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joodse kolonisten, namelijk de Hoop van 
Israël oftewel Mikvé Israël, de Hebreeuwse 
naam van de historische Joodse gemeente 
die rond 1651 is gesticht.

Plantage De Hoop bestaat sinds de komst 
van de raffinaderij niet meer maar door on-
derzoekers en in publicaties betreffende 
plantages op Curaçao worden een aantal 
plantages beschreven als zijnde onderdeel 

In 2021 is het driehonderdzeventig jaar ge-
leden dat de allereerste joodse kolonisten 
zich op Curaçao vestigden. Zij kregen voor 
hun vestiging een strook land toegewezen 
die later onderdeel zou gaan vormen van 
plantage De Hoop welke niet ver was ge-
legen van de oude Joodse begraafplaats 
Bleinheim. De naam van deze plantage 
wordt vaak in verband gebracht met een 
andere ‘hoop’ van die zeventiende-eeuwse 
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van een Jodenkwartier. Waar was dat Joden-
kwartier nu precies en waren er ook werke-
lijke Joodse belangen zoals de term Joden-
kwartier aangaf? En wie waren de Joodse 
eigenaren van deze plantages?

Het Jodenkwartier op een hedendaagse 
kaart

Joseph Moses Corcos, hazzan (voorzanger) 
van Mikvé Israel, was de eerste die in 1897 
in een boekje van 48 pagina’s de geschiede-
nis van de Curaçaose Joodse geschiedenis 
beschreef. Corcos schreef dat bij aankomst 
van de eerste groep joodse kolonisten in 
1651, deze door de West Indische Compag-
nie (WIC) een strook land buiten de stad ter 
beschikking werd gesteld die op iets meer 
dan drie kilometer afstand was gelegen van 
de ommuurde Willemstad.1  Emmanuel ci-
teert een officieel document waarmee op 31 
maart 1659 door de WIC aan de tweede groep 
kolonisten een aantal privileges werden ver-
strekt waaronder een strook landgoed aan de 
noordwestelijke oever van het Schottegat. 
Daar zouden de kolonisten vrijelijk hun gods-
dienst kunnen uitoefenen, huizen bouwen en 
landbouw en veeteelt bedrijven.2  Ofschoon 
niet gedocumenteerd, is het vermoeden dat 
de eerste groep kolonisten onder leiding van 
Juao d’Yllan in 1651 een deel van datzelfde 
terrein voor hun vestiging toegewezen had-
den gekregen. In dat gebied hadden de 
joodse kolonisten tot 1682 hun synagoge en 
dichtbij ook een begraafplaats, de oude Beth 
Haim Bleinheim begraafplaats, direct ten 
westen van de raffinaderij. 

De joodse kolonisten werden al snel in de 
zeventiende eeuw en aan het begin van de 
achttiende eeuw eigenaren van verschillende 
plantages aan de noordwestelijke oever van 
het Schottegat. Han Jordaan schreef dat “de 
ontwikkeling van het plantagewezen aan-
vankelijk moeizaam verliep als gevolg van kli-
matologische en geologische omstandighe-
den. Dit veranderde echter met de komst van 
de joodse kolonisten in 1659.”3 En daarmee 

begint eigenlijk het verhaal van de plantages 
aan de noordwestelijke oever van het Schot-
tegat die samen het Jodenkwartier vormden. 

In een artikel in de Ñapa van 16 mei 2020, als 
onderdeel van de serie ‘De bario’s van Cura-
çao’, bespreekt de auteur, Mylène Luisa, te-
vens het Jodenkwartier. Haar interessant ar-
tikel bevat het lijstje van plantages die in de 
zeventiende en achttiende eeuw het Joden-
kwartier vormden. Deze plantages vinden we 
grotendeels ook terug in enkele andere publi-
caties, onder anderen in de boekwerken van 
Isaac en Suzanne Emmanuel4  over de Joodse 
geschiedenis op onze eilanden; in de uitge-
breide inventarisatie van plantages van de 
hand van Els Langenfeld (ca. 2005) en “Plan-
tages op Curaçao en hun Eigenaren” van Drs. 
T. van der Lee (1989); Wim E. Renkema’s “Het 
Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende 
eeuw” (1981); een artikel in de West-Indische 
Gids van 1956-1957 door Johanna Felhoen 
Kraal; en in andere artikelen en boekwerken 
over plantages in Curaçao. 

