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Als je aan een Surinaamse boom schudt, 
valt er zeker een Jood uit

Cynthia McLeod1

Zeventig kilometer ten zuiden van Paramaribo, op de rechteroever van de Surinamerivier, ligt de voormalige neder-
zetting ‘Jodensavanne’ of ‘Savannah van de Joden’. Het was de eerste en enige plaats in de Nieuwe Wereld waar de 

Joden een semi-autonome nederzetting kregen. Hier werd rond 1650 de eerste gemeenschap in Suriname gesticht, 
de grootste Joodse nederzetting op dit halfrond. In die tijd werden zij eerst door de Britten in 1665 en later door 

de Nederlanders in Suriname verwelkomd. Om deze arbeidskrachten aan 
te trekken, verleenden de Britse kolonisten in Suriname 

hen privileges, zoals de vrijheid om hun godsdienst 
te belijden, de vrijheid om land te bezitten en 

het recht op een eigen gerechtshof. Joodse 
kooplieden waren bijzonder gewild om 

hun deskundigheid in de internationale 
handel. In die tijd kregen de Joden een 

stuk grond bij de Cassiporakreek, maar 
spoedig daarna verhuisde de gemeenschap 

naar een heuvel met uitzicht op de Surinamerivier: de Jodens-
avanne was een feit. De synagoge, waarvan de ruïnes nog te 

zien zijn, is het eerste architectonisch belangrijke gebouw in 
Amerika, en een van de oudste. Het is een herinnering aan 
de pioniers van het Amerikaanse Jodendom. Omstreeks 

1832 verhuisden de Joden naar Paramaribo en telt de 
Jodensavanne geen inwoners meer. Professor Kathleen 

Gijssels vat hier kort samen welke uitdagingen deze herin-
neringsplek heden tegemoet gaat.

DE JODENSAVANNE. 
ONTSTAAN, GESCHIEDENIS EN BEHOUD 
VAN EEN JOODSE SITE IN SURINAME
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Memorial site

In 2018 kreeg ik, na afloop 
van een internationaal Congres over 
Indentured labour (contractarbeid) aan 
de Anton de Kom Universiteit van Suri-
name, de gelegenheid om een bezoek 
te brengen aan het Hollandse Guiana, 
het eertijds genoemde ‘Guyane hollan-
daise’ dat samen met Guiana en Guyane 
een soort triumviraat van de Europese 
koloniale rijken in Amerika vormde. 
Terwijl Suriname zeer belangrijk is op 
het gebied van de geschiedenis van de 
Caraïbische samenleving, komen lite-
ratuur en cultural memory nauwelijks 
aan bod in de toonaangevende werken 
binnen de Postkoloniale Studies en het 
Diaspora- en Migratie-onderzoek. Dit 
heeft alles te maken met de onderge-
schikte rol van het Nederlands in het 
internationale academische debat 
enerzijds en de schaarse sporen wat 
betreft Joodse emigratie in deze cont-
reien anderzijds. Dit is echter een 
paradox aangezien een groot aantal 
Sefardische joden zich in het zog van 
Christoffel Columbus op Suriname en 
de ABC en SSS-eilanden2 kwam vesti-
gen, vaak na een periode van hervor-
mingen in de Lage Landen.

Mijn deelname aan het Internatio-
naal Congres over Indentured Labour 
and the Sequels of Slavery probeerde 

dat euvel te remediëren. Ten eerste 
bracht ik de Joodse aanwezigheid in de 
Caraïbische en Surinaamse3 literatuur 
in beeld, met een duidelijk accent op de 
Frans-Caraïbische casus.4 Een enkele 
roman uit het Surinaamse gebied heeft 
over de scheefgetrokken verhouding 
tussen blanke plantage-eigenaars met 
Joodse wortels gesproken: in Neger-
jood in moederland blikt Ellen Ombre 
terug op deze Joodse gemeenschap in 
Suriname. Haar roman kaart vooral 
de hypocriete houding aan van Joodse 
planters die kinderen verwekten bij hun 
slavinnen. Hun nakomelingen kregen 
geen rituele begraafplaats en werden 
simpelweg op een ander stukje grond 
met een houten kruis begraven.

