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Omslag: Gezicht op Jodensavanne vanaf de Surinamerivier. De synagoge was het hoogste gebouw van het dorp.
Pierre Jacques Benoit, Voyage à Surinam, 1839, Brussel. Collectie Kenneth Boumann 
Meisje met davidster. Foto: Pauline Prior, 2019



Bernard Picart, gravure, Amsterdam, 1722. Joods Historisch Museum, 
Amsterdam
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1.2 VAN SPANJE EN PORTUGAL NAAR

AMSTERDAM

 

In 1492 moesten de joden uit Spanje katholiek 

worden of het land verlaten. Velen vluchtten 

toen naar Portugal. In 1497 moesten alle jo-

den in Portugal zich bekeren tot het katholieke 

geloof. De bekeerde joden werden nieuw-chris-

tenen genoemd. Een aantal van hen werkte als 

koopman in de handel. Zij verdienden goed en 

hadden vaak belangrijke posities.

 

Rond 1600 kwamen er nieuw-christenen in 

Amsterdam wonen. Dit had twee redenen. Aller-

eerst vluchtte men voor de inquisitie, de recht-

bank van de katholieke kerk. Deze hield steeds 

strenger toezicht of iedereen zich wel hield aan 

de regels van het katholieke geloof. 

Als de inquisitie erachter kwam dat iemand in 

het geheim het joodse geloof beleed, kon hij of 

zij worden opgepakt en veroordeeld. De straf-

fen waren zwaar, je kon zelfs eindigen op de 

brandstapel. In Amsterdam mochten de joden 

hun eigen geloof belijden en hadden ze meer 

rechten dan joden in andere landen. Veel van 

de nieuw-christenen namen daarom het geloof 

van hun joodse voorouders weer aan toen zij in 

Amsterdam kwamen wonen. 

Ten tweede vertrok men naar Amsterdam, om-

dat deze stad zich steeds meer ontwikkelde als 

centrum van de wereldhandel. Men kon er dus 

goed geld verdienen als koopman.

1.3 VAN AMSTERDAM NAAR DE 

AMERIKA’S EN HET CARIBISCH GEBIED

De Portugees-joodse koopmannen in Amster-

dam speelden een belangrijke rol in de handel. 

Een aantal van hen vertrok vanuit Amsterdam 

naar de koloniën in de Amerika’s en het Cari-

bisch gebied om van daaruit handel te drijven. 

De Portugese joden hadden een uitgestrekt 

internationaal netwerk van familieleden en 

handelscontacten. Dit netwerk was belangrijk 

voor hun succes in de internationale handel. 

Men vertrouwde en steunde elkaar, omdat men 

familie van elkaar was.

Er waren ook veel arme Portugese joden die 

naar Amsterdam waren gevlucht voor de in-

quisitie. Het bestuur van de joodse gemeente, 

die voor de armen moest zorgen, vond dat zij 

te veel geld kostten. Daarom werden zij zoveel 

mogelijk weggestuurd naar Portugees-joodse 

gemeenten in andere gebieden, zoals de kolo-

niën. In ruil voor hun vertrek ontvingen zij een 

geldbedrag. Een deel van het geld kregen ze in 

Amsterdam, de rest als zij waren aangekomen 

in hun nieuwe woonplaats. Tussen 1759 en 1814 

I. VAN AMSTERDAM NAAR DE CARIBEN

In de 17e eeuw werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, zo heette Nederland toen, het 

belangrijkste land in de wereldhandel. De stad Amsterdam was het centrum van de 

handelsactiviteiten.

De haven van Amsterdam was een handelscentrum, vandaar de vele schepen. 
Gerard van Keulen, gravure, ca. 1720. Stadsarchief Amsterdam 

Er waren twee grote Nederlandse handels-

maatschappijen. De Verenigde Oost-Indische 

Compagnie (VOC) mocht als enige handel 

drijven met Azië. De West-Indische Compagnie 

(WIC) richtte zich op West-Afrika, Noord- en 

Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. De WIC 

stichtte koloniën in Brazilië, Noord-Amerika, 

Suriname en op Curaçao.
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1.1 AMSTERDAM, HANDEL EN KOLONIËN

Op deze kaart zijn de handelsroutes van de WIC en VOC 

getekend. De VOC kocht onder andere textiel en kauri-

schelpen in Azië. De WIC gebruikte deze en andere goe-

deren, zoals kralen, buskruit en brandewijn als betaal-

middel om mensen in Afrika als slaaf te kopen. De slaven 

werden naar de Amerika’s verscheept en daar verkocht. 

De schepen keerden terug naar Europa met suiker, hout, 

koffie en tabak. 



vertrokken meer dan 400 arme joden, vaak met 

hun gezin, naar de koloniën. Hiervan kwamen 

er 135 naar Suriname en 73 naar Curaçao. Hun 

namen werden bijgehouden in een speciaal 

register. Op de foto zie je een pagina hieruit.

