčasoma so judovski zdravniki lahko prakticirali 

poklic zdravnika tudi med ne-Judi (Shyovitz 2015). V Amsterdamu so bili poklici kot je 

zdravnik in farmacevt organizirani v cehe, iz katerih pa so bili Judje izločeni (regulativa iz 

leta 1632). Kljub vsemu pa so Judje postavili svoje prakse in te prepovedi ignorirali in leta 

1711 ob postavitvah novih zakonov, so bile prepovedi zoper Judov izločene (Encyclopaedia 

Judaica 1971, 979). 

Mnogo Judov je bilo v tem času umetnikov in piscev, predvsem pesnikov in piscev 

gledaliških iger v španskem in portugalskem jeziku. Obstajala sta tudi dva specialna kluba, 

kjer se je pesništvo lahko tudi študiralo. Da bi mlajše generacije učili o judovstvu, sta dve 

kehilli20 v Amsterdamu ustanovili Talmud Toro (1616) ali Ets Haim Yeshivah (verska šola 

Tore), ki sta s prizadevanji učiteljev s strani sefardske diaspore postali zelo popularni. 

Institucije za tiskanje knjig pa so prispevale velik delež štipendij in neodvisne produkcije 

(Encyclopaedia Judaica 1971, 979).  

Privilegije Judov so se kazale predvsem v bogatih krogih: 

· Brata, Abraham in Isaac Pereyra, sta vložila peticijo vladi v zvezi z dovoljenjem za 

vzpostavitev rafinerije sladkorja v mestu. Ker sta bila bogata in vplivna trgovca in sta 

zasedala pomembno mesto v amsterdamski borzi, je bila njuna peticija uslišana in Judom 

je bilo leta 1655 dovoljeno ustanoviti industrijo sladkorja na Nizozemskem (Bloom 1937, 

38–39).  

· Mnogi bogati Judje so v času 17. stoletja še bolj finančno cveteli. Princ William III. je 

mnogim portugalskim Judom (Delmonte, Suasso, Mesquita, Curiel idr.) dopuščal 

posebne privilegije, saj so ga finančno podpirali pri vojaških pohodih in mu posojali 

denar. To obdobje je bilo za bogate družine zelo ugodno. V drugi polovici 17. stoletja je 

na Nizozemskem živelo približno 2400 portugalskih družin (Jewish Encyclopedia 

2011a).  

Zaradi svoje ekonomske integracije so se Judje na Nizozemskem sčasoma zlili z družbo v 

precej večjem obsegu kot katera koli druga judovska skupnost v tem obdobju. Kljub temu da 

so bili še vedno pod uredbo kehille, niso živeli v getu, ampak v judovski četrti, katero so 

lahko svobodno zapustili in ki je bila pogosto obiskana s strani ne-Judov. Umetnik 

Rembrandt, na primer, je živel in delal v judovski četrti. Antisemitskega21 nasilja, ki je bilo še 

vedno prevladujoče v Nemčiji in vzhodni Evropi, na Nizozemskem niso poznali. Sprememba 

                                                 

20 Lokalna judovska skupnost, struktura. 

21 Ántisemitízem je sovražna nastrojenost proti Judom kot verski, etnični ali rasni skupini, ki lahko 

zavzema vse, od posameznikove nastrojenosti do organiziranega sovraštva. 
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krščanske vere v judaizem res ni bila pogosta, vendar je bila izvedena. Posvetni učenjaki so 

bili izredno dobro obveščeni o judovstvu – v času, ko je večina Evrope verjela, da Talmud 

zahteva kri krščanskega otroka, da bi lahko spekli matzah22, so učenjaki v Amsterdamu 

preučevali Mišno in Talmud, in celo sestavljali poezijo v hebrejščini. Tudi nekateri judovski 

umetniki in avtorji so znatno prispevali h krepitvi kulture nizozemske zlate dobe. Velja pa 

opozoriti, da je ta način blaginje in integracije Judov potekal le s Sefardi (Shyovitz 2015).  

5.2.4 Judovska vloga v trgovini in industriji diamantov  

Vloga judovskih trgovcev iz Portugalske je v ekonomskem življenju Amsterdama ostala 

skromna vse do konca vojne proti Španiji, do leta 1648. Posledično se je mnogo bivših 

maranov preselilo v Amsterdam, kjer so postali ekonomsko zelo uspešni. Judovski trgovci v 

Amsterdamu so bili ena izmed prvih skupin, ki so se vpletli v priznane moderne kapitalistične 

aktivnosti. Njihovi primarni interesi so bili poslovati in trgovati z Iberskim polotokom, 

Anglijo, Italijo, Afriko, Indijo in z Vzhodnoindijsko in Zahodnoindijsko družbo. Judje v 

Amsterdamu so se tudi vključevali v poslovanje z industrijo, tobačno industrijo, tiskarsko 

industrijo ter še posebej industrijo z diamanti, ki je še danes skoraj v celoti v rokah Judov 

(Jewish Virtual Library 2015c). 

Kljub mnogim omejevalnim predpisom (izključitev iz obstoječih cehov, prepoved 

posedovanja in obdelovanja zemlje idr.), ki so pestile judovsko ljudstvo, so Sefardi uspeli 

pridobiti nekaj gospodarske pomembnosti. Zaradi svojega znanje jezikov, upravnih izkušenj 

in mednarodnih odnosov so igrali pomembno vlogo v rastočem gospodarstvu mlade 

Republike Nizozemske, zlasti od leta 1610 naprej, ko je Amsterdam postal središče svetovne 

trgovine (Encyclopaedia Judaica 1971, 977). 

Toleranca Judov v 17. stoletju v Amsterdamu je spodbudila veliko število portugalskih Judov, 

da so se naselili tja. Mnogi izmed njih so se ukvarjali s trgovino z dragulji in poliranjem 

diamantov in so prihajali iz Antwerpna in Lizbone. Ti so pomagali ustanoviti trgovino z 

gem23 diamanti in industrijo poliranja diamantov v mestu. Portugalski Judje so bili pomemben 

element med veleprodajalci in trgovci z diamanti Amsterdama, saj so financirali industrijo in 

svoje dobičke vlagali po mestih v Evropi (Samuel 1978, 1). 

Vpletenost Judov v diamantne posle in industrijo v zadnjih 400 letih je presenetljivo tesna in 

dolgo trajajoča aktivnost. Po tem, ko so Portugalci odprli morsko trgovsko pot z Indijo na 

pragu 16. stoletja, je mnogo trgovcev in draguljarjev iz Lizbone pritegnilo v to dejavnost, 

(večina jih je bila prikrito-judovske populacije). Ker je Lizbona imela monopol nad trgovino z 

Indijo, ni presenetljivo, da so portugalski trgovci nadomestili Italijane v  trgovini z diamanti. 

                                                 

22 Matzah je nekvašen kruh iz ene od petih vrst žita – pšenice, ječmena, pire, rži in ovsa. 

23 Kamen kakovostne kvalitete, ki je lep, dragocen, redek in trajen, velja za gemstone. 
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Portugalsko središče v severni Evropi, kot središče poliranje diamantov, je bil Antwerpen, ki 

je nasledil Bruges. Pot indijskih neobdelanih diamantov v Antwerpen, namesto v Benetke in 

Genovo, je postala center industrije za poliranje diamantov vse do leta 1648 do zaprtja 

pristanišča in preselitev središča v Amsterdam. Razlog, zakaj je trgovanje z diamanti ostalo v 

domeni Judov pripisujemo čudni združljivosti gospodarskih potreb v trgovini z gem diamanti 

in strukturi judovske skupnosti. Velike količine gem diamantov ni mogoče prodati po vzorcu 

oz. primerku in prodaja sama zahteva ogromno časa. Trgovanje zahteva močno medsebojno 

zaupanje in dolgoročen kredit. Ključno za prodajalca na debelo je spoznanje, komu je nevarno 

zaupati. Oseba mora biti sposobna oceniti zanesljivost drugega v trgovanju ter se zavedati 

lastnih padcev insolventnosti, takoj ko se te pojavijo. To je mogoče učinkovito doseči le s 

tesnimi socialnimi stiki, ki so značilni za vaške družbe. Vendar pa trgovina in industrija z 

diamanti ne moreta delovati v vasi, potrebujeta izkušeno urbano delovno silo, dobre finančne 

in zavarovalniške objekte, učinkovit sodni sistem in redno in zanesljivo poštno in transportno 

storitev. Idealna enota za izvajanje mednarodne trgovine z gem diamanti je lahko le etnična 

manjšina, ki živi v glavnem trgovalnem mestu in je povezana z jezikom in sorodnostjo ter 

podobnimi skupnostmi v drugih večjih mestih. Te kvalifikacije pa niso posedovali samo Judi. 

Italijanski trgovci iz Antwerpna, ki so prevladovali v trgovini z diamanti v začetku 16. 

stoletja, so prav tako imeli vse te lastnosti. Portugalski Judje, so v poznem 17. stoletju, 

ustanovili portugalsko govorečo vas s približno 3000 ljudmi (v nizozemskem mestu, kjer je 

živelo 200.000 ljudi), ki so bili povezani s podobnimi skupnostmi v Benetkah, Livornu, 

Hamburgu in Londonu ter s posameznimi draguljarji v Parizu in drugimi dvori po Evropi. 

Njihova skupnost je bila idealno prilagojena za  vključitev v trgovino gem diamantov (Samuel 

1978, 14–15).  

Kratka zgodovina trgovine z diamanti 

Judje so vse od srednjega veka in do moderne dobe postajali vedno bolj vidni v trgovini in 

obdelovanju dragocenih kamnov. Aktivno so se vključevali v odpiranje diamantnih trgov 

Indije in Brazilije, pridobivanje sredstev iz južne Afrike, trgovine z diamanti v Londonu in z 

industrijami diamantov v državah današnjega Beneluksa. Ker so diamantne poti sovpadale z 

judovsko diasporo v otomanskem imperiju, Nizozemsko, z nekaj mesti v Nemčiji in Poljsko – 

Litvo v 16. in 17. stoletju, je bila diamantna pot Judom pisana na kožo. Diamanti so bili do 

16. stoletja relativno nova in redka veja blaga, zato je bila svobodna trgovskih srednjeveških 

in cehovskih omejitev (Jewish Virtual Library 2013b). Sindikat v Londonu, kateremu je 

Rhodes prodal celotno produkcijo De Beers diamantov, je bil sestavljen iz desetih podjetij. Ta 

podjetja so bila: Wernher, Beit & Company, Barnato Brothers, Mosenthal Sons & Company, 

A. Dunkelsbuhler, Joseph Brothers, I. Cohen & Company, Martin Lilienfeld & Company, F. 

F. Gervers, S. Neumann, and Feldheimer & Company. Vsa ta podjetja so bila med seboj 

povezana z zakonskimi zvezami in sorodstvenimi vezmi in vsa so bila v lasti judovskih 

trgovcev. Dejstvo, da so judovska podjetja dominirala v distribuciji diamantov, ni 

presenetljivo. Tisočletja so bili diamanti skoraj v celoti posel Judov (Epstein 1978). 
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Do zgodnjega 18. stoletja je celotna dobava diamantov prihajala iz Indije. Karavana, ki jih je 

prinesla čez arabski svet, je trgovala s temi redkimi kamni z judovskimi trgovci v Adenu in 

Kairu, v zameno za zlato in srebro. Trgovci so jih nato preprodali judovskim trgovcem v 

Benetkah, v Litvi in Frankfurtu. Bilo je kot naravno podjetje razkropljenih Judov po vsej 

centralni Evropi. Judje so se sami ukvarjali z oceno, popravilom in prodajo draguljev, ki so 

jim bila ponujena kot zavarovanje za posojilo. Imeli so tesne povezave z judovskimi 

trgovskimi centri v Otomanskem imperiju, skozi katerega so vstopali vsi indijski diamanti. 

Rezanje in poliranje diamantov so bile ene redkih obrti, pri katerih so Judje smeli sodelovati v 

takratnem srednjeveškem cehovskem združenju. Za večino Judov v teh časih to ni bila izbira. 