Ten tweede wilde ik in de aanloop 
naar een publicatie over ‘van boek tot 
monument’5 de vergeten ‘herinnerings-
plaatsen’ bezoeken. Ik was dan ook heel 
enthousiast toen ik na een bezoek aan de 
synagoge aan de Wagenwegstraat, van 
Collega Harold Sijlbing een voorstel 
voor een uitstap naar de Jodensavanne 
kreeg.

Harold Sijlbing had al eerder gepu-
bliceerd6 over deze plaats en nam me 
mee naar een synagoge (of tenminste 
de ruïnes daarvan) midden in het Ama-
zonewoud. Op twee uur rijden van de 
stad ontdekte ik tot mijn verbazing 
twee schitterende, goed geconser-
veerde Joodse begraafplaatsen,7 één 
met graven uit de 16e-18e eeuw en een 
tweede Creoolse Nengre berpe, een 
kerkhof voor kinderen die afstammen 
van Joodse planters en hun slavinnen. 
Beth haim velho (Huis der levenden) 
de oudste begraafplaats is gelegen aan 
de monding van de Cassiporakreek, 
ongeveer 2 km ten zuiden van Joden- l l l
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savanne, waar de Joden zich in eerste 
instantie hadden gevestigd. Daar stond 
ook de eerste houten synagoge, die in 
1671 door brand verwoest werd. De oud-
ste grafsteen dateert van 1666. De beth 
haim van Jodensavanne werd ingesteld 
gelijktijdig met de synagoge in 1685. De 
Cassipora en de Jodensavanne begraaf-
plaatsen tellen respectievelijk 216 en 
462 grafstenen van marmer en blauw-
steen, alle verscheept uit Amsterdam, 
met grafteksten in het Hebreeuws, Por-
tugees, Spaans, Aramees en Nederlands. 
De Nengre berpe dateert vermoedelijk 
van de eerste helft van de 19e  eeuw. 
Niet-Joden mochten niet in de beth 
haim begraven worden. Hier liggen 
voornamelijk nazaten van Joodse man-
nen en Afrikaanse moeders begraven, 
de zogenaamde Eurafricans of mulat-
ten, die geen Joden waren. Slechts van 
36 grafpalen konden nog teksten wor-
den geïdentificeerd. Enkele bekende 

familienamen zijn: Wijngaarde, Bel-
liot, Lobles, Cotin, Letterboom en 
Koorndijk. Naast de kerkhoven die ik 
eerst betrad, bezochten we de ruïnes 
van de synagoge en de funderingen 
van aanpalende gebouwen, die samen 
de stille getuigen zijn van de eens flore-
rende Joodse nederzetting. Zonder veel 
‘logistiek’ of toeristische infrastructuur 
(laat staan bordjes met uitleg in één of 
meerdere talen), heeft deze unieke site 
een ongelooflijk sterke waarde, op het 
moment dat in Europa en in Amerika 
(met name in het kader van Black Lives 
Matter) allerlei monumenten net neer-
gehaald worden.