1.4  DE OVERTOCHT 

De reis naar de koloniën duurde lang en was 

gevaarlijk. Het schip kon in een storm terechtko-

men en zinken, of gekaapt worden door piraten. 

Toch emigreerden veel Portugese joden naar de 

gebieden die onbekend voor hen waren. Zij waren 

immers vluchtelingen en nergens echt geworteld. 

Ze volgden hun familieleden en handelspartners in 

de hoop op een beter bestaan. In de koloniën had-

den ze meer rechten en vrijheden dan in Europa. 

Ze stichtten hun eigen joodse geloofsgemeenten 

in hun nieuwe woonplaatsen en hielden goed con-

tact met de Portugees-joodse moedergemeente in 

Amsterdam. 

De Portugese joden die vertrokken naar Brazilië 

en Nieuw-Amsterdam in Noord-Amerika, bleven 

er niet lang wonen. Degenen die naar Suriname 

en Curaçao kwamen, stichtten er joodse ge-

meenten die nu nog bestaan. 

Register van uitkeringen aan lidmaten van de Portugees-joodse 
gemeente als reisgeld om naar elders te vertrekken, 1759-1802. 
Stadsarchief Amsterdam

 VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 1 VAN AMSTERDAM NAAR DE CARIBEN

⃣ 1. Waarom vertrokken de nieuw-christenen in Portugal rond 1600 naar Amsterdam? 

⃣ 2. Stelling: de Portugese joden die naar de koloniën vertrokken, waren allemaal rijke 
 koopmannen. Waar of niet waar? Leg je antwoord uit.

⃣ 3. Leg uit waarom het grote internationale netwerk van de Portugees-joodse koopmannen 
 zo belangrijk was voor het succes van degenen die naar de koloniën vertrokken.

II. NAAR BRAZILIË EN NIEUW-AMSTERDAM
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2.1  BRAZILIË

In 1624 veroverde de West-Indische Compagnie 

(WIC) de stad Bahia in Brazilië. De Nederlan-

ders die vanaf toen het gebied bestuurden, 

schreven het volgende in een bepaling: ‘dat 

de vrijheid van Spanjaarden, Portugezen en 

inboorlingen, of dit nu rooms-katholieken of 

joden waren,’ zou worden gerespecteerd. Een 

jaar later werd de stad terugveroverd door de 

Portugezen. 

In 1630 veroverde de WIC de provincie Pernam-

buco in het noordoosten van Brazilië en later 

ook grote delen van de suikerdistricten in het 

achterland. De joden kregen hier dezelfde rech-

ten en vrijheid, zoals in 1624 was bepaald bij de 

verovering van Bahia. Deze voorrechten waren 

uitgebreider dan die in Amsterdam. Hierdoor 

werden veel immigranten aangetrokken: begin 

jaren 1640 vormden joden de grootste groep. 

Sommigen werkten in de detailhandel of 

oefenden ambachten uit, zoals slager, bakker 

of smid. In Amsterdam mochten joden deze 

beroepen niet uitoefenen. Anderen werden 

actief in de suiker- en slavenhandel, waarmee 

veel geld was te verdienen. In 1654 werden de 

Nederlanders door de Portugezen verdreven en 

keerden de meeste joden terug naar de Neder-

landse Republiek.

Een suikerplantage in Brazilië. Er werkten gemiddeld 50 slaven op een suikerplantage om het zware werk te doen. 
Frans Post, olieverf op doek, ca. 1650-1660. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
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De Sociëteit van Suriname, de eigenaar van de kolonie, maakte afspra-
ken met de Amsterdamse Portugees-joodse gemeente voor de immigratie 
van arme joden in Suriname. De Sociëteit betaalde de reis, zorgde voor 
een goed verblijf aan boord van het schip en voldoende voedsel. De im-
migranten mochten 1 kist per persoon meenemen. Dit staat geschreven 
in het verslag op de foto, 1735-1749. Stadsarchief Amsterdam



 VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 2 NAAR BRAZILIË EN NIEUW-AMSTERDAM

⃣ 1. Nadat Nederland in 1624 Bahia had veroverd, schreef het bestuur de volgende bepaling:
 ‘dat de vrijheid van Spanjaarden, Portugezen en inboorlingen, of dit nu rooms-katholieken
 of joden waren’ zou worden gerespecteerd.’ Leg deze bepaling in eigen woorden uit. 

⃣ 2. De joden in Brazilië hadden meer rechten dan in Amsterdam. Geef een voorbeeld.

⃣ 3. Hoe heet de stad Nieuw-Amsterdam in Noord-Amerika nu?

⃣ 4. Waarom vertrokken de joden vanaf 1660 uit Nieuw-Amsterdam  naar het Caribisch gebied?
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III. SURINAME

3.1 JODENSAVANNE

Jodensavanne aan de Surinamerivier was het 

centrum van de Portugees-joodse gemeen-

schap. Het werd gesticht door de Portugese jo-

den die in 1664 onder leiding van David Cohen 

Nassy naar Suriname waren gekomen. Toen 

zij hier aankwamen, viel Suriname nog onder 

Engeland. Het Engelse bestuur gaf de joden het 

recht om vrij hun godsdienst uit te oefenen. 