In de loop der eeuwen, sinds het midden van 
de zeventiende eeuw, zijn landgoed, planta-
ges, tuinen en kunuku’s niet alleen vaak van 
eigenaar veranderd maar ook van naam en 
grootte. Staande op de schouders van dege-
nen die de geschiedenis van de plantages van 
Curaçao hebben beschreven en in kaart ge-
bracht, met wat oude kaarten erbij en vooral 
ook met de hulp van Michèle van Veldhoven 
en Fred Chumaceiro, is het gelukt om op een 
hedendaagse kaart aan te geven wat met Jo-
denkwartier werd bedoeld. Vanwege een aan-
tal onduidelijkheden die verder op worden 
besproken, zal het plaatsen van zeventien-
de- en achttiende-eeuwse plantages op een 
kaart van de eenentwintigste eeuw evenwel 
niet exact zijn. Dat is Fred M. Chumaceiro wel 
gelukt zoals in de bijgaande kaart is te zien. 
Hierbij moeten wel een aantal opmerkingen 
worden gemaakt. De grenzen van de planta-
ges en van de kustlijn zijn zoals deze op de 
Werbata kaarten van 1911 voorkomen en zijn 
naar alle waarschijnlijkheid ook anders dan in 



Bijlage Archiefvriend, dec. 2020, Jrg 26, nummer 4 3

Kaart door Fred M. Chumaceiro. Plantages grenzen en oude kustlijn Werbata 1911. Nieuwe kustlijn Kadaster 
1993. Namen plantages Wed. Hulst van Keulen 1836; Renkema C77 noordoever van het Schottegat met tuin en 
huizen ca. 1750; en Els Langenfeld Plantages, tuinen en ‘kanoekjes’ met hun eigenaren tussen 1780 en 1885. We-
gennet overgenomen van OpenStreetMap

de zeventiende, achttiende en negentiende 
eeuw. De nieuwe kustlijn is zoals aangegeven 
op kaarten uit 1993 van het Kadaster, en tus-
sen de oude en de nieuwe kustlijn zijn duide-
lijk de door de CPIM (later Shell) ontgonnen 
terreinen te zien. De namen van de plantages 
zijn ontleend aan Wed. Hulst van Keulen 1836; 
Renkema C77 noordoever van het Schottegat 
met tuin en huizen c 1750; en Els Langenfeld 
Plantages, tuinen en ‘kanoekjes’ met hun ei-
genaren tussen 1780 en 1885. Het wegennet 
overgenomen van OpenStreetMap.

De plantages van het Jodenkwartier

Zoals uit de bijgaande kaart is op te maken, 
was het Jodenkwartier in feite een ketting 
van aan elkaar grenzende plantages aan de 
noordwestelijke oever van het Schottegat. 
Aan de oostzijde lijkt het Jodenkwartier be-
grensd te zijn door de plantage Asiento, ten 
noorden door het hedendaagse Rozendal en 
Heintje Kool, en ten westen door Marchena 
en Habaai. Van Grol5  schreef dat de boven-

Kaart door Fred M. Chumaceiro

Plantages grenzen en oude kustlijn 
Werbata 1911. Nieuwe kustlijn Kadaster 
1993. Namen plantages Wed. Hulst van 
Keulen 1836; Renkema C77 noordoever 
van het Schottegat met tuin en huizen c 
1750; en Els Langenfeld Plantages, tuinen 
en ‘kanoekjes’ met hun eigenaren tussen 
1780 en 1885. Wegennet overgenomen 
van OpenStreetMap.
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genoemde strook grond “zoodanig in de 
Joodsche belangensfeer (kwam) dat men ze 
als ‘Joden-kwartier’ ging aanduiden.” In de 
volgende beschrijvingen van enkele planta-
ges en hun eigenaren wordt getracht te be-
vestigen of er inderdaad in het Jodenkwartier 
sprake was van Joodse belangen, zoals Van 
Grol aangaf.