Het moet gezegd, niet alle naza-
ten van Portugese en Spaanse Joodse 
families met kleur kijken met hetzelfde 
enthousiasme naar deze materiële 
sporen (die samen ook wel ‘ambigu 
patrimonium’ worden genoemd). De 
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desolaatheid van de site doet het ver-
moeden rijzen dat er slechts zeer weinig 
middelen worden vrijgemaakt om deze 
‘lieu de mémoire’ te conserveren en res-
taureren. Voor inheemsen, veel Creolen 
en Saamaka marrons8, heeft de geschie-
denis van de Jodensavanne vooral een 
bittere nasmaak door de bezetting van 
inheems leefgebied, als deel van het 
onmiskenbaar harde slavernijverleden. 
Hoewel de Verenigde Naties slavernij 
recent veroordeelde als misdaad tegen 
de menselijkheid,9 en hoewel 10 mei als 
een jaarlijkse ‘verjaardag’ geldt waarop 
Frankijk de ‘abolition de l’esclavage’ 
en ‘la traite négrière’ als ‘crime contre 
l’humanité’ herdenkt, zijn de doorsnee 
Surinamers van kleur en ook heel wat 
anderen met wie ik in de loop der jaren 
hierover sprak, op dit punt erg gevoe-
lig. Omdat in Amerika dit proces tegen 
blanke/witte slaveneigenaars reeds 
werd gevoerd en uitdraaide op heuse 
nationale controverses (zo beweerde 
Louis Farrakhan, de omstreden leider 
van het Amerikaanse Nation of Islam 
dat Joden zich in groten getale schuldig 
hebben gemaakt aan slavernij), werd dit 
op de grote en kleine Antillen tot voor 
kort netjes onder de mat geveegd: het 
debat is te pijnlijk. Maar precies in 
Suriname zijn de feiten andersom: 
daar wordt openlijk erkend dat talrijke 
bospatrouilles of strafexpedities tegen 
weggelopen slaven vaak het initiatief 
waren van Joodse planters die een groot 
deel van hun ‘kapitaal’, de slaven, zagen 
vluchten. 

Sijlbing zelf benadrukt ook hoe ver-
schillend de reacties zijn van de bezoe-
kers die hij rondleidt: Amerikanen, 
Canadezen, Europeanen van witte én 
Joodse afkomst die bij wijze van uit-
zondering de Jodensavanne bezoeken, 

laten zich ontvallen hoe onbegrijpelijk 
deze historie voor hen is, zeker omdat 
op datzelfde moment, in Oost- en Cen-
traal-Europa tot in Rusland de Asjke-
nazi zelf verdrukt werden onder de 
tsaren en diverse potentaten. Tijdens 
diverse gidsactiviteiten de afgelopen 
twintig jaar in het Jodensavannegebied 
werd deze houding waargenomen, 
maar de meest ontroerende was van 
een bezoeker uit Israël, die zei zich te 
schamen en zich erg emotioneel ver-
ontschuldigde voor het gedrag van zijn 
geloofsgenoten. Zelfs de sterk geassi-
mileerde Joden die met de Haskalah of 
Verlichting moderniteit wilden brengen 
in het Joods gedachtengoed, hielden er 
opportunistische interpretaties op na. 
Terwijl de Halacha regels voorschreef 
voor slaven, werden die in de Tropen 
over het hoofd gezien,10 en een belang-
rijk deel van de Surinaamse planters 
(die in tegenstelling tot de ‘passanten’ 
definitief op de eilanden bleven) vonden 
een hard slavernijregime legitiem. Als 
‘producten van hun tijd’ ervoeren en 
misbruikten zij huidskleur en relateer-
den dit sterk aan sociale en religieuze 
status.11

Tal van personen en groepen pro-
beerden na 1832, het jaar waarin de 
Jodensavanne voor een deel in vlam-
men opging12 iets te doen aan de con-
servering en heropleving van deze 
historische nederzetting. Toch kwam 
pas met de oprichting van de Stichting 
Jodensavanne (SJS) in 1971 (door o.a. 
Rini da Costa) een structurele vorm 
van behoud van dit erfgoed tot stand. 
De SJS is belast met het beheer van dit 
Nationale Monument, dat op grond van 
de Monumentenwet (2002) werd inge-
steld, en sinds 2009 als zodanig officieel 
beschermd is.
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WERELDERFGOED 