In 1667 ging de Engelse kolonie Suriname over 

in Nederlandse handen. De Portugese joden 

die hier woonden, kregen onder Nederlands 

bestuur nog meer vrijheden en rechten. Ze 

hadden godsdienstvrijheid en een eigen joodse 

rechtbank. Ook mochten ze hun slaven op zon-

dag laten werken in plaats van op zaterdag, de 

joodse rustdag. Ze mochten zelfs meestemmen 

over wie er in het koloniaal bestuur werd be-

noemd. Op Jodensavanne waren joden eige-

naar van de grond. Nergens ter wereld hadden 

joden zoveel rechten. Dit was heel bijzonder.

De Portugese joden legden plantages aan 

langs de Surinamerivier, waar suiker, koffie, 

katoen en cacao werden verbouwd. Zij verdien-

den goed aan de suikerteelt en hadden een 

welvarend bestaan. Het zware werk op de

plantages werd gedaan door de slaven. In 1684 

woonden er ongeveer 230 joden in Suriname 

die ruim 1000 tot slaaf gemaakte Afrikanen en 

inheemsen bezaten. In 1737, toen de gemeen-

schap een periode van grote bloei doormaakte, 

bezaten de joden circa 115 plantages.

In 1772 stortte de plantage-economie in. De 

planters verhuisden naar de stad Paramaribo 

en Jodensavanne raakte gaandeweg in verval.

Vanaf 1825 vielen de joodse gemeenschappen 

officieel onder het gezag van de Nederlandse 

staat. De speciale rechten van joden kwamen 

te vervallen en ze kregen dezelfde rechten en 

plichten als de overige Nederlanders in de 

kolonie. Bijvoorbeeld, zaken die niet met het 

geloof te maken hadden, vielen niet meer onder 

de joodse rechtbank. Zo kon een dief niet meer 

worden gestraft door deze rechtbank. Dit werd 

gedaan door de algemene rechtbank van de 

kolonie Suriname. 

Gezicht op Jodensavanne vanaf de Surinamerivier. De synagoge was het hoogste gebouw van het dorp.
Pierre Jacques Benoit, Voyage à Surinam, Brussel, 1839. Collectie Kenneth Boumann
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De kust van Nieuw-Amsterdam in de kolonie Nieuw-Nederland. Nadat de Engelsen het in 1664 hadden overgenomen, werd de naam veranderd in 
New York. Anoniem, ca. 1660. Rijksmuseum Amsterdam

2.2  VAN BRAZILIË NAAR 

NIEUW-AMSTERDAM 

Van de Portugese joden die in 1654 Brazilië 

moesten verlaten, belandden er 23 in Nieuw-

Amsterdam, de hoofdstad van Nieuw-Neder-

land in Noord-Amerika. Hier hadden zij minder 

rechten en vrijheden. Zij mochten er wonen en 

handel drijven, maar mochten hun godsdienst 

niet openlijk uitoefenen of werkzaam zijn in

de ambachten of detailhandel. Aan het begin 

van de jaren 1660 vertrokken de Portugese 

joden uit Nieuw-Amsterdam en vestigden zich 

in de Caribische koloniën. Hier bloeide de han-

del en hadden zij meer vrijheid om hun joodse 

geloof te belijden.



Vermenging nu nog zichtbaar

De eeuwenoude relatie tussen joden en slaven 

en hun nakomelingen leidde tot uitwisseling en 

vermenging van hun culturen. Dit is zichtbaar in 

joodse en Afro-Surinaamse gebruiken. Hieron-

der volgen enkele voorbeelden.

Uit de vele gemengde relaties tussen joden en 

Afro-Surinamers werden kinderen geboren.

Hierdoor heeft een groot deel van de Afro-Suri-

naamse bevolking joodse wortels. Sommige

Afro-Surinamers hebben een joodse achter-

naam, zoals Emanuels, Samson of Davids.

Soms dragen Afro-Surinamers een gouden  

hangertje in de vorm van de joodse davidster 

met de Hebreeuwse letter hee, die staat voor 

Hasjem. Het sieraad wordt vaak geschonken bij 

de geboorte en duidt op een of meerdere joodse 

voorouders. Typisch voor deze Afro-Surinaamse 

davidster zijn de bolletjes op de hoeken, die bij 

een niet-Surinaamse joodse davidster ontbre-

ken. Veel Surinamers geloven dat het dragen 

van dit sieraad gelukt brengt, omdat het de 

Surinaamse joden goed ging. Joden dragen 

de davidster om te laten zien dat zij een joodse 

identiteit hebben, Afro-Surinamers dragen de 

davidster als amulet.

Op de linkerfoto staat een grafpaal van de zoge-

noemde ‘negerbegraafplaats’ op Jodensavanne. 