Če so želeli imeti poklic, je  bilo to poliranje diamantov ali posojanje denarja. V obeh 

primerih so imeli opravka z diamanti. V šestnajstem stoletju, ko je Portugalcem uspelo najti 

oceansko pot do Indije, so karavano izpodrinile ladje. Judje na Portugalskem, večina jih je 

bila Sefardov, so hitro ustvarili dogovor z Lizbono, da so ladijski uradniki kupovali diamante 

neposredno od indijskih rudarjev v Goi. Lizbona je tako postala vstopna točka za diamante v 

Evropi. Judovski podjetniki so ustanovili industrije za rezanje diamantov v Lizboni in 

Antwerpnu, kjer so zaposlili revnejše Aškenaze. Industrija je do konca šestnajstega stoletja 

lepo uspevala. V času inkvizicije so se diamanti pokazali za dragoceno prednost Judov. Za 

Jude, ki so stoletja živeli v nenehnem strahu pred izgonom, so diamanti postali logičen način 

za shranjevanje in ohranjanje bogastva (Epstein 1978). Poleg donosnega posla s trgovanjem z 

diamanti je bil tu še drugi razlog, zakaj so se Judje ukvarjali ravno s tem poslom. Trgovanje z 

diamanti je bilo primerno za njihove okoliščine (judovski pregoni), saj so bili diamanti mali, 

lahko prenosljivi in lahko jih je bilo skriti. Kadar je bilo potrebno, so lahko za nekaj 

diamantov prodali vso lastnino in zbežali. To je bila tudi velika motivacija, zakaj so Judje 

ostali na tem področju oz. v tej industriji (The Israeli Diamond Industry 2011). Ko so bili 

pregnani iz Lizbone in Antwerpna, so se naselili v Amsterdamu. Ker je industrija za rezanje 

in poliranje diamantov zahtevala le spretne roke, so Judje Amsterdam hitro spremenili v 

diamantni center Evrope. Do sredine 17. stoletja, so judovski trgovci z diamanti finančno 

pomagali družbi VOC, ki je organizirala svojo trgovsko pot do Indije. Amsterdam je tako 

nadomestil Lizbono kot vstopno pristanišče Evrope za indijske diamante. Ravno ko so polja 

diamantov v Indiji začela pojemati, so bila leta 1725 odkrite nove poti v Braziliji. Nizozemci 

so pričeli manevrirati, da bi pridobili nadzor nad trgom, vendar so se morali soočiti z 

vzponom britanske mornarice. Do sredine 18. stoletja so Britanci skoraj v celoti prevzeli 

trgovino z diamanti, tako od Indije kot do Brazilije. Tako kot se je središče nerezanih 

diamantov preselilo v London, tako so se pomikali tudi judovski trgovci diamantov (Epstein 

1978).  

Zapisi VOC kažejo, da je bila večina uvoznikov diamantov Judov, ki so dominirali tudi v 

trgovini. Trgovci z diamanti so izvažali srebro in korale v Indijo,  izkupiček pa so investirali v 

diamante. Amsterdam je vse do 18. stoletja ostal središče diamantne industrije, Antwerpen pa 

je postal sekundarnega pomena in se je ukvarjal s kamni slabše kvalitete. Iz Amsterdama so se 

končani diamanti razvažali po Evropi. Diamantna industrija v Amsterdamu je bila v celoti v 
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rokah Judov. Revnejši Aškenazi, ki so jih zaposlovali portugalski Judje, so postopoma začeli 

razvijati svoja podjetja. Diamantno rezanje in poliranje je bil donosen poklic, ki pa je kasneje, 

zaradi nestabilnega trga in poklicne bolezni – tuberkuloze, tudi trpel. Glavno povpraševanje 

za diamante je prihajalo iz dvorov po Evropi in dobava diamantov je postopoma postajalo 

pomemben del dvornih Judov (Court Jew)24 (Jewish Virtual Library 2013b).  

Lahko bi rekli, da so bili Judje ob pravem času na pravem mestu, zato jim je tudi uspelo 

ustvariti pomembno tržno moč in dominanco v diamantnem sektorju, ki je trajala stoletja. 

Poti, po katerih so diamanti prihajali iz Indije v Evropo, so nadzorovali Judje s svojimi 

poslovnimi mrežami in sorodstvenimi vezmi. V 15. stoletju so diamanti prihajali v Benetke, 

kjer so bogate judovske skupnosti nadzorovale poliranje diamantov in njihovo trgovanje. To 

obdobje pa je bilo pomembno tudi zato, ker je bilo revolucionarno v smislu odkrivanja 

novega znanja in tehnik poliranja diamantov in s tem vrhunske napredke. Razvile so se nove 

in napredne tehnike, ki so omogočale fino rezanje diamantov (The Israeli Diamond Industry 

2011).  

Klub temu, da se je z leti položaj Judov spremenil in da so se omejitve na strokovnih 

področjih izboljšale, trgovanje in bančništvo pa je postalo za kristjane privlačno in zaželeno, 

so Judje še vedno ostali dominantni v industriji z diamanti. Richman pripisuje to dominacijo 

in nadzor kot edinstveno na tem področju, saj temelji na zaupanju. Nakup diamantov je 

potekal kot neke vrste kredit, saj so diamanti, preden so dosegli končnega kupca, bili v rokah 

mnogih – veriga do končnega kupca je bila zelo dolga in banka za te vrste poslov običajno ni 

dajala posojil, ker so bila zelo draga in ni vedela, ali so vredni zaupanja. V nasprotju z banko 

pa so Judje vedeli in verjeli v varno poslovanje, saj temelji na zaupanju in spoštovanju, 

vrlinam, ki sta vredni mnogo več kot kakršno koli posojilo. V tem poslu je zaupanje ključna 

beseda. Z njo pa je povezana tudi naslednja dejavnost, kraja. Ni skrivnost, da se v 

diamantnem sektorju vrti veliko denarja in dragocenih diamantov, kar prinaša številne 

priložnosti za krajo. Pomen skupnosti pa je tukaj zelo kritičen. Spoštovani trgovci diamantov 

zaslužijo veliko denarja, s čimer ustvarjajo priložnosti za svoje otroke, ki bodo ta posel 

prevzeli, zato je njihov interes zaščititi svoje dobro ime. Prav tako profesionalci, ki se 

ukvarjajo s poliranjem diamantov, pripadajo zaprtemu ultra-ortodoxnemu svetu, ki ne 

opravičuje kraje ter predvideva možnost izključitve osebe iz skupnosti, kar pa je resnična in 

resna grožnja za Juda in ohranja veliko ljudi na pošteni poti. Če torej povzamemo napisano, 

lahko rečemo, da je kombinacija geografskih, verskih, zgodovinskih, političnih in drugih 

dejavnikov razlog in še vedno ostaja razlog za judovsko prominenco v industriji diamantov. 

Le čas pa bo pokazal, ali bo tako tudi ostalo ali pa bo »igro« spremenil indijski prihod na 

omenjeno področje (The Israeli Diamond Industry 2011). 

                                                 

24V zgodnji moderni dobi je bil Court Jew neke vrste judovski bankir, ki je upravljal s financami in 

posojal denar evropskemu plemstvu ter jim dobavljal diamante in živel na gradu. V zameno je 
judovsko sodišče dobilo socialne privilegije, v nekaterih primerih tudi status plemstva.  
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5.2.5 Vloga Judov v finančnih poslih  

Že v srednjem veku na Pirenejskem polotoku zasledimo, da so bili Judje nabavniki kraljevih 

zakladov in posojevalci denarja. V času nastanka moderne države pa opazimo, da se je vpliv 

Judov na področju dvornih finančnikov še povečal. Na Nizozemskem, kjer so bili uradno 

proglašeni za sužnje kroni, so hitro zasedli mesto avtoritete. Spomnimo se na Moses Machada 

– ljubljenčka Williama III., Delmonteja – družine ambasadorjev, bogatega Suasso, ki je leta 

1688 posodil Williamu dva milijona guldnov idr. Učinke judovskih financ je bilo čutiti tudi 

izven meja Nizozemske, saj je bila država v 17. in 18. stoletju prostor, iz katerega so vsi knezi 

Evrope, ki so bili v stiski, črpali svoj denar. Družine in posamezniki, kot so bili De Pinto, 

Delmontes, Bueno Mesquita, Francis Mels in mnogi drugi, so se v tem obdobju šteli za 

vodilne finančnike v severni Evropi (Sombart 2001, 41).  

Splošno je sprejeto, da je bila menica v celoti razvita že pred  17. stoletjem (v Italiji), a vendar 

je bilo njeno prvo popolno zakonsko priznanje ustanovljeno na Nizozemskem (v Amsterdamu 

leta 1651). Vsi dogodki v zvezi z denarnim in kreditnim sistemom tega časa na Nizozemskem 

pa so bili bolj ali manj v rokah Judov. Nekateri avtorji ugotavljajo, da menica izvira iz 

Benetk, in da so jo razvili Judi za potrebe trgovanja, saj so ti v 16. stoletju imeli v rokah 

skoraj vse meniško-posredniške hiše na Jadranu. Borzni trg je postal skoraj popolnoma 

monopoliziran s strani Judov. V številnih mestih se je ta dejavnost štela kot judovska 

posebnost, v Amsterdamu pa se judovska imena v povezavi z borznim trgom začenjajo 

omenjati v 17. stoletju (Sombart 2001, 48).  

Po letu 1640 se je vidno povečalo število tekočih računov portugalskih Judov in prav tako se 

je povečal priliv na teh računih na banki Amsterdam. Zasedli so pomemben prostor med 

delničarji VOC, najmočnejšega nizozemskega podjetja (Encyclopaedia Judaica 1971, 977). 

Do konca 17. stoletja so bili portugalski Judje v Amsterdamu zelo dejavni na trgu vrednostnih 

papirjev ter borzi, ki so jo pomagali organizirati in razvijati. V lasti so imeli četrtino delnic 

VOC (Jewish Virtual Library 2015c). Bogati Sefardi so postali podporniki oranžnega reda, v 

zameno pa so bili zaščiteni s strani mestnih guvernerjev/županov (Jewish Encyclopedia 

2011). Ekonomski položaj Sefardov v republiki pa je bil kasneje, v času gospodarske krize v 

18. stoletju, ogrožen, le nekaj bogataških družin je uspelo ohraniti svojo lastnino (Jewish 

Virtual Library 2015c). 

Veliko so prispevali tudi k odkrivanju novih trgovskih poti po Evropi, predvsem pa po 

vzhodni in zahodni indijski poti. Celo Španija in Portugalska sta bili odvisni od nizozemskega 

trgovanja z žitom in ladjami. Portugalski judovski privatni bankirji pa so na Nizozemskem 

izkoristili potrebo po kreditih ter delovali tudi kot posredniki v finančnih transakcijah 

(Nogueira 2006, 7–8). 

Iz Morrisovega (1939, 382–383) »reviewa« knjige The Economic Activities of the Jews of 

Amsterdam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries avtorja Blooma pridemo do 
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pomembnih podatkov, ki pričajo, da so bili Judje zelo pomemben dejavnik pri gospodarskem 

vzponu Nizozemske. Zaradi odprtega in strpnega ozračja v Amsterdamu so bili Judje uspešno 

delujoči v širokem spektru gospodarskih dejavnosti in zato ključnega pomena za nizozemsko 

zlato dobo. Po raziskovanih podatkih je bila kar ¼ Vzhodnoindijske družbe v lasti Judov, 

mnogi med njimi so zasedli tudi direktorske stolčke. Bloom je mnenja, da se vpliv Judov kaže 

tudi v Zahodnoindijski družbi25 (WIC), saj se v njej čuti močna tolerantnost do Judov, zato 

trdi, da njihova vloga ni bila zanemarljiva niti v Zahodnoindijski družbi.  

Braudel (1983) meni, da je bil začetek sekundarnega trga, kot ga poznamo danes, z 

ustanovitvijo borznega trga (Amsterdam stock exchange), ki pa je nastal zaradi ustanovitve 

družbe VOC, saj je skrbel za njihove natisjene obveznice in delnice. Amsterdamska borza 

velja za prvo moderno institucijo na svetu, podobno takšnim, kot jih poznamo danes.  