Plantage ’t Joden-Quartier, later De Hoop

Yeosua Henrriquez was in 1659 op Curaçao 
aangekomen met de tweede groep joodse 
kolonisten. Volgens Van Grol “verkreeg Jeo-
suah Henriquez in 1660 in eigendom een 
plantage genaamd ’t Joden-Quartier”,6 deze 
naam waarschijnlijk aangevend dat er reeds 
Joden (van de eerste groep kolonisten in 1651 
onder leiding van D’Ýllan?) op of rond dat 
landgoed waren gevestigd. Van Grol vervolg-
de dat “deze grensde ten Oosten aan de plan-
tage ‘Kleine Tuin’ welke in 1744 in Joodsche 
handen kwam en later met ’t Joden-Quartier 
vereenigd werd.” En pas na deze samenvoe-
ging, dus in 1744, kreeg het samengevoegd 
landgoed de naam “De Hoop”, alias “Judio” of 
“Hoedio.” Plantage ’t Joden-Quartier, later De 
Hoop, was gelegen ten zuiden van Heintje 
Kool, ten westen begrensd door Bleinheim en 
Gasparito, ten oosten door Valentijn, en gren-
zend aan de noordkust van Schottegat.

Yeosuah Henriquez is een energieke man ge-
weest die ook in Willemstad twee huizen be-
zat. Henriquez was welbekend in de Joodse 
gemeenschap. Hij was in de periode 1691 t/
m 1696 drie jaren de voorzitter van het be-
stuur van de Nederlands Portugees Israëliti-
sche Gemeente Mikvé Israel. Na zijn dood in 
1704 bleef de plantage in zijn familie, eerst in 
handen van zijn zoon Mordechay en na 1715 
in handen van de weduwe van Mordechay 
en diens kinderen. Ook Mordechay was een 
zeer actief en graag gezien lid van de Joodse 
gemeente waar hij in de periode 1682 t/m 
1714 diverse functies vervulde. Het is in de 
periode dat de plantage in eigendom was 
van de weduwe van Mordechay, Rachel Naar, 

dat ‘t Joden-Quartier werd samengevoegd 
met Klein(e) Tuin en van toen af de naam 
De Hoop voerde. Na honderdveertig jaar in 
Joodse handen te zijn geweest, werd deze in 
1800 verkocht aan de niet joodse familie Joh. 
Martijn.

Plantage Beraha Veshalom

Het is onduidelijk waar deze plantage was 
gelegen. Beraha Veshalom was in ieder ge-
val bij diens overlijden in 1694 eigendom 
van Balthazar (Abraham) de Leon. De Leon 
was Portugal en de Inquisitie ontvlucht en 
was via Amsterdam op Curaçao beland. Bal-
thazar de Leon was een actief lid van Mikvé 
Israel in de periode 1687 tot 1692. Hij was 
ook een van de eerste joodse handelaren op 
Curaçao en dreef voornamelijk handel met of 
voor geloofsgenoten in Amsterdam. Baltha-
sar de Leon was getrouwd met Isabel Gomes 
Casseres, ook bekend als Sarah de Leon, een 
zus van de eerste Gomes Casseres die zich 
op Curaçao vestigde, Dr. Yshack Gomes Cas-
seres. Deze laatste was de eerste burgerlijke 
medicus op het eiland. Er is heel wat te doen 
geweest omtrent het testament van Baltha-
sar de Leon maar uiteindelijk heeft eerst een 
dochter en later een kleinzoon van Dr. Yshack 
Gomes Casseres de plantage geërfd.7  Het is 
onbekend wie na 1760 de eigenaren zijn ge-
weest van deze plantage – in ieder geval was 
dat niet een van de hedendaagse Gomes Cas-
seressen of hun directe voorvaderen!

Deze duidelijk Joodse plantage trekt de aan-
dacht gezien de Hebreeuwse naam Beraha 
Veshalom dat “Zegen en Vrede” betekent.”8 
Gelijk de namen De Hoop en Mikvé Israel 
(Hoop van Israël) ademt ook Beraha Vesha-
lom een messiaanse hoop uit. Twee Sefardi-
sche Joodse synagogen in de regio hadden 
ook deze hoopvolle naam: de in 1833 ge-
bouwde Beracha Veshalom in St. Thomas en 
Beracha Ve Shalom, gebouwd in 1685 in de 
Jodensavanne in Suriname. In tegenstelling 
tot Suriname, waar plantages in de Jodensa-
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vanne vaak Bijbelse namen droegen, was dat 
in Curaçao slechts sporadisch het geval. Naast 
Beraha Veshalom waren er wel in het Joden-
kwartier de plantages Berg Sinai en Najot Ba-
rama, deze laatste een Bijbelse stad in de tijd 
van Samuel en David. Het is interessant dat 
schepen die eigendom waren van Curaçaose 
Joden in de achttiende en negentiende eeuw 
wel vaak Bijbelse namen voerden, waaronder 
meermalen De (Goede) Hoop, Profeet Moses, 
Koningin Esther en ook Beraha Ve Salom. 