Hier werden vrijgeboren en vrijgemaakte Afro- 

Surinamers begraven. Rechts is een foto van de 

Portugees-joodse begraafplaats in Paramari-

bo, die vanaf 1868 bestaat. Er staat een aantal 

houten palen zoals op de linkerfoto. Deze komen 

normaal niet voor op joodse begraafplaatsen. 

Dat ze er nu wel staan, komt door de vermenging 

van de joodse en Afro-Surinaamse cultuur.

Bij beide groepen zijn bepaalde gerechten ver-

boden, door joden aangeduid als treife, door 

Afro-Surinamers als trefu.
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Het echtpaar Isaac Daniel Fernandes en Klasina Elisabeth Vroom 
(midden, zittend) met hun acht kinderen en een schoondochter. 
Klasina kwam uit een familie van vrijgemaakte slaven van de plantage 
Guinese Vriendschap, gelegen aan de Surinamerivier. In 1889 werd 
de plantage beheerd door S.D. Fernandes en was I. Fernandes gezag-
voerder. Huwelijken tussen blanke joodse mannen en Afro-Surinaamse 
vrouwen kwamen in Suriname vaak voor. 
Foto ca. 1908. Collectie Familie Fernandes-Vroom

Foto’s: Julie-Marthe Cohen, 2013

Surinaamse davidster

3.2 VERMENGING TUSSEN PLANTERS, 

SLAVEN EN HUN NAZATEN

Vermenging op de plantages

De plantages aan de Surinamerivier lagen ver 

van de stad en lagen ook nog ver uit elkaar. 

Hierdoor hadden de planters en slaven weinig 

contact met de buitenwereld. Zij hadden wel 

dagelijks contact met elkaar en namen soms 

gebruiken van elkaar over. Zo spraken de slaven 

op de plantages van Portugese joden djoe tongo. 

Het woord djoe komt van het Engelse woord 

voor jood: Jew. Djoe tongo betekent dus joden-

taal. Deze taal leek op het Sranantongo, maar 

met veel meer Portugese woorden. We kennen 

deze taal nu als het Saramaccaans. 

Vermenging in de stad

Voordat de Portugese joden vanuit de planta-

ges naar Paramaribo verhuisden, woonden er 

al joden in de stad. Behalve Portugese joden, 

woonden er ook Asjkenazische joden. Zo noemt 

men de joden uit Midden- en Oost-Europa. 

Ook zij waren in de 17e eeuw naar Amsterdam 

getrokken vanwege economische redenen en 

vervolgingen, en van daaruit naar Suriname 

geëmigreerd. De Portugese joden behoren tot 

de Sefardische joden. Zo noemt men de joden 

uit Spanje en Portugal en tegenwoordig ook de 

joden uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Paramaribo had een gemengde bevolking 

met Europeanen, slaven en vrijgemaakten. De 

Portugese en Asjkenazische joden leefden er 

zij aan zij met de vrijgemaakte zwarte en ge-

kleurde bevolking. Men had contact met elkaar 

in de winkels, op de markt, tijdens het werk en 

woonde bij elkaar in de buurt. Hierdoor werden 

de sociale en culturele verschillen tussen deze 

groepen kleiner. Doordat er veel meer slaven en 

vrijgemaakten waren dan Europeanen, ont-

stonden er veel gemengde relaties. Daardoor 

veranderden de samenstelling en leefregels van 

de joodse gemeenschap. 

In het georganiseerde sociale leven bleven de 

groepen nog wel gescheiden. Zo mochten al-

leen blanken lid worden van clubs, zoals toneel- 

of muziekverenigingen. Met de afschaffing 

van de slavernij in 1863 werd het onderscheid 

tussen vrijen en slaven opgeheven en verdween 

geleidelijk het verschil tussen blank en zwart. 
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Dit is een van de oudste afbeeldingen van slaven die werken in de 
suikerrietteelt. Thomas Pistorius, Korte en zakelijke beschrijvinge van de 
Colonie van Zuriname, Amsterdam, 1763. Collectie Kenneth Boumann 

De Portugese joden die van de plantages naar Paramaribo waren 
verhuisd en de Asjkenazische joden, werkten in de stad in de detail-
handel of als ambachtsman. Op de tekening zie je de winkel van Isaac 
Abraham Levy Aron. Hij verkocht levensmiddelen, zoals Hollandse kaas, 
kinderspeelgoed en sieraden. Pierre Jacques Benoit, Voyage à 
Surinam, Brussel, 1839. Carl Haarnack, Buku - Bibliotheca Surinamica
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Gemeenten zonder rabbijn

De rabbijn is een belangrijke man in het joodse 

geloof. Hij is de geestelijk leider van een joodse 

gemeente. In de eerste helft van de 19e eeuw 

hadden de joodse gemeenten in Suriname geen

rabbijn. Hierdoor ging men zich steeds minder 

houden aan de traditionele joodse geloofs- 

en leefregels. In de loop der tijd werden ook 

niet-joden tot lid van de gemeente gemaakt. 