De unieke betekenis van de Jodens-
avanne heeft ertoe geleid dat de site 
in 1998 door de Staat Suriname op de 
Tentatieve Lijst van UNESCO Werel-
derfgoed werd geplaatst. Hiermee was 
de eerste stap op weg naar nationale 
en internationale erkenning gezet. 
Tegelijk werden ook serieuze stappen 
ondernomen voor de conservering 
van de Jodensavanne en de Cassipora 
begraafplaats. Op basis van de criteria 
en voorwaarden die vervat zijn in de 
Operational Guidelines van de UNESCO, 
werd in 2008 een Management Plan13 
ontwikkeld dat als richtsnoer moest die-
nen voor een doeltreffend beheer van 
de site. Uitgaande van de historische, 
culturele, esthetische, socio-economi-
sche en wetenschappelijke waarde van 
de site, werden beleidsmaatregelen 
en richtlijnen voor duurzaam beheer 
geformuleerd met de volle participatie 
van alle belanghebbenden, waaronder 
het Joodse gemeentebestuur, het dis-
trictsbestuur, toeristische organisaties, 
dorpsbesturen en bewoners van omlig-
gende dorpen en plantages. Sinds 2016 
is deze lieu de mémoire, die deel uit-
maakt van de UNESCO World Heritage, 
meteen ook een ‘noeud de mémoire’ 
(een herinneringsknoop) om een con-
cept van Michael Rothberg14 te gebrui-
ken. Maar daar waar Rothberg de Shoah 
verbindt met koloniale vormen van gen-
ocidaal geweld, komt het Nederlandsta-
lige gebied andermaal niet in zijn betoog 
aan bod. ‘Betwist erfgoed’ is vandaag een 
hot issue. In 2020 woedde een discussie 
rond koloniale standbeelden en aller-
lei monumenten die door uitbuiting en 
verdrukking waren besmet. Zoals Ann 
Rigney15 in haar werk aantoont (en de 
recente golf van aanvallen op openbare 

monumenten lijkt het te bevestigen), 
worden nationale verhalen periodiek 
betwist en herzien. Hoewel ‘het verhaal 
van de natie’ vaak als onveranderlijk 
wordt ervaren en verdedigd, heeft his-
torisch onderzoek aangetoond dat nati-
onale verhalen historische constructies 
zijn en als dusdanig constant onderhe-
vig zijn aan verfijning en reconstructie. 
Daarbij is het dringend nodig om beter 
te begrijpen hoe veranderingen in het 
nationale verhaal worden opgenomen 
of afgewezen, zeker nu groepen met een 
immigratieachtergrond (vaak uit voor-
malige koloniën) rechten claimen op 
volledig burgerschap en dus een plaats 
opeisen in het nationale verhaal.

BETWIST ERFGOED

Wanneer erfgoed gedefinieerd 
wordt als “alle elementen uit het verleden 
die als zodanig zijn aangemerkt op grond 
van de betekenissen die door individuen 
of gemeenschap hieraan zijn toege-
kend”,16 dan ontstaan bij het beheer en 
de interpretatie van erfgoed in een mul-
ti-etnische samenleving als vanzelf een 
aantal dilemma’s en spanningsvelden. 
Deze verdienen de nodige aandacht. Als 
we daarnaast beseffen dat erfgoed ook 
een politiek instrument is dat bewust of 
onbewust wordt bespeeld, dan kunnen 
conservering en beheer van erfgoedele-
menten nogal wat uitdagingen met zich 
meebrengen. Verdraaiing van geschie-
denis is sinds mensenheugenis een 
beproefde politieke methode om macht 
te verwerven of te consolideren. Soms 
worden aspecten van de geschiedenis 
bewust en formeel verzwegen – collec-
tieve amnesie – of voor een bepaalde 
periode als staatsgeheim gekoesterd en 
uit de openbaarheid geweerd. De ver-
bindingen tussen erfgoed en politieke 