Begraafplaats Bleinheim en plantage Roose 
Tak 

Zoals hierboven reeds beschreven, lag ook 
de oude Joodse begraafplaats te Bleinheim 
– ook geschreven ‘Blij en Heijm’ of ‘Blynheim’ 
– in het Jodenkwartier. Op de oudste en ver-
moedelijk eerste grafsteen, van klei gemaakt 
en ondertussen weg geërodeerd, kon in 1942 
nog met moeite het jaartal 5428 van de He-
breeuwse kalender, oftewel 1668 van het 
Gregoriaanse kalender, worden gelezen. De 
gebedshuizen of synagogen van die eerste 
joodse kolonisten lagen dicht bij hun wonin-
gen, en eveneens hun begraafplaats. Corcos 
schreef dat de eerste kolonisten in het jaar 
1656, met goedkeuring van de autoriteiten 
een deel van het eerder aan de twaalf kolo-
nisten toegewezen terrein bestemden tot be-
graafplaats Beth Haim9 en deze inzegenden 
en omringden met een dikke stenen muur.10  
Deze begraafplaats, een aantal keren sterk 
uitgebreid, is thans bekend als de Joodse 
begraafplaats Beth Haim Bleinheim maar de 
plantage naam Bleinheim was er toen zelf 
nog niet. 

Plantage Roose Tak was eigendom van Isaaq 
Aboab die in zijn dagelijks leven verantwoor-
delijk was voor de begraafplaats van de Jood-
se gemeente. Aboab verkocht in 1739 Roose 
Tak aan Jacob van David Senior. Deze Senior 
was verschillende malen voorzitter van de 
gemeente geweest en was ook bestuurslid 
geweest van de Amsterdamse Talmud Torah 
Joodse gemeente, de moeder gemeente van 

de Curaçaose. Via de samenvoeging van een 
aantal canoekjes en tuinen, komen we daar-
na plantage ‘Blij en Heijm’ voor het eerst met 
joodse eigenaren11 tegen in 1763, toen eigen-
dom van Mordechay zoon van Jacob Henri-
quez. Henriquez verkocht deze enkele jaren 
later, in 1766, aan Jacob van Elias Pereira. Ge-
lijk het geval was met andere eigenaren in het 
Jodenkwartier, waren ook Senior, Henriquez 
en Pereira vooraanstaande leden van de Ne-
derlands Portugees Israëlitische Gemeente 
Mikvé Israel en hun plantages onderdeel van 
Van Grol’s “Joodsche belangensfeer.”

Marchena

Wie in de wereld van Curaçaose plantages 
duikt, komt steeds moeilijk verklaarbare 
verbanden tegen. In het kader van het Jo-
denkwartier betreft dat vooral eigenaren in 
de periode van 1651 tot ca. 1715. Bleinheim 
is een voorbeeld daarvan. Zoals hierboven 
beschreven, komt die plantage pas in 1763 
in Joodse handen maar dat gebied diende 
reeds sinds 1668 als Joodse begraafplaats. 
Een ander voorbeeld: Plantage Asiento wordt 
tot het Jodenkwartier gerekend maar joodse 
eigenaren daarvan zijn niet bekend.

Ook de naam van de hedendaagse buurt 
Marchena, die binnen het Jodenkwartier-ge-
bied ligt, is onverklaarbaar. Marchena is een 
duidelijk Joodse familienaam welke uit Span-
je stamt. Een niet-jood, Jan Lixraven, werd in 
1792 eigenaar van plantage Marchena welke 
toen reeds die naam droeg. Het voorgaande 
duidt op eigendom vooraf aan 1792 van een 
familie Marchena wat echter niet bekend of 
bevestigd is. Vanaf 1792 t/m 1866 is bekend 
dat plantage Marchena geen eigenaren heeft 
gekend met de familienaam Marchena of die 
joods waren. De eigenaren van plantage Mar-
chena in deze periode hadden de familiena-
men Ogenius en Rijke. 