Ook de spijswetten, de strikte regels voor eten 

en drinken, werden niet altijd meer gevolgd. Ne-

derland stuurde rabbijnen en godsdienstleraren 

naar Suriname, zodat zij ervoor konden zorgen 

dat de mensen hier zich weer gingen houden 

aan de joodse geloofs- en leefregels. Zij had-

den echter geen blijvend succes. Ook zij konden 

de neergang van de joodse gemeenten in de 

20e eeuw niet terugdraaien.

De Israëlitische Gemeente Suriname

In de 20e eeuw verliet een groot deel van de 

joodse bevolking Suriname. Hierdoor en door 

de vermenging met andere bevolkingsgroepen 

nam het aantal leden van de joodse gemeente 

steeds meer af. Vanaf de jaren 40 hielden de 

Asjkenazische en Portugees-joodse gemeenten 

daarom gezamenlijk diensten. In 1999 fuseer-

den zij tot de Israëlitische Gemeente Suriname. 

Tegenwoordig is er nog een kleine joodse ge-

meente in Suriname met ongeveer 150 leden. 

Elke week op vrijdagavond is er een dienst in 

de synagoge aan de Keizerstraat. Iedereen die 

geïnteresseerd is, mag deze dienst bijwonen.

In 1857 werd de jonge Mozes Juda Lewenstein 
(1829-1864) benoemd tot opperrabbijn van de 
Portugees-joodse en Asjkenazische gemeenten in 
Paramaribo. In Nederland werd hij gezien als een 
rabbijn met moderne ideeën. Maar voor de joodse 
gemeenten in Suriname, die tientallen jaren geen 
rabbijnen hadden gehad, was hij niet modern ge-
noeg. Hij had geen succes in Suriname en stierf een 
jaar na aankomst. 
Moses Juda Lewenstein, S. Lankhout, litho, 1850-
1860. Bibliotheca Rosenthaliana, bijzondere Collec-
ties van de Universiteit van Amsterdam

Jaar Inwoners Joden % joden

1694 800 kolonisten
4.000-5.000 slaven
? inheemsen

560 70% van de 

kolonisten

1788 2.000 blanken

13.000 totale bevolking

1.045 52% van de blanke 

bevolking

1850 2.500 blanken 1.300 52% van de blanke 

bevolking

1920 109.700 totale 

bevolking

700-1.100 0,6% - 1,0%

2010 560.000 totale 

bevolking

300 - 2.700 0,05 - 0,4% van de 

totale bevolking

  
  Inwoneraantal Suriname  

In 1694, 1788 en 1850 werd het aantal joden bepaald door het aantal 
leden van de joodse gemeenten te tellen. In de 20e en 21e eeuw is het 
niet gemakkelijk vast te stellen hoe groot de joodse bevolking is, omdat 
niet alle joden meer lid zijn van een joodse gemeente.
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3.3 HET JOODSE GELOOF IN SURINAME

Op het centrale plein van Jodensavanne stond 

de synagoge van de Portugees-joodse ge-

meente Beracha VeSalom en vlakbij lag de 

begraafplaats. Na het vertrek van de planters 

naar de stad, raakten deze in verval.

In Paramaribo hadden de Portugese joden de 

gemeente Tzedek VeSalom gesticht. Hun syna-

goge staat aan de Heerenstraat. Tegenwoordig 

is dit gebouw niet meer in gebruik als synago-

ge, maar verhuurd als kantoor. De meubels en 

geloofsvoorwerpen die in de synagoge ston-

den, zijn naar Israël verscheept en kunnen daar 

nu worden bezichtigd in het Israel Museum in 

Jeruzalem.

De Asjkenazische joden hadden hun eigen 

gemeente Neve Salom met synagoge aan de 

Keizerstraat.

Darje Jesariem

In de 18e eeuw groeide het aantal kinderen dat 

werd geboren uit relaties tussen joodse mannen 

en zwarte vrouwen. Volgens de joodse wet wa-

ren zij niet joods, want ze hadden geen joodse 

moeder. De kinderen konden toch lid worden 

van de joodse gemeente, maar niet volwaardig. 

Zo mochten ze in de synagoge geen speciale 

rituelen uitvoeren en zaten ze op lage bank-

jes. De groep kwam in opstand hiertegen en in 

1791 stichtten zij hun eigen broederschap Darje 

Jesariem, met een eigen gebedshuis op het 

Sivaplein. Deze bleef ongeveer 20 jaar bestaan. 

In 1841 kregen de leden van gemengde afkomst 

gelijke rechten binnen de joodse gemeente.

De synagoge Tzedek VeSalom in de Heerenstraat, met zicht op de teba, 
de katheder van waaraf de Tora wordt gelezen. De synagoge werd 
gebouwd in 1736 en werd in 1737 ingewijd. Foto: 1937, Joods Historisch 
Museum, Amsterdam bruikleen S.A. Bruijning

De synagoge is tegenwoordig in gebruik als kantoor. 
Foto: Pauline Prior, 2017

De synagoge Neve Salom vóór 1927. Foto: Eugen Klein. Stichting 
Surinaams Museum 

De synagoge is tegenwoordig nog als enige in gebruik.
Foto: Julie-Marthe Cohen, 2013



 VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 3 SURINAME

3.1  JODENSAVANNE

⃣  1. Jodensavanne was een heel bijzondere plek in de wereld voor joden. Leg uit. 