Herinneringsplek

l l l



Testimony Between History and Memory – n°133 / October 2021 139

macht worden misschien goed zicht-
baar gemaakt in het musealiseringbe-
leid: waarom wordt geen suikermuseum 
opgericht in Mariënburg, of een rijst-
museum in Wageningen maar wel een 
legermuseum in Paramaribo? Gelukkig 
zijn er ook gemeenschapsinitiatieven in 
Suriname, zoals het Saamaka Museum 
in Pikin Slee17 en het onlangs geopende 
Lalla Rookh18 museum in Paramaribo. 
De interpretatie van geschiedenis en 
erfgoed vindt niet altijd op een juiste, 
uitgebalanceerde manier plaats, en dit 
om uiteenlopende redenen. De koloni-
ale geschiedenis van een op slavernij 
gefundeerde plantage-economie brengt 
heel wat twistpunten aan de opper-
vlakte, die onder andere voortspruiten 

uit machtsposities die gebaseerd zijn op 
afkomst, huidskleur en exploitatie door 
een koloniale elite. Vaak worden erf-
goedlocaties zelfs mooier voorgesteld 
dan ze in werkelijkheid waren en wor-
den aspecten bewust ‘vergeten’, gene-
geerd, gemanipuleerd of verzwegen. Ik 
denk hierbij aan het museale beleid ten 
aanzien van de vele plantages in Ame-
rika, die alleen ’the master’s house’ 
grondig renoveren, de ‘big mansion’ in 
ere herstellen voor de bezoekers, die 
tijdens hun rondleiding alleen de ver-
sie van de Southern Belle (en Beau) te 
horen krijgen en zelden de slavenver-
trekken (of wat er van rest) in South 
Carolina (Charleston en Savannah) te 
zien krijgen.

Memorial site
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Het Jeruzalem aan de Rivier, zoals de 
Jodensavanne al eens wordt genoemd, 
is misschien één van de meest bekende 
voorbeelden van betwist en omstre-
den erfgoed. Het feit dat zowel joden 
als christenen en moslims de stad als 
heilige erfgoedlocatie claimen, maakt 
haar zowel politiek, sociaal als cultu-
reel tot een voortdurende bron van 
conflict – niet enkel tussen christenen, 
moslims en joden, maar ook binnen 
de groep Creolen zelf. Een vorm van 
betwist erfgoed betreft de verdeeld-
heid binnen een groep, wanneer men 
het oneens is over de aspecten van het 
erfgoed die aandacht en bescherming 
moeten krijgen, of voor het publiek 
toegankelijk moeten worden gemaakt. 
Hoe zou de tweespalt tussen inheems 
en koloniaal erfgoed opgelost kunnen 
worden? Misschien wordt een modus 
vivendi bereikt door de twee verschil-
lende groepen met dezelfde erfgoedge-
bieden zich de vraag te laten stellen welk 
erfgoed geconserveerd moet worden. 
De dominante politieke groep in een 
samenleving marginaliseert meestal het 

erfgoed van de minder bedeelden. In de 
Jodensavanne is het de Joodse minder-
heid die het in principe moet afleggen 
tegen de Afro-Caraïbische of Creoolse 
meerderheid. De erfgoedwaarde voor 
andere groepen dan Joden is in het ver-
leden buiten beschouwing gebleven of 
als marginale aanvulling beschouwd. 

Marrons, de voormalige tot slaaf 
gemaakte vrijheidsstrijders, waren 
een grote zorg voor de Joodse kolo-
nisten en werden (zowel in archieven 
als in de grafschriften die men op de 
begraafplaatsen aantreft) als wrede 
vijanden beschouwd.19 Ook in het Sab-
batgebed20 werd God gesmeekt om de 
militie de overwinning te schenken op 
de vijanden, de rebellerende negers.21 
De diverse aanvallen van marrons op 
Joodse plantages, waarbij eigenaren de 
dood vonden, werden door strafexpedi-
ties onder leiding van de Joodse burger-
kapitein gewroken.22 De eerste Joodse 
plantagehouder die gedood werd (in 
1690, aan de Cassewinica) was Emma-
nuel Machado. Strafexpedities waren 
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kostbaar en de gouverneur gaf de bur-
germilitie alle ruimte om zelf de mar-
rons te achtervolgen. De burgerwacht, 
die in 1671 werd ingesteld, bevocht, tot 
aan het vredesverdrag van 1686 met de 
inheemsen, niet alleen marrons, maar 
ook inheemsen. Daarnaast was de 
Joodse militie in 1689, onder leiding van 
Kapitein Samuel Cohen Nassy, betrok-
ken bij de verdediging van de kolonie 
tegen de binnenvallende Franse boe-
kaniers van Jean du Casse. Dju-tongo, 
letterlijk ‘Joodse taal’ stond centraal 
in de communicatie tussen slaven en 
meesters.23