Op Curaçao leefde van 1685 tot 1730 Ishac de 
Marchena, een zeer gezien lid van de Joodse 
samenleving. Hij heeft binnen en rond Mikvé 
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Israel talloze functies vervuld en is medever-
antwoordelijk geweest in 1730 bij het begin 
van de bouw van de huidige synagoge. Hij 
stierf helaas twee maanden na de aanvang 
van de bouw werkzaamheden. Emmanuel 
schreef dat zijn familie de plantage Marchena 
bezat die daarna de woonwijk Marchena is 
geworden12 maar die bezitting van de fami-
lie Marchena is vooralsnog niet documentair 
onderbouwd. Vanaf de jaren 1740 tot aan 
1798 zijn kinderen en nazaten van eerderge-
noemde Ishac de Marchena, Isaac en Abra-
ham, eigenaren geweest van plantage Groot 
Sint Joris die echter in een geheel andere ei-
landelijke divisie ligt en ver van de buurt Mar-
chena.

De huidige buurt Marchena kende echter ook 
andere plantages. In deze buurt lagen bij-
voorbeeld de plantages Goed Gezigt, Vrijhe-
ijt, Goede Hoop en Buena Esperanza (Bonne 
Esperance.) Al deze plantages hebben joodse 
eigenaren gekend, en liggen in het Joden-
kwartier. Goed Gezigt, Buena Esperanza en 
Goede Hoop hadden joodse eigenaren van 
1729 tot 1732 en daarna weer van 1775 tot 
1782 maar ook daar waren er geen Marche-
nas. Wie de naam Marchena aan de nu goed-
bekende buurt heeft gegeven blijft dus voor-
alsnog in het duister gehuld.

Enkele overige plantages in het Jodenkwar-
tier

De hierboven genoemde (eigenaren van de) 
plantages ’t Joden-Quartier, De Hoop, Beraha 
Veshalom, Berg Sinai, Najot Barama, Bleinheim 
en Roose Tak, allen gelegen aan de noordwes-
telijke over van het Schottegat, geven duide-
lijk de door Van Grol genoemde “Joodsche 
belangensfeer” van het Jodenkwartier aan. In 
de reeds eerder genoemde boekwerken van 
de Emmanuels, Langenfeld, Renkema en Van 
Grol worden ook andere plantages genoemd 
aan de noordwestelijke oever van het Schot-
tegat. Enkele hiervan met joodse eigenaren 
zijn Cattenberg (ook genaamd Ma Retraite en 
Kattenberg, vandaag Gasparito) die van 1700 

tot aan 1745 joodse eigenaren had en Nieu-
we Wereld (ook genaamd Eensamheid) ten 
noorden van Heintje Kool die joodse eige-
naren had van 1750 tot 1806. Dat was tevens 
het geval met Savaan of Kanga in de periode 
van 1763 tot 1900 en ook Vrijheijt die onder-
deel werd van Marchena. Het was deze ket-
ting van aan elkaar grenzende plantages aan 
de noordwestelijke oever van het Schottegat 
die het Jodenkwartier vormde.

De begrenzing ten oosten en westen

Het Jodenkwartier was in de eerste helft van 
de negentiende eeuw begrensd in het noor-
den door Rozendaal en Heintje Kool, aan het 
westen door Gasparito en Marchena en aan 
het zuidoosten door de oever van het Schot-
tegat van de plantages Bleinheim, De Hoop 
en Valentijn. De (mogelijke) begrenzing ten 
oosten en ten zuidwesten vraagt voor nadere 
omschrijving. 

Verschillende onderzoekers, onder welke Van 
Grol, Emmanuel en Langenfeld, rekenen het 
landgoed Asiento tot het Jodenkwartier en 
wel tot de meest oostelijk gelegen plantage 
van het Jodenkwartier. Van Grol zegt dat het 
Jodenkwartier aan de oostelijke zijde strekte 
vanaf de “Compagnie’s plantage Rooi–Cana-
rie” en direct ten westen van Rooi–Canarie 
of Rio Canario lag de toenmalige Asiento. Els 
Langenfeld geeft in haar inventarisatie van 
plantages, tuinen en ‘kanoekjes’ de eigena-
ren aan van Asiento vanaf 1717 t/m 1871, en 
daar zijn geen enkele Joods-klinkende fami-
lienamen bij. Dat Asiento in die periode in de 
Joodse belangensfeer zou liggen, en daar-
door gerekend werd tot het Jodenkwartier, 
kan (nog?) niet gestaafd worden.