⃣ 2. De joden op Jodensavanne hadden speciale rechten. Noem 2 van deze rechten. 

⃣ 3. Hoe verdienden de Portugese joden in de omgeving van Jodensavanne hun geld?

⃣ 4. Waarom verlieten de joden Jodensavanne aan het eind van de 18e eeuw? 

3.2  VERMENGING

⃣ 5. a. Hoe is de taal djoe tongo ontstaan?
 b. Hoe heet deze taal nu en wie spreken het?

⃣ 6. a. Leg uit wat Sefardische en Asjkenazische joden zijn. 
 b. Waar woonden de Asjkenazische joden in Suriname en hoe verdienden zij hun geld?

⃣ 7. Waarom was er zo vaak vermenging tussen joden en de gekleurde bevolking 
 in Paramaribo?

⃣ 8. Geef 2 voorbeelden van vermenging van joodse en Afro-Surinaamse gebruiken.

3.3.  HET JOODSE GELOOF IN SURINAME

⃣ 9. Wie richtten de gemeente Darje Jesariem op en waarom? 

⃣ 10. Vanaf de 19e eeuw hielden de joden in Suriname zich steeds minder aan de wetten en 
 regels van het joodse geloof. Wat was de oorzaak hiervan?

⃣ 11. Hoe komt het dat de joodse gemeenschap in Suriname tegenwoordig zo klein is? 

⃣ 12. De synagoge Tzedek VeSalom is niet meer in gebruik. Het interieur (de meubels en 
 geloofsvoorwerpen) is naar Israël verscheept en kan daar nu worden bezichtigd in het 
 Israel Museum te Jeruzalem. 
 Een aantal Surinamers vindt dat de voorwerpen in Suriname hadden moeten blijven, 
 anderen vinden het goed dat deze nu worden bewaard in een museum. Wat vind jij? 
 Leg uit waarom je het wel of niet goed vindt.
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IV. CURAÇAO

De kust van Curaçao. Anoniem, aquarel, 1781. Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam

4.1 HANDEL EN ECONOMIE

In 1634 veroverde de West-Indische Compagnie 

Curaçao en het eiland werd de belangrijkste 

doorvoerhaven in Noord- en Zuid-Amerika en 

het Caribisch gebied. Dit kwam door de centra-

le ligging, natuurlijke haven en handelsrelaties 

met Spaans-Amerika. De slavenhandel speelde 

hierbij een belangrijke rol.

In 1651 kwam een eerste groep van 13 Portu-

gees-joodse kolonisten aan op Curaçao. In 

1659, tijdens de bloeiperiode van Curaçao als 

doorvoerhaven, volgde een tweede groep. 

De meeste van deze Portugees-joodse koop-

mannen werkten in de goederenhandel en 

het verzekeringswezen. Zij hadden het goed 

en moedigden andere joden aan om vanuit 

Amsterdam naar hier te immigreren. De Portu-

gees-joodse gemeente groeide en de economie 

van het eiland bloeide. In de eerste helft van de 

18e eeuw had de joodse gemeente een belang-

rijke invloed op andere Sefardische gemeenten 

in de regio, op religieus, cultureel en financieel 

gebied. Aan het eind van de 18e eeuw was er 

politieke onrust op Curaçao en het ging niet 

goed met de economie. Veel Portugese joden 

emigreerden naar de nabijgelegen eilanden en 

naar Noord-Amerika, Venezuela en Columbia. 

De terugkeer van de Portugese joden

In de eerste helft van de 19e eeuw werden 

Venezuela en Columbia onafhankelijk van 

Spanje en zij wilden meer handel drijven met 

Curaçao. Een aantal Portugees-joodse koop-

mannen uit Curaçao ging wonen aan de kust 

van Venezuela en zo werd het handelsnetwerk 

uitgebreid. Er waren ook Portugees-joodse 

kooplieden die al zeilschepen bezaten. Zij koch-

ten nu ook stoomschepen, die veel sneller en 

efficiënter waren. Dit alles zorgde ervoor dat de 

handel weer opbloeide. 