De Jodensavanne (inclusief de 
ruime omgeving) had reeds in 1684 een 
populatie van 1.158 mensen, waarvan 
minder dan 200 leden Joods waren. 
Qua omvang was het na Paramaribo 
de tweede Europese stedelijke kern 
van het land. Aviva Ben-Ur schreef zeer 
toepasselijk: “De wijdverbreide praktijk 
van polygynie door Joodse mannen en 
de legitieme realiteit dat het bezit van 
een mens zowel het bezit van de arbeid 
als van het lichaam betekende, leidde 
tot het ontstaan van een groep mensen 
die mulatten werd genoemd, van wie 
sommigen legaal opgenomen werden 
in de gemeenschap en erkend werden 
als Joden.”24 Er ontstond een aanzien-
lijke groep gekleurde mensen die voor 
een groot deel gemarginaliseerd wer-
den.25 Steevast werd gedebatteerd over 
de plaats waar deze personen begraven 
dienden te worden. De aanduiding 
jachied voor een volwaardig lid van de 
Joodse gemeenschap (personen met 
een Joodse moeder) en congregant voor 
gekleurde Joden, was een typisch Suri-
naams fenomeen. Uiteindelijk werden 
congreganten (toch) maar aan de rand 
van de beth haim begraven, maar niet-

Joodse kleurlingen kregen een eigen 
begraafplaats toegewezen: de nengre 
berpe (de Afro-Surinaamse of Creoolse 
begraafplaats). De Jodensavanne heeft 
onder meer hierdoor voor heel wat Cre-
oolse nazaten een spirituele waarde. 
Een bekend fenomeen dat onder andere 
ook de hechte relaties tussen Joodse 
eigenaren en hun vrijgelaten slaven 
en/of nazaten demonstreert, betreft de 
vele namen van voornamelijk Creolen 
die een Joodse achtergrond hebben. 
In de Manumissiewet van 1832 werd 
bepaald dat een vrijgelaten slaaf een 
achternaam diende te krijgen die niet 
reeds in de kolonie voorkwam, behalve 
als er daar toestemming van de familie 
voor was. Het gevolg was dat bestaande 
namen werden aangepast of verdraaid: 
per lettergreep of per groep letters die 
werden weggelaten, omgekeerd of 
toegevoegd, bijvoorbeeld: Nahar werd 
Rahan, Lyons ‘Snoyl’, Miranda ‘Ran-
dami’, Coutino ‘Cotin’, Alvares ‘Rava-
les’, Nunes ‘Neus’, Robles ‘Lobles’, 
Louzada ‘Louz’, De la Parra ‘Lapar’ 
en Del Prado ‘Radoenz’26. De agrari-
sche Joden concentreerden zich op de 
plantages en Jodensavanne terwijl de 
‘Calypso joden’ ingeweken in de laat 19 
de 20ste eeuw eerder stedelijke Joodse 
gemeenschappen vormden en braken 
met de polygynie. Zowel in Suriname 
als in de regio hebben deze laatste 
migranten waarschijnlijk veel minder 
‘gemengde’ nazaten opgeleverd. In 
Caribbean Jewish Crossings, brengen 
Sarah Phillips Casteel en Heidi Kauf-
man27 de erfenissen van zowel ‘plan-
tation’ als ‘calypso Jews’ in deze regio 
samen, over de taalgrenzen heen. ❚

Kathleen Gijssels 
Universiteit Antwerpen

Harold Sijlbing
Jodensavanne Foundation
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