Harde indicatie van de oostgrens van het Jo-
denkwartier is er dus niet maar die kan wel 
met grotere zekerheid aan de westelijke zijde 
benaderd worden. Volgens Van Grol strekte 
het Jodenkwartier tot aan “het tegenwoordi-
ge Veeris om ten slotte aan de Zwarten Berg 
te eindigen.”13  Die lagen in het verleden op 
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of bij de plantage Welgelegen, waar ook het 
hedendaagse Landhuis Habaai ligt. Plantage 
Welgelegen was van 1771 tot 1792 van de fa-
milie Gabay Henriquez. En ofschoon zij daar 
slechts kort eigenaar van zijn geweest, leeft de 
Gabay naam nog steeds voort in de naam van 
het Landhuis Habaai. In een Joodse gemeente 
is, in het Hebreeuws, de gabay de functie van 
een beheerder of penningmeester. De Gabay 
Henriquez familie heeft niet lang op Curaçao 
gewoond – er zijn in de oude begraafplaats 
slechts drie graven met die naam - maar de 
verbasterde naam Habaai is er nog steeds na 
meer dan twee honderd jaar.

De plantages in het Jodenkwartier waren niet 
de enige plantages met joodse eigenaren. 
Emmanuel schat dat vanaf 1660 niet minder 
dan 80% van alle plantages en 20% van alle 
‘tuinen’ joodse eigenaren hebben gekend 
voor korte en lange perioden. Dat was het 
geval met plantages Groot St. Michiel (1768-
1884), Grote Thuyn (1815-1870), Haneberg 
(1847-1860), De Hoop incl. Kleine Tuin (1758-
1800), Klein St. Michiel (1736-1835) en in het 
bijzonder Rust en Vrede - Rooi Catootje, ei-
gendom van vier generaties van de Maduro 
familie. Deze laatste plantage is in 2004 uit-
gebreid beschreven door Els Langenfeld in 
het door de Stichting S.A.L. (Mongui) Maduro 
uitgegeven boek “The Past, a Present for our 
Future.” Plantage Rooi Catootje, buiten het 
Jodenkwartier gelegen, werd in 1853 door S. 
E. L. Maduro gekocht. Later kocht deze zelfde 
Maduro twee stukken landgoed die onder-
deel vormden van de nabij gelegen plantage 
Vreugdendal: landgoed Damasó in 1856 en 
landgoed Corrie in 1860. Vandaag kennen we 
deze laatste twee landgoeden samen als de 
buurt Damacor.

De Verdwijning van het Jodenkwartier

De beschreven (en niet beschreven) planta-
ges veranderden heel vaak van eigenaar, en 
kwamen in zowel Joodse als niet-Joodse han-
den terecht. Johanna Felhoen Kraal14 trekt de 
conclusie dat er geen familietraditie is ge-

weest ten aanzien van plantage eigendom. 
De realiteit is dat plantages hier weinig ren-
derende bezittingen zijn geweest. De meer 
vermogende eigenaren – onder welke veel 
joden – kochten en verkochten regelmatig 
plantages. Wellicht was het meeste te verdie-
nen met wat nu “flipping real estate” wordt 
genoemd: het kopen met de intentie om na 
een korte periode (en wellicht na enige inves-
tering) weer te verkopen.

Die telkens terugkomende koop en verkoop 
hield ook in dat aangrenzende plantages 
vaak bij elkaar werden gevoegd, en een gro-
ter landgoed gingen vormen dan van ieder 
van die plantages individueel het geval was 
geweest. De buurten Marchena (Goed Gezigt, 
Buena Esperanza en Goede Hoop), Gasparito 
(Cattenberg, Ma Retraite) en Zuikerzuijntje 
(Zuikerthuin, Zuykerthuyntje, Pos Cabai) zijn 
voorbeelden van dergelijke samenvoeging 
van landgoed.