De scheepswerven 
van 
S.E.L. Maduro & Sons. 
Foto: Soublette 
et Fils, 1910-1915. 
Nationaal Museum 
van 
Wereldculturen, 
Tropenmuseum, 
Amsterdam

  

Jaar Inwoners Joden % joden

1750 153 gezinnen 

(circa 800 personen)

1789 3.564 blanken

4.560 vrije kleurlingen

12.988 slaven

20.988 totale bevolking

1.095 30% van de blanke 

bevolking

1835 16.000 blanken,

mulatten en 

vrije zwarten, ? slaven

900 5,6% van de vrije 

bevolking

1950 1000.000 totale 

bevolking

600 0,6% van de totale 

bevolking

2014 1500.000 totale 

bevolking

200 0,2% van de totale 

bevolking

  
  Inwoneraantal Curaçao  

In 1750, 1789 en 1835 werd het aantal joden bepaald door het aantal 
leden van de joodse gemeenten te tellen. In de 20e en 21e eeuw is het 
niet gemakkelijk vast te stellen hoe groot de joodse bevolking is, omdat 
niet alle joden meer lid zijn van een joodse gemeente. 
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 VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 4 CURAÇAO

⃣ 1. Stelling: de Portugese joden op Curaçao verdienden in de 17e en 18e eeuw veel geld met de
 slavenhandel. Is dit waar of niet waar? Leg je antwoord uit. 

⃣ 2. In de 20e eeuw hadden joden het economisch goed op Curaçao. Hoe merkte je dit in de
 winkelstraten van Willemstad? 

⃣ 3. Waarom besloot een aantal joden na 30 mei 1969 te vertrekken uit Curaçao? 

⃣ 4. De Portugese joden op Curaçao hebben nu:

A. een grote en actieve joodse gemeente met belangrijke invloed op de Curaçaose maatschappij

B. een kleine en actieve joodse gemeente met belangrijke invloed op de Curaçaose maatschappij

C. een kleine en actieve joodse gemeente met weinig invloed op de Curaçaose maatschappij

D. geen actieve joodse gemeente meer. 
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In de 19e eeuw waren er steeds meer joden die 

de uitoefening van het joodse geloof wilden 

aanpassen aan de moderne tijd. Deze groep 

splitste zich in 1864 af en stichtte de gemeente 

Emanu-El met de synagoge Tempel Emanu-El.

In de 20e eeuw nam het aantal joden van beide 

geloofsgemeenten af door emigratie. Daarom 

fuseerden de twee Sefardische gemeenten in 

1964 tot de gemeente Mikvé Israel-Emanuel. 

De Sefardische gemeenschap heeft ook nu nog 

een belangrijke plaats in de Curaçaose maat-

schappij. Mikvé Israel-Emanuel heeft ongeveer 

150 leden en houdt wekelijks diensten in de 

Snoa synagoge.

De Asjkenazische joden stichtten in de jaren 20 

hun eigen gemeente, Sha’arei Tsedek, die ook 

nog steeds bestaat.

De Snoa, zoals de synagoge van Mikvé Israel in de stadswijk Punda 
wordt genoemd, werd op 10 april 1732 ingewijd. 
Foto: Wyatt Gallery, 2013 

De synagoge Tempel Emanu-El op het Wilhelminaplein werd in 1867 
in gebruik genomen. De laatste dienst vond plaats in 1963, toen de 
gemeente samenging met de gemeente Mikvé Israel. 
Foto: Nationaal Museum van Wereldculturen. Tropenmuseum, 
Amsterdam
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De Asjkenazische joden

Vanaf 1926 kwamen ook Asjkenazische joden op 

Curaçao wonen. Zij kwamen uit Oost-Europa 

en waren gevlucht voor armoede en vervolging. 

Sommigen verkochten huis aan huis goederen 

van Sefardische groothandelaren. Anderen 

vonden een baan bij olieraffinaderij Shell. De 

Asjkenazische joden droegen bij aan de wel-

vaart van het eiland en kregen het steeds beter. 

In de 20e eeuw nam het aantal winkels van Por-

tugese joden in de wijk Punda in het centrum 

van de hoofdstad Willemstad toe. Al in 1930 

bezaten zij 17 van de 33 winkels in de Hee-

renstraat. Dit was de belangrijkste winkelstraat 

in de hoofdstad Willemstad. De Asjkenazische 

joden openden in die tijd ook winkels in het 

stadscentrum. Vanaf de jaren 60 profiteerde 

Curaçao van het cruisetoerisme. Het eiland 

werd hét centrum om te winkelen in de Cariben.

Vertrek na sociale onrust

Grote ontevredenheid over sociale ongelijkheid 

leidde in 1969 op Curaçao tot een gewelddadi-

ge arbeidersopstand. Tijdens de opstand wer-

den joodse en niet-joodse winkels geplunderd. 

De opstand leidde tot politieke en sociale ver-

schuivingen en de mensen van de hogere eco-

nomische klasse begrepen dat de oude manier 

van leven definitief voorbij was. Een aantal van 

hen, onder wie ook Asjkenazische joden, emi-

greerde daarom naar Amerika en Nederland.

4.2  HET JOODSE GELOOF OP CURAÇAO

Toen de tweede groep joodse kolonisten in 1659 

op Curaçao aankwam, kregen zij toestemming 

van de WIC om hun geloof vrij uit te oefenen. 

Zij stichtten de geloofsgemeente Mikvé Israel. 