Po mnenju Blooma pa so prav Judje tisti, ki so veliko pripomogli k ustanovitvi Amsterdamske 

borzne banke (Amsterdam Exchange bank). Kot primer navaja, da so imeli portugalski Judje 

v letu 1674 na omenjeni banki 13 % celotne vrednosti denarja, medtem ko so predstavljali 

samo 1 % oz. 1,5 % nizozemske populacije. Kasneje, v letu 1764, ko pa so bila ustanovljena 

nova pravila, je bilo na listi komitentov 36 od 37 imen judovskih, 36 od 41 delegatov, ki so 

ustanovili nova pravila, so bili Judje. Tri glavne družine (De Pinto, Delmontes, Suassos) 

portugalskih Judov so imele pri tem glavno vlogo (Morris 1939, 382–383). Podobnega 

mnenja je Sombart (2001, 52), ki navaja, da so bili Judje v 17. stoletju aktivni povsod, kjer so 

se ustanavljale banke. Pravi, da so sodelovali pri ustanovitvi treh velikih bank v Evropi v tem 

stoletju (banki Amsterdam, banki Anglije in banki Hamburga) ter, da so izkušnje, ki so jih 

Judje zbrali pri ustanovitvi banke Amsterdam, pripomogle k ustanovitvi banke Hamburg leta 

1619. Nič manj kot 40 judovskih družin je bilo lastnikov delnic tega koncerna, v primeru 

banke Anglije pa se tudi najnovejši zgodovinarji strinjajo, da je pobuda za ustanovitev banke 

prišla od judovskih priseljencev iz Nizozemske. 

V tabeli 2 je prikazan seznam notarskih zapisov, ki navaja udeležbo portugalskih Judov kot 

delničarjev VOC v letih 1602 – 1795 in WIC v letih 1621 – 1791 za različna obračunska 

obdobja od leta 1602 pa do leta 1682. Številke realnih vrednosti so izražene v takratni 

nizozemski valuti, v guldnih (Nogueira 2006, 7–8). 

                                                 

25 Družba ustanovljena leta 1621 in je delovala kot najeta družba nizozemskih trgovcev za blagovni 

monopol v zahodni Indiji (kar pomeni Karibi).  
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Preglednica 2: Portugalski Judje kot delničarji nizozemskih družb v letih 1602-1682 

LETO PRIIMEK IME RESNIČNA VREDNOST 

(Gulden/Guilders) 

1602 CARDOZO Stephan 1.800 

PINTO Elizabeth 3.000 

1603 –1601 CARDOZO Stephan 450 

CARVALHO Manuel (?) 

FERNANDEZ* Michel Lopez 2.875 

GUERIDO (QUERIDO?) Diego Dias 1900 

MENDEZ Melchior 13.500 

PINTO Elizabeth 750 

TOMAS Manuel 3.600 

1623 – 1624 CARDOSO Estevao 1.000 

CASTRO Miguel & Francisco Mendes 1.800 

COSTA Duarte Nuned da 4.000 

COUNTINHO Francisco 4.000 

DIAS Diogo Fernandes 2.400 

HENRIQUES** Eiomar ali Guiomar 1.200 

LEAO Francisco Vaz de 2.400 

MEDEIROS Francisco Mendes de 1.800 

MENDES Duarte Rodrigues 1.500 

MENDES  Jeronimo Rodrigues 1.800 

MESURADO Fernando Aires 900 

OSORIO Bento (David) 6.000 

PALACIO Duarde de 1.000 

PINA Branca de 1.200 

SOUSA Jeronimo Rodrigues de 1.800 

SOUSA Simao Rodrigues de 600 

TORRES Antonio Nunes 1.200 

TORRES Gaspar Nunes 1.500 

1668 – 1681 PINTO Isaac de 6.750 

1674 ALEWIJN*** Abraham 40.300 

COSTA Jeronimus Nunes da 46.200 

MONTE Jacob D'el 30.000 

NIJS Isaak Jan (*) 

NOIRET*** Jeronimias (*) 

PINTO Johacob de 42.000 

RODRIGUES Jacob & Moses Nunes (*) 

SOUSA Simon & Luis Rodrigues de 30.000 

SUASSO Antonio Lopes 107.667 

1675 – 1681 HENRIQUIES Jacob Nunes 10.326 

1680 ELEVY Athias 5.000 

1681 – 1682 PINTO David de 5.958 

(*) znesek ni omenjen. 

Michael Lopez Fernandez* je bil potomec portugalskih Judov v Firencah, imenovan Simon Henriques.  
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Eiomar ali Guiomar Henriques** naj bi bila vdova določenih Herniquejesev.  
Abraham Alewijn *** in Jeronimias Noiret*** pa imata nesigurno judovsko poreklo.  

Vir: Nogueira 2006, 8.  

Po podatkih Encyclopaedia Judaica (1971, 977) ugotavljamo, da je v letu 1620 imelo na 

amsterdamski banki odprt račun kar 106 Portugalcev. Na splošno pa njihovi viri niso bili 

dovolj veliki, da bi pripisovali posebno težo formativni fazi amsterdamskega kapitalizma. 

Nizozemski razvoj čezmorske trgovine (zlasti v Brazilijo leta 1654 in zahodno Indijo) ter rast 

trga kapitala v Amsterdamu, prenos subvencij ter oskrbovanje vojske preko Amsterdama, je 

(judovskim finančnikov) povečal pomen deviznega trga in trgovanje delnic družbe. Finančno 

sta izstopali družini De Pinto in Antonio (Isaak) Lopez Suasso, čeprav velja omeniti, da 

bogastvo družine Sefardov ostaja daleč pod ravnjo krščanskih kolegov. Družina De Pinto 

ostaja vplivna in vidna še v 18. stoletju, ko se ji pridruži še družina vplivnega finančnika 

sefardskega izvora, Davit Bueno de Mesquita (Jewish Virtual Library 2015d). 

 Med najbogatejšimi portugalskimi Judi, ki so bili vojaški dobavitelji in posojilodajalci 

sodiščem, so bili Antonio Alvarez Machado, družina Pereira, Joseph de Medina in njegovi 

sinovi, in baron Antonio Lopez Suasso. Te in še druge portugalske družine so v drugi polovici 

17. stoletja trgovale z delnicami in verjetno predstavljaje glavnino trgovcev na področju 

borze. Ta dejavnost je bila osredotočena na Amsterdam, druga pomembna mesta pa so še bila 

Haag, zaradi bližine kraljevih dvorov, Maarssen in vas blizu Utrechta, ki je bila središče 

podeželskih hiš bogatih portugalskih družin. Portugalski Judje  iz Amsterdama so tudi veliko 

sodelovali v ekonomskih raziskovalnih in izkoriščevalskih ekspedicijah starih in novih regij 

na zahodu (Encyclopedia Judaica 1971, 977). 

5.2.6 Nekatere najpomembnejše judovske (sefardske) družine finančnikov in bankirjev v 

17. stoletju 

· De Pinto  

Družina bogatih finančnikov in trgovcev, vojakov, ki so prihajali iz Portugalske. Najvidnejši 

člani družine De Pinto so živeli na Nizozemskem, predvsem v Amsterdamu, v začetku 

sedemnajstega stoletja. Bili so eni od največjih finančnikov v tem mestu; eden od njih je 

zapustil več milijonov judovski skupnosti, državi, krščanskim sirotišnicam in cerkvi in 

krščanskim duhovnikov. Issac de Pinto je bil eden glavnih investitorjev v nizozemski 

Vzhodnoindijski družbi, Wiliamu IV. je posojal denar za  vojaške podvige, v zameno pa je 

prosil za omilitev nekaterih prepovedi judovskih trgovcev (kot so prepoved prodaje oblačil, 

rib, kumaric na ulici) (Jewish Encyclopedia 2011b).  

· Antonio (Isaac) Lopez Suasso 
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Družina Suasso je bila družina bankirjev iz Španije v 17. in 18. stoletju. Antonio Susso je 

živel v Haagu in poznan je bil kot eden najbogatejših trgovcev na Nizozemskem. Bil je tudi 

eden izmed vodilnih delničarjev Vzhodnoindijske družbe, njegova naložba v letu 1674 je 

znašala 107.677 guldnov. Za usluge, ki jih je naredil za španskega kralja Charlesa II., je bil 

proglašen za barona. Bil je tudi eden najbolj gorečih podpornikov hiše Oranževcev in ko je 

William III. leta 1688 šel na ekspedicijo v Anglijo, mu je Suasso brezpogojno ponudil 

2.000.000 guldnov brez obresti in rekel:« Če bo ekspedicija uspešna, mi lahko denar vrneš, v 

kolikor bo neuspešna, bom poraženec jaz« (Jewish Virtual Library 2013c). 

· Jeronimo Nunes da Costa  

Trgovec in diplomat Jeronimo Nunes da Costa je bil eden izmed najuglednejših članov 

portugalske judovske skupnosti Amsterdama v poznem 17. stoletju. Njegovo ime je bilo že 

mnogokrat omenjeno v knjigah, saj je bil znan po svojem bogastvu in  prestižu, ki ga je užival 

med ne-Judi (William III. je dejal, da so pogosto ostajali v njegovi hiši ob obiskih 

Amsterdama) ter njegovi lepi donaciji portugalski Sinagogi v Amsterdamu. Njegovo ime se je 

nenehno pojavljalo v judovski življenjski skupnosti in sinagogah ter v političnem življenju 

Nizozemske, več kot pol stoletja (Israel 1983, 167). Bil je tudi eden izmed ustanoviteljev te 

sinagoge, saj je prispeval 800 nizozemskih guldnov, prav tako tudi delničar portugalskega 

podjetja, ki se ukvarjalo s prekomorskim trgovanjem (Portuguese Sea Trade Company) z 

Brazilijo (Companhia do Comércio do Brasil 1649 – 1720) (Nogueira 2006, 5). V obdobju 

več desetletij je bil eden od najpomembnejših nizozemskih trgovcev s Portugalsko in njenimi 

kolonijami. Prav tako je precej obširno trgoval s Curaçao in preko Curaçava s sosednjimi 

španskimi kolonijami v Ameriki. Njegovi posli so bili trgovanje s soljo iz Setubala,  

sladkorjem iz Brazilije in Sao Thomeja, figami iz Algarve, tobakom in diamanti iz Brazilije,  

žitom, lesom, srebrom, sužnji, orožjem in strelivom. Vse to pa so tudi kazalniki raznolikosti 

med judovskimi trgovci tistega časa. Suasso je bil imenovan za agenta portugalske krone na 

celotnem ozemlju Nizozemske in v vseh nizozemskih deželah v maju 1645 (Israel 1983, 167–

170).  

Te bogate družine pa so svojo finančno moč in vpliv (z medsebojnimi porokami) še 

povečevale, saj so ustvarjale še tesnejše in sorodstvene vezi.  

Tudi Nogueira (2006, 1–3) je mnenja, da so portugalski Judje v Amsterdamu veliko prispevali 

k ustanovitvi delniškega trga in borze ter k špekulaciji delnic v mestu, ki je bil evropski 

vodilni finančni center.  

Naj omenimo še nekatera pomembna imena portugalskih Judov, ki so značajno zaznamovali 

gospodarstvo na Nizozemskem v 17. in 18. stoletju: Pedro de Santarém, Delmonte, Baruch 

Spinoza, Joseph de la Vega in The brothers Teixeira de Mattos. 
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6 INDUSTRIJA DIAMANTOV DANES 

V poglavju bomo na kratko predstavili diamantno industrijo, povzeli nekatere ključne 

značilnosti te industrije, saj  velja za enega največjih simptomov judovske uspešnosti, v kateri 

so dominirali stoletja.  Kako velik je trg diamantne industrije, kakšen je bil vpliv družine De 

Beers nekoč in kakšen je danes, ter kakšna je prihodnost diamantne industrije, vam 

predstavljamo v nadaljevanju.  

Diamanti so naravni vir in jih najdemo na različnih območjih sveta, danes posebej v Afriki. 

ZDA ocenjujejo, da je na leto proizvedenih za 13 milijard ameriških dolarjev surovih 

diamantov, od tega je približno 8.5 bilijonov v Afriki (približno 65 %). Industrija diamantov 

zaposluje približno deset milijonov ljudi po vsem svetu, tako neposredno kot posredno skozi 

širok spekter vlog, od miniranja do prodaje. Globalna prodaja še vedno raste, v zadnjih 25 

letih se je trikrat povečala in trenutno znaša 72 milijard ameriških dolarjev na leto. Diamanti 

se uporabljajo na dva načina. Kot nakit (zaradi njihove redkosti in lepega videza) in za 

industrijske namene (zaradi njihove edinstvene molekularne sestave). 30 % diamantov pa je 

gem kakovosti in se distribuirajo ekspertom za rezanje, poliranje in predelavo. Preostalih     

70 % pa je prodanih za industrijske namene, ki vključujejo rezanje, vrtanje, poliranje in 

industrijske aplikacije (World Diamond Council b.l, 1). Gem kakovostni diamanti se kopljejo 

predvsem v Bocvani, Rusiji, Južni Afriki, Angoli, Namibiji, Avstraliji in Demokratični 

republiki Kongo. V povprečju potrebujejo 250 ton izkopane rude za proizvodnjo enega karata 

gotovih diamantov. Obdelovalni centri diamantov, kjer so ocenjeni, rezani in kjer se 

prodajajo, so v Antwerpnu, Indiji, Tel Avivu in New Yorku. Za razliko od plemenitih kovin 

kot sta zlato ali platina, se gem diamanti ne trgujejo kot blago (zaradi precejšnega pribitka pri 

prodaji in manj aktivnega trga za nadaljnjo prodajo diamantov). Pomembna značilnost 

trgovine z gem kakovostnimi diamanti je njena izjemna koncentracija: trgovina na debelo in 

diamantno rezanje sta omejena le na nekaj lokacijah. 92 % razrezanih diamantov v letu 2003 

je bilo v Suratu, Gujaratu, Indiji. Drugi pomembni centri za rezanje diamantov in trgovanje so 

Antwerpen, London, New York, Tel Aviv in Amsterdam. (Diamond A to Z 2007). 