Renkema schreef dat “pas omstreeks 1660 de 
eigenlijke plantagegeschiedenis van Curaçao 
begon.”15  Daar kan aan toegevoegd worden 
dat de plantagegeschiedenis van Curaçao ei-
genlijk eindigde in 1916. Dat was het jaar dat 
de Curaçaosche Petroleum Industrie Maat-
schappij (C.P.I.M.), later kortweg ‘Shell’, zich op 
het eiland vestigde. Die had voor de olieraf-
finage niet alleen (kust aangrenzend-) terrein 
nodig maar ook (grond)water. Helma Madu-
ro-Molhuijsen gaat in een interessant artikel, 
“Van Plantage-grond naar Raffinarderij-terrein” 
in De Archiefvriend,16 in detail in op de veran-
dering van bestemming van een aantal speci-
fieke plantages. Met de komst van de C.P.I.M. 
sneuvelden in het Jodenkwartier onder ande-
ren De Hoop (’t Joden Quartier, Kleine Thuyn), 
Bleinheim, Eensaamheyt, Cattenbergh, Hein-
tje Kool, en Rozentak. Landhuizen en andere 
bebouwingen op die plantages werden met 
de grond gelijk gemaakt zodat deze alleen op 
oude kaarten nog te onderscheiden zijn.

Met het verdwijnen van die plantages ver-
dween natuurlijk ook het Jodenkwartier. Het 
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is goed dat er geschriften zijn - van de hand 
van Corcos en Van Grol aan het einde van 
de negentiende eeuw en het begin van de 
twintigste eeuw maar meer recent ook van 
Emmanuel, Felhoen Kraal, Renkema, Maduro 
Molhuijsen en Luisa – die telkens weer verwij-
zen naar het Jodenkwartier. Daardoor blijft dit 
onderdeel van het erfgoed van de Curaçaose 
Joodse gemeenschap voor altijd behouden.

Noten

1. Joseph M. Corcos, “A synopsis of the history 
of the Jews of Curaçao”, Imprenta de la Libre-
ria, Curaçao,1897, 8
2.  Isaac S. and Suzanne A. Emmanuel, History 
of the Jews of the Netherlands Antilles, 2 vols, 
Cincinnati, 1970, 48
3.  Henri R. (Han) Jordaan, “Slavernij en vrijheid 
op Curaçao: de dynamiek van een achttiende-
eeuws Atlantische handelsknooppunt”, disser-
tatie, Universiteit Leiden, 2012, 27-28
4. Isaac S. and Suzanne A. Emmanuel, History 
of the Jews of the Netherlands Antilles; Isaac S. 
Emmanuel, Precious Stones of the Jews of Cu-
raçao, Bloch Publishing Company, NY, 1957
5.  G. J. van Grol “De Grondpolitiek in het West-
Indische Domein der Generaliteit”, Algemene 
Landsdrukkerij, Den Haag, 1934, 133
6.   G. J. van Grol “De Grondpolitiek in het West-
Indische Domein der Generaliteit”, 133. Van 
Grol vermeldt als voetnoot op de plantage 
naam ’t Jooden-Quartier dat deze volle naam 
(en dus niet ‘het’ in plaats van ‘t) een edictale 
citatie is uit 1758.
7.  Isaac S. Emmanuel, Precious Stones of the 
Jews of Curaçao, 189-192
8. Deze uitdrukking komt uit het boek Zohar 
uit de Kabbala, de joodse religieuze mystieke 
filosofie.
9.  Hebreeuws voor ‘ des Leven’
10.  Joseph M. Corcos, “A synopsis of the history 
of the Jews of Curaçao”, 10
11.  In de periode 1740 tot 1763 was plantage 
Bleinheim eigendom van vijf andere niet-
joodse families, zoals beschreven op pagina’s 
3 en 4 van Plantages op Curaçao en hun Eige-

naren, Drs. T. van der Lee
12.   Isaac S. Emmanuel, Precious Stones of the 
Jews of Curaçao, Bloch Publishing Company, 
New York, 1957, 251, 252
13. G. J. van Grol “De Grondpolitiek in het West-
Indische Domein der Generaliteit”, 133
14. Johanna Felhoen Kraal, “Libraries and Ar-
chives for Research in West Indian History”, 
De West-Indische Gids, 1956-1957, 37ste Jaar-
gang, 71-92.
15.  Wim E. Renkema, “Het Curaçaose plan-
tagebedrijf in de negentiende eeuw,” Walburg 
Pers, Zutphen, 1981, 14
16.  Helma Maduro-Molhuijsen, “Van Plan-
tage-grond naar Raffinaderij-terrein”, De Ar-
chiefvriend, september 2016, Jaargang 22, nr. 
3, 1-4