De gemeente viel onder het gezag van de Por-

tugees-joodse gemeente in Amsterdam. Mikvé 

Israel was een bloeiende gemeente die veel 

aanzien had en andere Sefardische gemeenten 

in de regio ondersteunde.

In de Heerenstraat en Breedestraat in Punda waren de Portugees-joodse 
winkels La Moda, Botica Excelsior, El Louvre en El Globo; de 
Asjkenazische winkels waren The Oriental Store, Casa Cohen en Sprit-
zer & Fuhrmann. Tegenwoordig zijn de winkels eigendom van Indiërs, 
Antillianen en Europeanen. Foto vóór 1969. Nationaal Archief/Collectie 
Spaarnestad/Ewing Galloway

Tijdens de opstand van 30 mei 1969 werden veel winkels in de wij-
ken Otrobanda en Punda vernield en geplunderd. Casa Cohen in de 
Heerenstraat was een warenhuis waar van alles voor het huis te koop 
was. Ook de winkel El Globo werd volledig vernield. Foto: 30 mei 1969, 
fotograaf onbekend. Nationaal Archief/Spaarnestad
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  VERDIEPINGSOPDRACHT
 
In deze opdracht verdiept de klas zich in de joodse cultuur en het geloof. Jullie werken in groepjes 
van 2-4 leerlingen. Elk groepje kiest een onderwerp dat te maken heeft met de joodse cultuur en 
het geloof. Enkele voorbeelden van onderwerpen:

⃣ 1. Feestdagen in het joodse geloof
⃣ 2. Rituelen in het joodse geloof
⃣ 3. De spijswetten: de regels voor eten en drinken in het joodse geloof
⃣ 4. Wanneer is iemand joods?
⃣ 5. De synagoge

Elk groepje zoekt informatie op over het gekozen onderwerp, bijvoorbeeld via internet, de biblio-
theek of een bezoek aan de synagoge. De informatie verwerken jullie in een presentatie op papier 
of de computer. Alle groepjes houden een presentatie voor de klas. 

MEER WETEN? 

Wil je meer weten over de joodse cultuur, geschiedenis en het geloof in Suriname? 
Hieronder vind je een lijst met plekken die je kunt bezoeken en overige informatiebronnen. 

PLAATSEN

De Synagoge Neve Salom
Adres: Keizerstraat 82, Paramaribo
Je kunt een rondleiding krijgen in de synagoge van de 
Israëlitische Gemeente Suriname en het kleine museum 
bezoeken. Bel voor een afspraak naar: 472817.
Elke vrijdagavond is er een dienst om 19:00 u. 
Iedereen is welkom. 

Jodensavanne 
Bezoek Jodensavanne in district Para met je klas. Je ziet de 
ruïne van de synagoge, een joodse begraafplaats 
en een begraafplaats voor de vrijgeboren en vrijgemaakte 
slaven. Bel of mail naar Stichting Jodensavanne 
voor een afspraak. T: 421975 / M: 8884425 / M: 8553014 / 
E: info@jodensavanne.sr.org

Joodse Wandelroute Paramaribo
Een wandelroute langs verschillende plekken in Paramaribo 
die een band hebben met de joodse geschiedenis, 
cultuur en het geloof. De route vind je op de website van het 
Joods Cultureel Kwartier: jck.nl/Suriname.

INTERNET

jck.nl/Suriname 
Info over de joodse geschiedenis van Suriname op de 
website van het Joods Cultureel Kwartier

jodensavanne.sr.org
De website van Stichting Jodensavanne met historische 
informatie 

surinamejewishcommunity.com
De website van de joodse gemeente in Suriname

bukubooks.wordpress.com/jews
Historische informatie over de joden in Suriname
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LEERLINGENBOEKJE

In 2015 was in het Joods Historisch Museum te Amsterdam de tentoonstelling Joden 

in de Cariben. Vier eeuwen geschiedenis in Suriname en Curaçao te bezichtigen. In 

2016 was de tentoonstelling in aangepaste vorm te zien in het Surinaams Museum 

in Parimaribo. Veel klassen bezochten de tentoonstelling en leerkrachten waren 

enthousiast. Zij gaven aan dat de tentoonstelling voorzag in een leemte in het 

geschiedenisonderwijs. In de huidige leerboeken komt de joodse geschiedenis van 

Suriname beperkt aan bod. Om tegemoet te komen aan de vraag van leerkrachten, 

hebben wij dit boekje voor leerlingen ontwikkeld. De tentoonstellingsteksten zijn 

ingekort en aangepast aan het niveau van VOJ-onderwijs. Ook zijn de teksten 

aangevuld met vragen, opdrachten en bronnen voor meer informatie. 

Handleiding voor leerkrachten

Leerkrachten kunnen op de website van het Joods Cultureel Kwartier 

jck.nl/Suriname een handleiding downloaden met informatie over hoe het 

leerlingenboekje kan worden ingezet in de geschiedenislessen. 

Suriname

Davidster of amulet? 
De joodse 

gemeenschap van 
Suriname