Antwerpen kot svetovno središče diamantov 

Več kot 50 % svetovne proizvodnje surovih, poliranih in industrijskih diamantov danes 

poteka skozi mesto Antwerpen. Osem od desetih vseh surovih diamantov na svetu se tam 

obdeluje in eden od dveh rezanih diamantov teče skozi to mesto. Diamantni sektor Antwerpna 

ima letni promet v višini 39 milijard ameriških dolarjev. Trgovina z diamanti je odgovorna za 

8 % celotnega belgijskega izvoza in 12 % celotnega izvoza flamske regije. 30.000 ljudi je 

neposredno ali posredno zaposlenih v belgijskega sektorju diamantov. Antwerpen je ustvaril 

mednarodno trgovsko platformo, na osnovi katere se lahko proizvajalci in trgovci z vsega 

sveta srečujejo in izpopolnjujejo. Postal je svetovno diamantno središče, obstajajo pa tudi 

drugi veliki centri, kot  so indijski Mumbai in Surat ter Izrael kot dopolnilni trgovinski center, 

ki v glavnem oskrbujejo Severno Ameriko, Dubaj kot regionalni distribucijski center za 
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Bližnji vzhod in New York kot glavna vstopna točka v Združenih državah Amerike in 

največji trg  diamantov na svetu (Diamond A to Z 2007). 

Družba De Beers 

Družba De Beers je judovskega izvora in ima vodilno vlogo pri raziskovanju, izkopavanju 

diamantov, prodaji diamantov na drobno, trgovanju z diamanti in industrijskih proizvodnih 

sektorjih diamantov. Podjetje je trenutno aktivno v vsaki kategoriji rudarstva diamantov in 

deluje v 28 državah.  Rudarstvo poteka v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Kanadi (De Beers 

group 2015). Podjetje je ustanovil britanski poslovnež in kolonialni upravitelj Cecil Rhodes, 

ki  sta ga je financirala južnoafriški diamantni magnat judovskega porekla Alfred Beit in 

londonska NM Rothschild & son banka (Albrecht 2012, 42). Ernest Oppenheimer, judovsko-

nemški priseljenec v Britaniji, ki je ustanovil rudarski velikan Anglo American plc26 z 

ameriškim finančnikom JP Morganom, je bil izvoljen v upravni odbor družbe De Beers. AAC 

je tako postala največji posamični delničar v družbi De Beers (Noon 2006). 

De Beers so imeli celotno dvajseto stoletje monopol nad mednarodno trgovino z diamanti, s 

čemer so nadzorovali njihovo tržno ceno. V letu 2005 so nadzirali 2/3 od 7 bilijonov letne 

prodaje v neobdelanih diamantih in v lasti so imeli polovico proizvodnih rudnikov. De Beers 

je v Londonu ustanovil centralno prodajno organizacijo (Central selling organization ali 

CSO), ki ocenjuje in prodaja neobdelane diamante obdelovalcem diamantov in prodajalcem 

za nadaljnjo distribucijo. Kot rezultat CSO procesira več kot 80 % vseh svetovnih diamantov. 

Regulira dobavo diamantov na trgu, da bi dosegla cenovno stabilnost in posledično veliko 

maržo za družbo De Beers. Družba vsako leto določi celotno količino diamantov, ki jih 

namerava prodati ter vsakemu proizvajalcu določi fiksen odstotek od celotne prodaje 

diamantov (Vogelsang 2005, 8–11). Podjetje De Beers nadzoruje pomemben del celotne 

produkcije in trgovine z diamanti. Proizvodnja in distribucija diamantov je v veliki meri  v 

rokah nekaj ključnih igralcev in  je skoncentrirana v tradicionalnih trgovinskih diamantnih 

centrih, ki so navedeni zgoraj. V New Yorku se proda skoraj 80 % diamantov na svetu. Tudi 

največji in najbolj nenavadne oblike surovih diamanti končajo v New Yorku. De Beers ima v 

lasti, ali pa nadzoruje, precejšen del svetovnih grobih proizvodnih diamantnih objektov 

(rudnikov) in distribucijskih kanalov za gem kakovostne diamante. Družba in njene odvisne 

družbe imajo v lasti rudnike, ki proizvajajo približno 40 % letne svetovne proizvodnje 

diamantov. Nekoč je veljalo, da je več kot 80 % svetovnih surovih diamantov prečkalo DTC v 

Londonu, vendar je trenutno številka ocenjena na manj kot 50 %. Indija trenutno obdeluje 55 

% vrednosti vseh diamantov na svetu. Kitajska in Tajska pa postajata vedno bolj aktivna 

centra (Diamond A to Z 2007). 

                                                 

26 Je multinacionalno rudarska družba s sedežem v Londonu. To je največji svetovni proizvajalec 
platine, s približno 40 % svetovne proizvodnje in glavni proizvajalec diamantov, bakra, niklja, 

železove rude in metalurške proizvodnje in  premoga.  
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De Beers je prvo podjetje, ki res potisnilo diamantni obroč v nujnost zaročnega prstana. Svojo 

kampanjo so začeli z besedami, "A Diamond is forewer" oz. diamant je večen (slika 11), ki 

neposredno povezuje zaročni prstan z dolžino zakonske zveze. Vsakdo si želi večne poroke in 

edini način, da se ta zagotovi, je zaročiti se z diamantnim prstanom. Ta kampanja je bila 

očitno zelo uspešna, kajti vsakdo, ki pomisli na zaroko, pomisli na diamantni prstan in 

obratno (Smerritt 2013). 

 

 

Slika 11: De Beers: A Diamond is forever 

Vir: Smerritt 2013. 

Diamantni kartel je v zadnjih letih izgubil nadzor nad proizvajalci diamantov v nekaterih 

državah Afrike. Avstralski magnat Argyle mind je zapustil kartel in De Beers se močno trudi, 

da bi obdržala svoje monopolne pravice za distribujcijo diamantnih proizvajalcev v Rusiji, 

mnoga podjetja pa izzivajo družbo De Beers s prodaja diamantov zunaj njihovega 

distribucijskega kanala. Pojavlja se tudi vedno več sintetičnih diamantov, ki bi v prihodnosti 

lahko nadomestili prave diamante in končali dominanco družbe De Beers (Vogelsang 2005, 

13−14). 

V novembru 2011 je družina Oppenheimer prodala svoj 40 % delež De Beersa AAC družbi, s 

čimer si je slednja povečala lastništvo na 85 % v družni De Beers. Transakcija je bila vredna 

3.2 bilijona funtov ali 5.1 bilijona ameriških dolarjev v gotovini in družina Oppenheimer je 

tako končala 80-letno lastninsko dinastijo družine pri De Beersu (Wachman 2011). 

Prihodnost diamantne industrije je svetla 

Diamantni trg je imel svoje vzpone in padce (predvsem v svetovni finančni krizi v letih 2010 

in 2011), vendar pa strokovnjaki menijo, da je njihova prihodnost pozitivna, saj se povečuje 

njihovo povpraševanje in napovedi o padcu oskrbe. Vedno večje zanimanje za diamante se 

kaže na Kitajskem in Indiji, kar je zelo spodbudno za industrijo in investitorje. Obstajajo pa 

tudi nevarnosti sintetičnih diamantov, za katere pa pravijo, da bodo imeli posebno nišo, 
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posebne cene, tako da ne bodo ogrožali naravnih diamantov. Očitno je, da so diamantni 

razredi ločeni od »blaga«, saj moramo upoštevati, da je skoraj vsak diamant edinstven, 

določen s štirimi C-ji27. Statistike tudi kažejo, da so se v preteklih 25 letih cene diamantov 

povečevale, počasi, a vztrajno in da z vsakim trenutkom postajajo redkejši. Na Kitajskem 

zahtevajo diamanti svoje mesto poleg plemenitih kovin in verjetno bo temu trendu sledil še 

svet, kar pomeni svetlo prihodnost za diamantni trg. V zadnjih letih lahko opazimo, da so 

ideje za uporabo diamantov v obliki investicijskega blaga, na primer z diamanti podprta 

menjava sredstev, postale vedno bolj priljubljene, kar pomeni, da je samo vprašanje časa, kdaj 

bodo te pobude v celoti operativne (Earls 2014). 

                                                 

27 Do sredine dvajsetega stoletja ni bilo dogovorjenih standardov, s katerimi bi se lahko presodili 

diamanti. GIA je ustvarila prvo, zdaj globalno sprejet standard za opisovanje diamantov s 4 C-ji: barva 

(Color), bistrost (Clarity), brus (Cut) in teža karata (Carat weight). Danes so 4C-ji univerzalna metoda 

za ocenjevanje kakovosti diamantov kjerkoli na svetu. 
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7 USPEŠNI JUDJE V ZGODOVINI IN DANES 

Vsi smo že slišali za slavne Rothschildove bančnike, ki so bili in ostajajo zelo znani po 

svojem bogastvu kot tudi po svoji radodarnosti in pomoči revnim. Ustanovitelj te svetovno 

znane bančne družbe je bil Mayer Amschel Rothschild, ki se je rodil v Frankfurtu pred 214 

leti, v zelo verni judovski družini, od katerih je bila večina rabinov. Njegov oče, rabin 

Amschel Moses Rothschild, je upal, da bo njegov sin prav tako postal rabin, namesto tega pa 

je postal eden največjih finančnikov na svetu, ki pa je kljub vsem bogastvu ostal zelo ponižen 

in veren. Mnogi Judje o njem še danes govorijo z velikim ponosom (Mindel 2013).  

Zadnje poglavje namenjamo predstavitvi družine Rothschild, eni najpomembnejših in 

najvplivnejši judovski družini bančnikov. Poleg znane zgodbe o petih bratih, ki so se naselili 

v  najpomembnejših finančnih središčih, da bi vzpostavili svoje največje finančne hiše in 

ustvarili  najbolj učinkovito mednarodno bančno mrežo na svetu (priloga 2), bomo predstavili 

še zanimivo zgodbo barona Amschela Rothschilda, ki je s svojo poštenostjo ter strogimi 

verskimi načeli, ne samo očaral princa Williama, temveč svojim potomcem zapustil uspešno 

podjetje ter eno najpomembnejših vrlin v judaizmu, dobro ime in ugled.  

Zanimivo je, da je med najbogatejšimi Judi tudi največ talmudskih učenjakov. Znanje 

Talmuda predstavlja pot do časti, bogastva in naklonjenosti med Judi. Najbolj učeni 

Talmudisti so bili tudi najbolj pametni finančniki, zdravniki, draguljarji, trgovci itd. Iz 

zapisov je znano, da so se nekateri španski ministri za finance, bankirji, posvetili proučevanju 

svetih spisov, ne samo v času sabbatha, temveč več dni v tednu. V modernih časih pa lahko 

izpostavimo Amschela Rothschilda, ki je živel strogo po načelih judovskega zakona. Tisti, ki 

je dobro poznal barona, pravi, da ni bilo bolj pobožnega Juda v vsem Frankfurtu (Sombart 

2001, 136−137). 

V nadaljevanju naloge vam predstavljamo čudovito zgodbo o očetu dinastije Amschelu 

Rothschildu, ki se nas je zelo dotaknila, in v kateri najdemo povezave judovskih načel s 

poslovno uspešnostjo Judov. 

Nekega pomladnega večera se je pred judovskim getom zaustavila kočija, v kateri sta sedela 

deček star 10 let in starejši moški, ki je veljal za njegovega učitelja in skrbnika. Učitelj je 

dečka pripeljal na to mesto, saj je o Judih prevladovalo slabo mnenje. Želel je dečku pokazati, 

da ni vse resnično, kar sliši in da mora nekatere stvari preveriti z lastnimi očmi, da bi v 

prihodnosti postal dober voditelj. Deček je bil je princ William of Hasse Castle (danes 

pokrajina Kasel v Nemčiji). Medtem ko je starec te besede izgovarjal mlademu princu, se je v 

pogovor vključil glas iz daljave, ki je dejal, da se strinja s povedanim in da o Judih krožijo 

mnoge neresnične govorice, zaradi katerih so mnogokrat kruto preganjani. Ta glas je bil glas 

mladega judovske dečka iz geta, Mayerja Amschela Rothschilda. Princ je dečku iz usmiljenja 

ponudil srebrnik, ta pa ga je podaril mimoidočim revežem, kar je mladega princa zelo očaralo. 

Mladi Mayer Amschel je princa popeljal na ogled po getu, razkazal mu je šolo, sinagogo in 
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mu predstavil njihovo problematiko. Ko so prišli do vrat geta, je princ dal fantu tri zlate 

kovance, katere  je sprejel in se zahvalil z nasmeškom in besedami: »Te sem si pa zaslužil«. 

Princ William je, medtem ko so se poslavljali, rekel dečku, da ga je ta očaral s svojim 

znanjem in prijaznostjo  in da bi ga v prihodnosti s ponosom imel za osebnega svetovalca. V 

kolikor bi mladi Mayer ponudbo sprejel, pa bi se moral odreči svoji veri in sprejeti njegovo. 

Amschel je v trenutku odgovoril, da to pa že ne pride v poštev, da svoje vere ne bi zatajil za 

nič na svetu. Princ je bil začuden, a je vseeno sprejel njegovo zavrnitev in mu ponudil pomoč, 

v kolikor bi jo kdaj potreboval. Prav tako pa je mladi Mayer Amschel rekel princu, da mu bo 

vedno na voljo, če bo kdaj potreboval kakšno uslugo in pomoč. Mnogo let je minilo, razmere 

v judovski skupnosti so se spremenile, prav tako tudi razmere v državi (prišlo je do 

sedemletne vojne). Frankfurt je v tem času postal svetovno finančno središče. Mayer Amschel 

se je poročil in skupaj z ženo sta živela po judovskih zakonih in si ustvarila lep judovski dom. 

Mayer je bil zaposlen na judovski banki v Frankfurtu, zaradi bogatih izkušenj v trgovanju in 

bankirstvu pa je kasneje ustanovil lastno podjetje in se vpletel v močne posle trgovanja. Postal 

je finančni svetovalec princa Williama (kljub dejstvom, da je bil zaprisežen Jud). Slava in 

ugled banke Mayerja Amschela je iz dneva v dan rastla in dosegla tudi visoke politične kroge. 

Kljub vsej slavi je z ženo in petimi otroki živel  zelo skromno. Z izbruhom Napoleonove 

vojne in pretresenostjo celotne Evrope, je Napoleonova vojska dosegla tudi vrata Frankfurta. 

Nekega večera, ko se je Amschel ravno spravljal k branju svetih spisov, ga je presenetil obisk 

princa William. Vso bogastvo, kar ga je lahko pobral, je prinesel na njegova vrata in ga prosil 

naj bogastvo skrije in varuje, dokler se  ne vrne v Frankfurt. Bil je namreč edina oseba, ki mu 

je princ lahko zaupal in zaradi politične situacije je moral mesto zapustiti. Mayer Amschel mu 

je dal besedo, da bo varoval njegov zaklad in mu ga izročil, ko se vrne. V naslednjih dneh so 

Francozi okupirali mesto in govorice, da je princ skril svoje bogastvo pri Amschelu, so prišle 

do francoskih vojakov. Nekega jutra so se ti pojavili na vratih njegove hiše in od njega 

zahtevali skriti zaklad. Zanikal je vpletenost in vojakom pojasnil, da tega zaklada ni pri njem, 

vojaki so preiskali hišo in kljub temu, da ničesar niso našli, so mu zagrozili, da ga bodo zaprli 

in da bo zaradi prikrivanja resnice trpela vsa njegova skupnost in družina. Zaradi teh besed in 

rotečih besed njegove žene je Amschel ponovno povabil vojake v hišo in jim izročil »skriti 

zaklad«. Namesto prinčevega zaklada, jim je izročil vso svoje bogastvo, ki ga je posedoval, 

prinčev zaklad pa je ostal na varnem, saj je bil mož besede in za nič na svetu te svoje obljube 

ne bi prelomil. Ko so vojaki odšli, je Mayer Amschel zbral celo družino in jim zaupal resnico 

ter pokazal, kam je skril zaklad. Z dejanjem je sinove učil, da morajo vedno ostati pošteni in 

držati obljubljeno besedo in da je sedaj njihovo življenje v Božjih rokah. Novice, kje so našli 

skrito bogastvo, so se hitro širile, kar pa je samo še okrepilo Rothschildovo bančništvo. 

Minilo je nekaj let, Napoleon je bil poražen s strani Rusije, princ William pa se je vrnil 

domov. Zelo je bil nestrpen, da bi zopet videl starega prijatelja Amschela, zato ga je takoj 

poklicati na dvor. Meyer Amschel pa je v tem času zelo zbolel in preden je vabilo prišlo na 

njegov dom, je umrl. Na dvor je namesto njega prišel najstarejši sin in princu prenesel 

žalostno novico. Ta ga je zelo razžalostila, saj je svojega svetovalca zelo spoštoval in cenil. 
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Rekel je, da je slišal za zasežen zaklad in da mu ni mar zanj, da ga je poklical, ker ga je 

nestrpno želel videti in se z njim pogovarjati. Dodal je tudi, da izgubljen zaklad ni nič v 

primerjavi z izgubo zaupnega prijatelja. Sin je princu razložil, da zaklad ni izgubljen in mu 

zaupal celotno zgodbo v zvezi s skritim bogastvom ter dodal, da so njegovo bogastvo v tem 

času še oplemenitili. Princ ni mogel verjeti svojim ušesom, kako je lahko nekdo tako dober in 

podari svoje bogastvo, da bi zaščitil tujega. Ugled in poštenost družine Rothschild je 

preplavila frankfurtski dvor in druge visoke družbene kroge, kar je poslovanje družine še 

dodatno okrepilo. Amschel Meyer Rothschild svojim otrokom ni zapustil samo bogatega 

bančnega imperija temveč tudi ugled in dobro ime (Mindel 2012).  

Za konec tega poglavja pa predstavljamo še kratek seznam uspešnih Judov nekoč in danes, ki 

krojijo in izboljšujejo kvaliteto naših življenj. Uspešne Jude najdemo v vseh aspektih 

človeškega življenja, tako v trgovini in bančništvu kot v umetnosti, filmu, filozofiji in visoki 

tehnologiji: 

· Mark Zukerberg – ustanovitelj socialnega omrežja Facebook 

· Albert Einstein – znanstvenik in eden največjih človeških umov 

· Sigmund Freud − psihoanalitik 

· Marlyn Monroe − hollywoodska igralka in sex simbol 

· Noam Chomsky − filozof 

· Sergey Brin in Larry Page – ustanovitelja Google 

· Susan Wojcicki − direktorica You tuba 

· Samuel Sachs − soustanovitelj Goldman Sachs investment bank 

· Steven Spielberg − direktor in soustanovitelj DreamWorks 

· Bratje Warner − ustanovitelji Warner Brothers Studio 

· De Beers – ustanovitelji diamantnega podjetja 

· Lerry Ellison – ustanovitelj in direktor podjetja Oracle 

· Michael Bloomberg – župan New Yorka in ustanovitelj podjetja Bloomberg LP & 

Bloomberg Philanthropies 
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8 UGOTOVITVE IN SKLEP 

Judaizem je religija, ki je impregnirana v nacionalno življenje ljudi, kjer ne obstajajo samo 

nedelje in verski prazniki, saj se dotika vsakdanjega življenja v vseh človeških aktivnostih. 

Judje se na vsakem koraku vprašajo: »Ali bo to osrečilo Boga oz. Ali bo to oskrunilo njegovo 

ime?«. Judovski zakon ne določa samo odnosa med Bogom in človekom, ne formulira samo 

metafizične koncepcije, temveč postavlja pravila ravnanja za vse možne odnose, naj bodo to 

odnosi med ljudmi ali odnosi med človekom in naravo. Judovski zakoni so močno integrirani 

v religijo, prav tako tudi judovska etika, kar pomeni, da zakoni prihajajo od Boga in da so 

moralni zakoni oz. etika ter božanski odloki neločljivo povezani v judaizmu. V resnici ni 

posebne etike v judaizmu, temveč so te temeljna načela judovske religije (Sombart 2001, 

134).  

Vrline, ki pozitivno vplivajo na poslovno učinkovitost, v judaizmu narekujejo judovski zakoni 

oz. sveti spisi. Glavne judovske vrline, ki vplivajo na uspešnost poslovanja, so poštenost pri 

poslovanju, delavnost (spodbujanje k ekonomski samostojnosti), ambicioznost, skrb za ljudi − 

sočutje, bogastvo kot rezultat uspešnosti, dobro ime in ugled, zaupanje in ohranjanje 

dostojanstva. Judaizem pripisuje veliko pomembnost etičnemu obnašanju, posebej v povezavi 

s poslovnostjo, saj je to prva stvar, za katero bodo odgovarjali po smrti. Prvo vprašanje, ki je 

zastavljeno osebi pred nebeškim sodiščem, je vprašanje poslovne etike na osnovi katerega 

lahko sklepamo, kako veliko pomembnost pripisujejo poštenem poslovanju. Vprašanje, s 

katerim se bo srečal vsak Jud, ko bo prestopil v nebeško kraljestvo, se glasi (Shabbat 31 a): 

»Ali si posloval pošteno?« Prostor, kjer se srečata ponudba in povpraševanje, bi lahko v tem 

primeru imenovali nekakšen zaključni izpit posameznikovih verskih načel, soočenih s tržno 

konkurenco, pri kateri mora imeti posameznik trdno vero do Boga, da bi vse posle opravil 

pošteno. Znanje, da je vse v Božjih rokah, omogoča posamezniku pošteno igranje na trgu. 

Skrb za ljudi in pomoč potrebnim pomagata pri ljudeh razviti sočutje in pozitivno vplivata na 

poslovno uspešnost celotne judovske skupnosti. Dobro ime, zaupanje in dostojanstvo pa 

povezujemo z diamantno industrijo in finančnimi posli, saj so ti elementi ključni za uspešno 

poslovanje.  

Razumevanje verskega nauka postavlja mnoga etična vprašanja v povezavi z gospodarskimi 

odnosi v zgodovinskem in filozofskem kontekstu. Verska etika ali gospodarska etika sta 

faktorja, ki poganjata svet »push faktor«. Gospodarske vrednote in etične vrednote so tesno 

povezane in vplivajo na prepričanje, odnose in vedenje, zato bi lahko rekli, da so Judje s 

svojim vedenjem in etiko vplivali na rast kapitalizma, podjetništva in institucionalne 

spremembe (Nogueira 2006, 2).  

Posebnosti judovskega ljudstva izvirajo iz njihove religije (svetih spisov), delno pa so odraz 

prilagajanja (in vplivov) vedno novim okoljem in kulturam (zgodovine). Prilagajanja na nova 

ozemlja so odraz judovskih pregonov in judovska integracija v novo kulturo, z mešanico 

elementov prejšnjih družb, je posebnost, za katero menimo, da je eden od razlogov njihove 
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uspešnosti (v modernem svetu je sposobnost prilagajanja spremembam pomemben kazalnik 

uspešnosti podjetja). Posebnosti judovskega ljudstva najdemo tudi v judovskih zakonih, 

pravilih in predpisih, ki izvirajo iz judovskih svetih spisov in so različni od pravil in 

predpisov, ki so nam znani, različni od večine drugih verstev (krščanstvo, islam, hinduizem). 

Morebiti je to tudi eden izmed razlogov, zakaj so bili vedno osovraženi? Bogastvo v 

judaizmu, v nasprotju s katolicizmom, ne predstavlja ovire in bega od Boga, temveč vrlino, ki 

prinaša odrešitev. Judaizem je vera, ki spodbuja ekonomsko samostojnost, ki zahteva od 

posameznika, da se vključi v poslovanje, da posluje uspešno in si pridela bogastvo. Posojanje 

denarja na obresti Judom nikoli ni predstavljalo moralne ovire (obstajajo le določene omejitve 

do bratov), medtem ko je bila dejavnost ostalim monoteističnim verstvom prepovedana in 

moralno nedopustna. Močna judovska skupnost je naslednja posebnost judovskega ljudstva, 

ki je ne smemo pozabiti omeniti, saj je steber judovskega življenja. Na Nizozemskem v XVII. 

stoletju je imela moč organizirati lastne zakone in uredbe znotraj države, ter moč izločiti 

posameznika iz skupnosti (Baruch Spinoza).  

Veliko je dejavnikov, ki so Jude »motivirali«, da so se pričeli ukvarjati z dejavnostjo trgovine 

in bančništva. Prvi dejavnik je bil prepoved vključevanja Judov v cehovska združenja ter 

prepoved opravljanja častnih poklicev (učitelj, zdravnik, pravnik). Drugi dejavnik je bila 

prepoved posojanja denarja v katoliški in islamski veri. Judovska religija je v nasprotju z 

ostalimi to aktivnost sprejemala kot častno in Judje so se v veliki meri pričeli ukvarjati s to 

dejavnostjo, ki jih je posledično privedla do bogastva. Naslednja prepoved je bila prepoved 

lastništva zemlje, ki je veljala vse od fevdalnega sistema pa do 20. stoletja (z nekaj izjemami) 

in je Judom prepovedovala, da bi se ukvarjali s kmetijskimi dejavnostmi bodisi kot kmetje ali 

kot lastniki zemljišč. Ta prepoved jih je prisilila, da so se naselili v center mesta, kjer so 

ustanovili sekundarno urbano družbo vzporedno z družbo ne-Judov, ki pa je slednje tako 

motila, v smislu rivalstva in konkurence, da so ustanovili zakon, ki je Jude izključeval iz prej 

omenjenih trgovskih in obrtnih cehovskih združenj. Zaključujemo, da Judom ni preostalo 

drugega, kot da se ukvarjajo s posli posojanja denarja in trgovino, saj so jim bile druge 

dejavnosti strogo prepovedane. Lahko bi rekli, da so jih takrat vplivne religije prisilile, da so 

se pričeli ukvarjati z najbolj donosnimi panogami na svetu. Da sta ravno dejavnost trgovine in 

bančništva postali najdonosnejši panogi na svetu pripisujemo naključju oz. drugim zunanjim 

vplivom.  

S to mislijo pa že odgovarjamo na naslednje raziskovalno vprašanje: Zakaj so ravno Judje 

najuspešnejši v diamantnih in finančnih poslih? 

Ker je bila trgovina z diamanti v 16. in 17. stol. pretežno nova panoga, še ni bila sprejeta v 

cehovska združenja in Judje so se lahko brez omejitev vključevali v te posle. Judovska 

diaspora, verske inkvizicije in tesne sorodstvene vezi ter dobri poslovni odnosi z bivšimi 

državami so jim omogočali, da so to dejavnost sploh lahko opravljali (zahtevala je veliko 

logističnih spretnosti in zaupanja). Več stoletij je bila diamantna industrija izključno judovska 
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domena, saj je nihče drug ni mogel opravljati, ker je bila preveč tvegana (zahtevala je 

ogromno mero zaupanja in denar vnaprej). Judovska diaspora in dobra sorodstvena mreža, ki 

sta jim dajali edinstven položaj medkulturnih posrednikov na vseh koncih sveta, sta k temu 

veliko pripomogla. Povezoval jih je tudi skupen jezik in močne judovske skupnosti, brez 

katerih sodelovanje ne bi bilo mogoče. Dragocenost diamantov in njihova lahka prenosljivost 

(lahko jih je bilo skriti in z njimi zbežati) sta tudi tehtna razloga, ki sta  jih spodbudila, da so 

se v tolikšni meri vpletli v posle z diamanti. Industrija diamantov ni zahtevala ogromnih 

strojev, tovarn in pisarn, temveč le spretne roke, kar je bilo za Jude pozitivno, saj so dejavnost 

lahko opravljali kjer koli na svetu. Vrlini, kot sta zaupanje in ugled osebe, pa sta bili in 

ostajata najpomembnejši vrednoti za poslovno uspešnost v poslih z diamanti.  

Recept za judovsko poslovno uspešnost je po našem mnenju skupek vseh omenjenih 

dejavnikov, dolgoletna tradicija, izkušnje ter dejstvo, da so bili prvi na svetu, ki so se pričeli 

ukvarjati z dejavnostjo posojanja denarja in trgovanja z diamanti. Omeniti je potrebno še 

nenehen strah pred ponovnim izgonom in močno željo po zagotovitvi svetle in uspešne 

prihodnosti svojim otrokom, v upanju, da se dogodki iz preteklosti ne bi ponovili.  

Naslednje vprašanje, ki smo si ga zastavili v nalogi, se glasi: »Kako vzgoja in izobraževanje 

vplivata na judovsko uspešnost«?  

Tudi vzgoja in izobraževanje sta tesno povezana elementa, ki pozitivno vplivata na poslovno 

uspešnost Judov, saj starši otroke že od malih nog učijo in pripravljajo, kako postati uspešen, 

ekonomsko samostojen in koristen član skupnosti. Primarna izobrazba je tista, ki na otroku 

pusti največji pečat in mu pomaga izoblikovati judovsko identiteto, zato starši svoje otroke že 

zelo mlade vključujejo v svojo obrt, jih učijo spretnosti ter judovske etike (zaupanje, 

poštenost, pomembnost dobrega imena idr.), saj bodo nekoč ti otroci tisti, ki bodo prevzeli 

njihove posle in jih kasneje predali svojim potomcem. Vzgled staršev pa je tista vrlina, ki bo 

pomagala oblikovati otrokovo vedenje in ravnanje v prihodnosti. Judovsko izobraževanje že 

od nekdaj temelji na soočanju in debati ter na postavljanju vprašanj, kar jih razlikuje od 

navadnega šolanja. Judovski učitelji svoje učence spodbujajo pri postavljanju vprašanj, saj 

verjamejo, da je to način, ki pelje bližje k Bogu. Izobraževanje v judaizmu ne pomeni samo 

klasičnega formalnega izobraževanja, kot ga poznamo danes, temveč vanj vključuje učenje 

Tore in drugih svetih spisov, ki vernikom ponujajo odgovore na vsa vprašanja v življenju, 

bodisi na vprašanja osebnih odnosov, vzgoje, poslovne etike, morale idr. V judaizmu velja: 

Bolj kot je človek pobožen, bolj uspešen je pri poslovanju in posledično tudi bolj bogat. Več 

literature ko človek prebere, bolj ga ta spodbuja, da zapisane nauke razširi v svoje 

gospodarske aktivnosti. Katolicizem pa, kot vemo, temelji ravno na obratni formuli. Bolj kot 

je človek pobožen, bolj se odreka materialnemu bogastvu, da bi dosegel višjo duhovno zavest. 

Zaključujemo, da je judaizem s sodobnega vidika, v primerjavi s katolicizmom, bolj 

racionalna in praktična vera, saj spodbuja k podjetnosti in delovni ustvarjalnosti, v nasprotju s 

katolicizmom, ki spodbuja askezo in skromnost.  
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Kot zanimivost podajamo še statistični podatek, ki priča o pomembnosti judovskega 

izobraževanja. Okoli 24 % vseh Nobelovih nagrajencev na svetu je Judov, kar je že sam po 

sebi zavidljiv podatek, ki priča o rezultatih judovskega izobraževanja, če pa še omenimo, da 

Judje na svetu predstavljajo komaj 0,3 % vsega prebivalstva, pa se njegova pomembnost še 

poveča.  

V zaključku podajamo še nekaj ugotovitev in argumentov v povezavi z judovsko poslovno 

uspešnostjo ter preučevano temo Nizozemske v 17. stoletju: 

Zlato dobo Nizozemske bi lahko navedli kot lep primer odražanja judovskih vrednot v praksi. 

Judje so bili v času 17. stoletja na Nizozemskem zelo uspešni v dejavnosti zunanje trgovine in 

razvoju ter organiziranju sodobnih finančnih institucij (bančništvo, borza). Kljub majhnemu 

številu bogatih sefardskih družin, v primerjavi s celotno populacijo Nizozemske (statistični 

podatek je naveden v tabeli 1), menimo, da njihova vloga pri vzponu nizozemske države 

nikakor ni bila zanemarljiva. Če povzamemo nekatera dejstva, ki smo jih v delu navedli, so 

imeli Judje četrtinski delež najuspešnejše družbe na Nizozemskem (VOC) in so bili 

soustanovitelji in organizatorji nizozemskih bank ter borze, tako neposredno kot posredno. Še 

več, imena bogatih judovskih družin (Sefardov) zasledimo povsod, kjer so omenjene banke, 

bančništvo in z njima povezani pojmi. Bili so finančni podporniki trgovskih in vojaških 

ekspedicij, podporniki hiše Oranževcev, dvorni svetovalci oz. dvorni draguljarji, posojevalci 

denarja ... skratka uspešno delujoči v širokem spektru gospodarskih dejavnosti. Pripisujemo 

jim velik pomen in doprinos h gospodarskem uspehu Nizozemske, ne moremo pa trditi, da je 

bil njihov doprinos ključen za nastanek nizozemske zlate dobe, saj je njen nastanek skupek 

različnih dejavnikov (strpnega in odprtega duha, svežih in ustvarjalnih idej, strateške lege, 

industrije gradnje ladij, uspešni zunanji trgovini idr.). Upamo pa trditi, da je bil judovski 

prispevek Nizozemski ključen za njen podaljšan gospodarski razcvet, saj so z rojstvom in 

razvojem bančništva ter globalne trgovine doprinesli k njenem uspešnem cvetenju.  

Zanimivo bi bilo nadalje raziskati zgodovino teh bogatih judovskih družin (od kod so prišle, 

kje je izvor njihovega bogastva, kako so ga pridobile) in kje so te bogate družine Sefardov 

(De Pinto, Suasso) danes? Kaj se je dogajalo z njimi tekom zgodovine, ali so danes izumrle 

dinastije, so se pomešale z Aškenaziji, ali pa so se zaradi kasnejših dogodkov asimilirale z 

lokalnim prebivalstvom in morebiti spremenile priimek in ime?  
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POST SCRIPTUM 

TEORIJE ZAROT 

Kot zanimivost dodajamo še poglavje o teorijah judovskih zarot, saj so postale zelo popularne 

in nepogrešljiv del našega življenja. Čeprav so se začele pojavljati že zelo zgodaj, pa so se z 

nastankom interneta le še okrepile. Danes skoraj vsak odmevnejši dogodek, ki se zgodi v 

svetu, spremlja neka teorija zarote. 

Teorija zarote je teorija, ki pojasnjuje dogodek ali stanje kot posledico tajnega načrta, uradno 

razlago pa razume kot manipulacijo, ki jo običajno izvajajo močni posamezniki ali skupine 

(The free dictionary 2015).  

 »Teorije zarot so eden najzanimivejših in najbolj intrigantnih psiholoških in družbenih 

pojavov sodobnega časa. Pridobile so že splošno razširjen in veljaven družbeni status in lahko 

bi rekli, da so postale nekakšen del sodobne popkulture« (Jelen in Praprotnik 2015).  

Kljub vsemu pa ne moremo reči, da teorije zarot ne obstajajo, saj svetu vladajo velike 

korporacije, ki mnogokrat manipulirajo s podatki in mediji, in mnoge zarote so se že izkazale 

za resnične.  

V nadaljevanju podajamo nekaj najodmevnejših tez o judovskih zarotah in njihove 

komentarje. 

Zarote zoper Jude segajo že v davni srednji vek. Ena najstarejših judovskih zarot, »krvno 

obrekovanje« ali v originalu »blood libel« razlaga, da so Judje ubijali ne-Jude, posebej otroke 

kristjanov, da bi dobili kri za kruh, ki so ga pekli v času Passover28 ter za razne druge rituale. 

Ta zarota je bila kombinirana z iluzijo, da Judje v resnici niso ljudje in da se lahko Jud 

navzven pokaže kot moški le z uporabo nekaterih posebnih sredstev. Obrekovanje je privedlo 

do poskusov in pobojev Judov v srednjem veku in zgodnjem novem veku, ponovno pa je 

oživelo z nacizmom. Njegov izvor je zakoreninjen v starih, skoraj prvobitnih konceptih, ki se 

nanašajo na moč in energijo krvi (Jewish Virtual Library 2015e). Obtožbe zoper Jude se v 

srednjem veku še nadaljujejo. Kristjani so obtožili Jude za nastanek kuge in smrti ljudi. 

Verjeli so, da Judje sodelujejo s satanom, da so agenti zla in da je njihovo poslanstvo iztrebiti 

kristjane. Kljub temu da so zaradi kuge umirali tudi Judje sami, je  prepričanje kristjanov 

ostalo nespremenjeno. Prav tako so jih obtoževali za vse bolezni in slabosti sveta (zastrupitve 

vodnjakov, duhovne slepote idr.) (Wilensky 2015).  

Zarota davka na košer hrano ali »the kosher tax conspiracy«. Po mnenju vernikov te zarote je 

certifikat košer živil eden od načinov, da Judje zbirajo denar od ne vedočih potrošnikov po 
                                                 

28 Passover je osemdnevni pomladni festival, ki ga praznujejo Hebrejci v spomin na emancipacijo 

Izraelcev iz suženjstva v starem Egiptu. Z upoštevanjem ritualov imajo možnost podoživeti svobodo, 

ki so jo pridobili predniki. 
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vsem svetu, katerega izkupiček potem razdelijo v različne judovske organizacije za njihove 

zlobne namene. Na zahodu se je to verovanje prijelo v 20. stoletju, ko so judovske 

organizacije izdale košer certifikate za proizvajalce hrane. In ker so košer certificirana živila 

cenovno višja od tistih, ki niso košer, so verjeli, da gre višek denarja v neke skrivne namene. 

Na žalost pa resnica ne bi mogla biti bolj enostavna. Vsi dobički gredo v roke proizvajalca, 

saj so živila s košer certifikatom res zelo draga, majhen del pa gre plačam košer akreditiranim 

članom organizacije, ki delujejo kot neprofitne organizacije. Zgodovinsko gledano pa je košer 

davek obstajal tudi kot judovski davek. Številne evropske države so različne variacije košer 

davka nalagale na Jude (Marc 2014).  

Ena izmed mnogih teorij zarot o enajstem septembru (9/11) je tudi ta, da so Judje odgovorni 

za napad na World trade center oz. WTC. Mnogi mediji so takrat poročali, da se 4000 Judov 

oz. 4000 Izraelcev na 11. september ni pojavilo v službi ter da so s strani izraelske tajne 

službe prejeli obvestilo oz. svarilo o napadu in navodilo, da naj ostanejo doma (Now the end 

begins 2011).  

Danes so posebej popularne teorije zarot, ki razlagajo, da Judje želijo nadzorovati in 

prevladati svetu. Ameriškega mogotca Henrya Forda mnogi označujejo za izumitelja te teorije 

judovske zarote, saj je v časopisu Dearborn Independent (katerega lastnik je bil od leta 1919) 

tedensko objavljal kolumne z lastnim pogledom na svet. Ford je trdil, da obstaja zarota, v 

kateri želijo Judje nadzorovati svet. Krivil je judovske finančnike za podpihovanje prve 

svetovne vojne, da bi ti lahko profitirali iz obeh strani, judovske avtomobilske trgovce je 

obtožil zarote spodkopavanja politike Fordovega podjetja idr. Maja 1920 je bila natisnjena 

prva serija člankov z naslovom »Internacionalni Judje: Globalni problem«. Naslednjih 18 

mesecev je časopis objavljal članke, kasneje pa so jih zbrali in izdali v knjigi. Nekaj let je 

časopis »Independed« objavljal anti-semitistične članke, nato pa jih je bil Ford prisiljen 

prenehati pisati zaradi tožb s strani Judov, saj so judovski voditelji zahtevali bojkot Ford 

motorsa in morebiti je bil strah pred padcem prodaje tudi razlog, da je prenehal pisati žaljive 

članke. Razmišljanja, da so Judje krivi za vse tegobe sveta, posebej za prvo in drugo svetovno 

vojno, pa ni nikoli spremenil (Jewish Virtual Library 2015f). Ta zarota ostaja kot nekakšen 

vir, iz katere izhajajo današnje moderne zarote o Judih. 

Eden najstarejših, pogosto ponavljajočih se teorij zarote, je zakoreninjena v enem od 

najstarejših, pogosto ponavljajočih se izvedbah družbene iracionalnosti: rasizma. Prepričanje, 

da želijo judovski bankirji s skritimi dogovarjanji nadzorovati svet mednarodnega bančništva 

in financ obstaja že od ... no ja, od nastanka mednarodnega bančništva in financ (Anderson 

2013). To prepričanje po našem mnenju ni nikakršna zarota, temveč zgolj nekaj, kar je 

logično in razumljivo, saj so Judje ustanovitelji, začetniki in mojstri bančništva in normalno 

se nam zdi, da je njihov cilj nadzorovati svet mednarodnega bančništva, ne zgolj zaradi tega 

ker so Judi, temveč zato, ker so najboljši v tem.  
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Treba pa je priznati, da je vsaj malo ironično, da je etnična skupina, ki je bila v zgodovini 

toliko izkoriščena s strani tistih, ki imajo velik vpliv, vpletena v tolikšne teorije zarot 

(Anderson 2013).  

Zagovorniki zarot družino Rothschild povezujejo z vrhom piramide vladarjev sveta. 

Povezujejo jo s skrivnostnim redom prostozidarjev, z Illuminati, skupino Bilderberg, 

satanizmom in ostalimi danes popularnimi skrivnimi skupinami, katerih cilj je ustanoviti 

enoten svetovni red, eno vlado, eno denarno valuto ter eno vojsko ... se pravi popolni globalni 

monopol, ki bi bil v rokah peščice posameznikov. Te skupine naj bi po podatkih 

zagovornikov imele moč izbrati oz. določiti predsednika, zrušiti trg delnic, bankrotirati 

države, organizirati vojne idr.  

Nekaj resnice se pa le nahaja v vsem tem in to je zgodovinska povezanost bančništva in 

judaizma, ki pa je po našem mnenju zgolj naključna. Kot smo že skozi magistrsko nalogo 

spoznali, so bili Judje zaradi svoje vere nenehno preganjani in izobčeni iz opravljanja častnih 

poklicev in obrtniških cehov, v lasti niso smeli imeti zemlje, in vse to v času srednjega veka 

ko je agrikultura predstavljala pomemben, če ne celoten del ekonomije. Judje niso imeli druge 

izbire, kot pa da se naselijo v urbana središča in se pričnejo ukvarjati z aktivnostmi, ki so bile 

drugim prepovedane, ali si jih niso želeli – z bančništvom. Ravno iz tega razloga pa je izvor 

evropskega bančništva postal povezan z Judi. Glede na to, da so Jude povezovali z nastankom 

kuge, žrtvovanjem kristjanov in drugimi včasih absurdnimi zarotami, menimo, da jih ni težko 

povezati še z ostalimi »popularnimi« teorijami zarot današnjega časa. Močno in vplivno 

družino Rothschild vse do danes spremljajo številne teorije zarot. Za mnoge zagovornike 

teorij zarot družina predstavlja upravitelja sveta. 

Ali je temu res tako? Moramo priznati, da je. Peščica najmočnejših in najvplivnejših ljudi na 

svetu res odloča o tem, kje bodo vojne, kaj bomo jedli in kako bomo živeli. Vsak želi biti 

številka ena. Vzemimo za primer podjetje. Vsako podjetje se bori za dominacijo na trgu, za 

obstanek in pri tem tu in tam »pomečka« oz. uniči kakšno konkurenčno podjetje. Takšen je 

zakon ekonomije, samo najboljši in najmočnejši preživijo. Države se borijo za svetovno 

dominacijo in globalne resurse. Primer: Lovke Združenih držav Amerike segajo povsod, 

bodisi je to gospodarstvo, politika ali show business ... povsod so številka ena, so mojstri 

manipulacije in nadzora. Je temu tako, ker je v Ameriki veliko bogatih Judov? Nikakor ne, 

gre zgolj za igro dominacije nad svetom. Tudi če v Ameriki ne bi bilo enega Juda, bi bilo 

podobno. Religijska prevlada judaizma v svetu nima večjega pomena, pri vsem tem gre zgolj 

za moč in prevlado posameznikov oz. držav. Zakaj pa so ravno Rothschildovi nenehno pod 

drobnogledom, ko pa obstaja na stotine oz. tisoče podobnih evropskih družin, ki so prav tako 

vplivne, nekatere celo ustanovljene že stoletja pred njimi? Vse, kar ločuje te bogate družine 

od Rothschildov, je dejstvo, da niso Judje in ravno judaizem bi lahko bil povod, da je družina 

že od nekdaj žrtev mnogih zarot. Upamo si trditi, da bi vsaka družina (tukaj govorimo o ne-

judovskih družinah), ki bi bila na položaju družine Rothschild, delovala popolnoma enako ali 
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podobno. Tukaj gre zgolj za človeški pohlep in lastno korist in ne judovsko dominanco nad 

svetom. Naše mnenje o zaroti judovske prevlade nad svetom je le zavist in poskus 

izpodbijanja moči in avtoritete, da bi sami prišli na njihovo mesto. Svet, korporacije in 

podjetja delujejo po principu, da boljši in močnejši diktira politiko in trg, pri čemer se ne ozira 

na ostale, šibkejše, saj ga vodi pohlep in lasten interes. 

Družina Rothschild ima danes pod nadzorom in v lasti skoraj vse državne banke na svetu ter 

večino svetovnega zlata. Imajo tolikšno moč, da diktirajo ameriške finančne zakone. Njihovo 

bogastvo je tema mnogih špekulacij, nekateri ga celo ocenjujejo na 500 trilijonov, kar je 

polovica vsega svetovnega bogastva. Točna številka njihovega bogastva ostaja skrita, saj 

družina zelo močno nadzira tudi medijski prostor (Australian National Review 2014).  

Citati Mayerja Amschela Rothschilda: 

· »Če mi daste pod kontrolo državne finance, me ne zanima, kdo piše zakone«. 

· »Ne zanima me, katera marioneta je nastavljena na prestol Anglije in vlada imperiju ... 

človek, ki nadzoruje britansko oskrbo z denarjem, nadzoruje tudi britanski imperij. Jaz pa 

sem tisti, ki nadzoruje oskrbo denarja« (Australian National Review 2014). 

Po našem mnenju so si Rothschildi priborili bogastvo zaradi lastne koristi, lastne želje po 

bogastvu in nadzoru, in ne zato, ker imajo pred seboj misijo, da bodo Judje zavladali svetu. 

Danes večina držav živi v sistemu liberalnega kapitalizma, ki mogočnim bankirjem omogoča 

financiranje političnih kampanj za oblast, ki jim ustreza in pod katero bodo lahko uveljavljali 

svoje interese ter svoje bogastvo vzdrževali oz. ga povečevali. To »igro« pa lahko po našem 

mnenju spremeni le sprememba sistema. Menimo, da so mnoge zarote same po sebi 

iracionalne, saj je npr. prevlada nad mednarodnim bančništvom in nadzor nad svetom nekaj, 

kar je v sistemu liberalnega kapitalizma dopustno in mogoče. Tega ne bi smeli povezovati s 

skrivnimi zarotami. Gre zgolj za svetovno dominanco, lasten interes, pohlep in korist.  

Iz raziskovanj, ki smo jih opravili za potrebe magistrske naloge, lahko zaključimo, da bolj kot 

je neka sredina oz. okolica negativno usmerjena proti neki etnični ali kakšni drugačni 

skupnosti (bodisi z raznimi zatiranji, prepovedi, skrivnimi zarotami), bolj je ta skupnost 

močna, bolj se krepi, motivira in si medsebojno pomaga, da bi bila boljša od drugih in bi 

lahko preživela. Nenehno dokazovanje in želja po preživetju sta rezultat njihove poslovne 

uspešnosti. Lahko zaključimo, da je imela cerkev oz. katoliška vera velik vpliv na judovsko 

poslovno uspešnost, saj so jih skozi številne prepovedi, zatiranja in represijo usmerili v 

donosni dejavnosti kot sta trgovina in bančništvo, z zatiranji in represijo pa so Jude motivirali, 

da so postali najboljši v tem, kar delajo.  
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POST SCRIPTUM 

 

ODRAZ JUDOVSKE INOVATIVNOSTI NA ŠIRŠE OKOLJE 

V nalogi smo se omejili zgolj na nizozemsko poslovno zgodovino, zato bomo v tem dodatku 

na kratko povzeli najpomembnejša odkritja in inovacije Judov v preučevanem obdobju, za 

katera menimo, da so vplivala ne samo na Nizozemsko temveč tudi na širše gospodarsko 

okolje (predvsem na nadaljni tehnološki in ekonomski napredek evropskih držav).  

Menimo, da je bil judovski vpliv na ekonomsko življenje in nastanek modernega kapitalizma 

(predvsem v povezavi moderne trgovine in modernega bančništva) pomemben in ne smemo 

ga zanemariti. Judje so bili vedno podporniki svobodne konkurence, skratka znani po tem, da 

vlivajo svobodni duh v ekonomsko življenje.  

Skozi naše raziskovanje smo ugotovili, da se Judje pojavljajo kot ustanovitelji bank in 

borznega trga na Nizozemskem, ki kasneje pomembno vplivajo na nastanek ostalih bank in 

borz v Evropi. Ta odkritja so bila odločilna za nastanek moderne države kot jo poznamo 

danes, saj so vsi elementi in mehanizmi tistega časa, v veljavi še danes.  

· Ustanovitev banke Amsterdam. Velja za prvo moderno centralno banko na svetu, ki je 

postala model za kasnejše banke, posebej jo povezujejo z nastankom banke Hamburg. 

Zapisana je kot ena najbolje vodenih finančnih institucij. Sombart je celo zapisal, da so 

Judje sodelovali ne samo pri nastanku banke Amsterdam, temveč tudi pri nastanku banke 

Hamburg in banke Anglije. Mnogi zgodovinarji se strinjajo, da je pobuda za ustanovitev 

banke Anglije prišla ravno s strani nizozemskih Judov.  

· Ustanovitev amsterdamske borze. Ustanovljena je bila z ustanovitvijo Vzhodnoindijske 

družbe za upravljanje z njihovimi delnicami in obveznicami in šteje za najstarejšo borzo 

na svetu. Pravijo tudi, da velja za prvo inkarnacijo borzne banke kakšno poznamo danes. 

Delničarji Vzhodnoindijske družbe so lahko svoje delnice prodali tretjim osebam, kar je 

bila novost takratnega časa. Druga novost povezana z omenjeno družbo pa je bil fiksni 

kapital družbe. Enaki postopki, ki so se uporablali takrat se uporabljajo še danes.  

· Banke na Nizozemskem so pritegnile mnoge dragocene kovine (zlatnike, srebrnike) v 

državo, ki so zahtevale nove koncepte bančnih in plačilnih sistemov. Ti sistemi so se 

kasneje razširili in razvili v Anglijo in druge države po svetu. Ironično je, da so bile tudi 

kasnejše bančne inovacije in banke, ki so nastale na različnih koncih Evrope, 

ustanovljene (v večini primerov) s strani Judov (Credit Mobilier, Deutsche bank, banka 

Dunaja, banka Madžarske, Praška banka idr).  

Odkritja in kolonizacija so spodbudila razmah zunanje trgovine in spremenile svetovno 

gospodarstvo, povezali svet in ga naredili soodvisnega. Judje so imeli raztresene centre že v 

samem začetku in mednarodno poslovanje jim je bilo pisano na kožo. Zanimivo je tudi, da je 

judovska zgodovina vedno gledala v isto smer kot evropski ekonomski razvoj (judovski 
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pregoni in selitve so soupadali z gospodarsko rastjo držav kamor so se naselili - Iberijski 

polotok, Nizozemska, Anglija ... ). Zgolj naključje ali pomembna povezava? 

Menimo, da je eden od vzrokov za uspešno mednarodno trgovino decentalizacija 

gospodarskega življenja (judovska diaspora raztresena po celem svetu). Vse pomembne 

judovske družine (družina Lopez, Mendes, Gradis, Costas, Pereires, Rothschild...) so imele 

sedeže podjetjij v nekem mestu, kjer so imele svoj center moči in upravljanje, svoje 

podružnice pa raztresene po ostalih državah sveta.  

Zasledimo, da je bila Nizozemska mednarodna trgovina, razvoj industrije, pomorske trgovine, 

ustanavljanje kolonij ... posnemana s strani mnogih držav, saj je bila v 17. stoletju najboljša 

na teh področjih. Judje so bili tisti, ki so odigrali ključno vlogo in postavili temelje 

modernemu kapitalizmu in njegovi širitvi v Anglijo, ki je v 18. stoletju postala gospodarski, 

finančni in kulturni center Evrope.  

Judje so bili po našem mnenju zelo pomemben element gospodarske uspešnosti Evrope, saj so 

jim jezikovne veščine omogočale, da so postali mediatorji evopskih kraljestev in zasegli 

visoke položaje med nizozemskim in evropskim plemstvom (svetovalci, financerji, varuhi 

zlata). Judovsko založništvo in tiskanje knjig pa je imelo pomemben vpliv na razvoj 

protestantizma ter kapitalizma v Angliji.  

V času 17. in 18. stoletja nobena kolonialna družba ni bila popolna brez njih. V tem času so 

monopolizirali trgovino (nakit, dragi kamni, dragulji, svila), ki je povezovala ves svet. Vedno 

so delovali v največjih trgovskih podjetjih (VOC, WIC) in ne kot individualni in izolirani 

trgovci. Bili so zelo dobri inovatorji, znali so izboljšati starejše procese in pripeljati do 

revolucionarnih izboljšav, predvsem pa so bili znani po tem, da so ideje znali spraviti v 

pogon. 
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TERMINOLOŠKI SLOVAR 

SEFARDI (Sephardic/Sephardim Jews) – Judje in njihovi potomci, ki prihajajo iz Španije, 

Portugalske, severne Afrike in bližnjega vzhoda. Beseda "Shepardic" je pridobljena iz 

hebrejske besede "Sepharad", ki se nanaša na Španijo. Sefardi so pogosto razdeljeni na 

Sefarde, ki prihajajo iz Španije in Portugalske ter Mizrachime iz severne Afrike in Bližnjega 

vzhoda. 

AŠKENAZI (Ashkenazic/Ashkenazim Jews) – Judje in njihovi potomci iz Francije, Nemčije 

in Vzhodne Evrope. Pridevnik "Ashkenazic" je pridobljen iz hebrejske besede "Ashkenaz", ki 

se uporablja za sklicevanje na Nemčijo. Danes je večina ameriških Judov Aškenazov, 

potomcev Judov, ki so se izselili iz Nemčije in vzhodne Evrope v sredini leta 1800 do leta 

1900.  

CONVERSOSI – Judje iz Iberijskega polotoka, ki so se zaradi prisile uradno prekristjanili v 

katolicizem. Mnogi izmed so še vedno skrivno prakticirali judaizem. 

NOVI KRISTJANI (New Christians) – Conversosi iz Iberijskega polotoka, ki so sprejeli 

krščanstvo in svoje otroke vzgajali kot kristjane. Lahko bi jim rekli tudi potomci prisilno 

prekristjanjenih Judov iz Španije in Portugalske. 

PORTUGALSKI JUDJE (Portogeese Jews) – način neidentifikacije s Španijo, ki je bila 

pogosto v vojni z Nizozemci, saj so s skupnega stališča vsi gledani kot conversosi iz 

Iberskega polotoka. 

MARANI (Marranos ali Anusim) - Judje, ki so se se prekristjanili, a po srcu nikoli niso bili 

vdani krščanstvu. Prisilni spreobrnjenci, ki so nadaljevali s prakso judovstva. Maran v 

španščini pomeni prašič in je izhajal iz obrednih prepovedi jesti svinjine, prepoved, ki so jo 

prakticirali tako judje kot muslimani.  

PRIKRITI JUDJE (Crypo Jews) – Judje, ki so skrivno naklonjen judaizmu, na zunaj pa 

prakticira drugo vero; s tem izrazom označujemo tudi potomce, ki so ohranili nekaj judovske 

tradicije, čeprav na zunaj verujejo v drugo vero. 





Priloga 2 

 

KRATKA BIOGRAFIJA DRUŽINE ROTHCHILD 

Leta 1798, v starosti 21 let je Nathan Mayer Rothschild odšel od doma v Anglijo. Najprej se 

je ustalil v Manchestru, kjer se je uveljavil kot tekstilni in splošni trgovec z ugledom za 

agresivne prodaje in konkurenčne cene. Leta 1809 je Nathan preselil svojo bazo v Londonu. 

Najel je prostore v novem sodišču v St Swithins Lane, in banka še dan danes nosi njegovo 

ime. Tu je razvil nekatere bančne dejavnosti, ki se ukvarjajo z menicami in urejanju tujih 

posojil. Njegov najboljši posel je prišel leta 1814, ko je skupaj z brati postal komisionar 

britanske vlade in so dvignili sredstva za pomoč Britaniji in njenih zaveznikov ter tako 

premagali Napoleona. Nathanov uspešen posel v Londonu je postal vzor bratu v Frankfurtu. 

Leta 1812 je James, najmlajši, ustanovil bančno hišo v Parizu. Salomon je odšel naslednji, 

napotil se je na Dunaj, kjer je družina že bila aktivna v Imerial financah. Končno, s krepitvijo 

avstrijskih cesarskih interesov v Italiji, je Carl ustanovil podjetje v Neaplju, zaradi česar je 

Amschelu, najstarejšemu od petih sinov Mayerja Amschela, pustil, da vodi frankfurtsko 

banko, katere vpliv je še naprej rastel. Iz teh korenin se je bančno poslovanje Rothschildov 

hitro razširila po vsej Evropi. Do smrti Nathana (1836), so bili Rothschildi najuspešnejši 

mednarodni bankirji tistega časa. Nathan je v Londonu uredil pet milijonov funtov posojil 

pruski vladi, zbral je sredstva za vlade po svetu, z izdajo obveznic pa so tvorili jedro 

njihovega poslovanja. Posamezni bratje in njihovi potomci so dodajali druge interese. V 

Franciji in Avstriji so se Rothschildske banke zavzemale za gradnjo in financiranje omrežja 

železnic. Na Dunaju je Salomona začel zanimati inženiring in livarne. Vsi so se vključevali s 

prodajo plemenitih kovin, zlasti z zlatom. NM Rothschild & Sons so postali eden od 

posrednikov Bank of England, ki so se vpletli v posel z rudniki in pridobivanje plemenitih 

kovin in dobrin. Z zagotavljanjem sredstev za ustvarjanje družbe De Beers v letu 1887, so se 

Rothschildi obrnil tudi na naložbe v rudarstvu plemenitih kamnov v Afriki in Indiji. Nekaj 

časa so bili tudi v ospredju razvoja naftnih polj v Bakuju in Batoum v južno-zahodni Rusiji. 

Prva svetovna vojna je pomenila spremembo sreče in poudarek za Rothschilde. Leta 1919 je 

bila zapisana nova stran v dolgi zgodovini Rothschildovi vpletenosti z zlatom, NM Rothschild 

& Sons se je znašla v vlogi predsednika za dnevno določanju svetovne cena zlata, mestna 

tradicija, ki se je ohranila do leta 2004. Zlom v letu 1929 je prinesel hude težave, desetletje 

kasneje pa so nacisti zasegli interese družine Rothschild v Avstriji in tako stoletja dolgo 

evropsko bančništvo pripeljali na konec. Vojna je družino raztresla. Okrevanje po vojni je bilo 

počasno, vendar pa so se do leta 1960 uspeli pobrati in kolesa so se ponovno začela vrteti. 

Skupaj so britanske in francoske banke začele razvijati njihovo novo operacijo v ZDA, ki je 

sčasoma postala Rothschild Inc. v Londonu, NM Rothschild & Sons je sprejela predčasno 

vlogo na novih trgih evro obveznic. Leta 1973 so ustanovili novo krilo managementa v 

skupini NM Rothschild, ki je imela cilj razviti svetovni doseg. Danes se to kaže v londonski 

Rothschild Private Management Limited. Danes Rothschild deluje kot enotna organizacija in 

ima približno 2800 zaposlenih v 40 državah po vsem svetu. Skupina nadaljuje dolgo tradicijo 

inovacij, strokovnega znanja in izkušenj, ki trajajo več kot dve stoletji. Posel je še vedno na 
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čelu svetovnih finančnih in gospodarskih dejavnosti z močnimi referencami pri zagotavljanju 

M&A in vključuje strateško svetovanje in financiranje svetovalnih storitev (Rothschild 2011). 

 

 


