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De laatste jaren hebben verschillende histo-
rici gepoogd om de lokale slavernijgeschie-
denis in kaart te brengen. In 2017 maakten 
Gert Oostindie en Karwan Fatah-Black een 
eerste opzet om dit voor Leiden te doen. Hun 
publicatie was (ook volgens de auteurs zelf) 
nog niet compleet en behoeft aanvulling.1 Dit 
artikel volgt de geschiedenis van de familie 
Jacobs. Zij behoorde tot de eerste Joodse 
families die zich aan het begin van de acht-
tiende eeuw in Leiden hadden gevestigd en 
hier allesbehalve hartelijk werden ontvan-
gen: economische en sociale uitsluiting viel 
hun, en de andere Leidse Joden, ten deel. 
Enkele nazaten van deze familie besloten 
daarom om hun geluk te beproeven in de 
kolonie Suriname, waar ze zich al snel ont-
popten tot puissant rijke plantagehouders. 
In deze bijdrage wordt op hoofdlijnen de 
geschiedenis van deze familie Jacobs in de 
zeventiende en achttiende eeuw geschetst. 
De nadruk ligt daarbij op de vraag waarom 
zij Leiden inruilden voor een bestaan in de 
jungle van Suriname.

Op de vlucht
Deze geschiedenis begint bij stamvader 
David Jacobs, die vermoedelijk uit Polen-
Litouwen kwam en in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw als vluchteling in Am-
sterdam arriveerde. Polen-Litouwen, of het 
Pools-Litouwse Gemenebest, besloeg in de 
zestiende en zeventiende eeuw het gebied 
vanaf de Oostzee in het noorden tot aan de 
Zwarte Zee in het zuiden. Het omvatte, naast 
het huidige Polen en Litouwen, Letland, 
Estland en flinke stukken van het huidige 
Rusland, Roemenië, Moldavië, Slowakije, 
Wit-Rusland en Oekraïne.2 Hoewel Polen-
Litouwen halverwege de zeventiende eeuw 
een van de grootste en machtigste staten 
van Europa was, werd in diezelfde eeuw de 
centrale overheid zwakker en ontstonden 
er interne spanningen. Vooral in Oekraïne 
was de situatie explosief. Met name het lijf-
eigenschap (de situatie waarin iemands lijf 
eigendom is van een bepaalde heer) was 
voor Oekraïense horigen (onvrije boeren die 
gebonden zijn aan de grond van hun land-
heer) enorm onderdrukkend. De horigen 

Leydenshoop
Hoe Leidse Joden een plantage in Suriname stichtten

Stefan Glasbergen
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Jacob Timmermans, de Leidse synagoge, tegenwoordig Levendaal 14, 1787 (detail). Tekening in kleur. Collectie Erfgoed 
Leiden en Omstreken, PV_PV25000.
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meen arm. Omdat ze uitgesloten waren van 
de gildeberoepen, zochten ze hun toevlucht 
in onbeschermde beroepen buiten de gilden 
en in de ambulante handel. De verkoop van 
oude kleren nam binnen dit spectrum een 
belangrijke plaats in. Nieuwe kleding was 
voor veel mensen te duur. Ze waren daarom 
aangewezen op tweedehandskleding. De 
belangrijkste opkopers en verkopers daarvan 
werden oudkleerkopers genoemd.10 Jacob 
was zo’n oudkleerkoper.
 In Amsterdam echter, de geboortestad 
van Jacob Davids, werd het de Joodse 
oudkleerkopers niet makkelijk gemaakt. 
In eerste instantie werd het hun verboden 
tweedehandskleding te verhandelen. Pas in 
1731 mochten ze zich, na een eenmalige be-
taling van ƒ 12, legaal met de oudkleerkoperij 
gaan bezighouden.11 In Leiden lag de situatie 
anders. In een ordonnantie van het kleer-
makersgilde uit 1758 staat dat de oudkleer-
kopers daar, in tegenstelling tot Amsterdam, 
wel onder het kleermakersgilde vielen. Voor-
waarde om toe te treden tot het gilde was 
allereerst het bezit van het poorterschap. 
Daarnaast moest er een meesterproef wor-

den afgelegd en entreegeld worden betaald. 
In het geval van de oudkleerkopers bedroeg 
dat ƒ 2,10, het laagste entreebedrag van alle 
beroepen binnen het kleermakersgilde. In 
deze ordonnantie is geen bepaling opgeno-
men dat Joden van het lidmaatschap waren 
uitgesloten.12 Vandaar dat het voor Jacob 
Davids noodzakelijk was om het poorter-
schap te kopen. In Leiden waren rond 1700 
nog nauwelijks Joden. Daarom is het logisch 
dat er bij de gilden minder weerstand tegen 
Joden was dan in Amsterdam, al zou dat snel 
veranderen. Dat Jacob zijn poorterschap pas 
kocht nadat hij al jaren in Leiden woonde, 
heeft waarschijnlijk meer te maken met zijn 
eigen financiële positie dan met beperkingen 
van het Leidse kleermakersgilde. De handel 
in tweedehandskleren concentreerde zich in 
Leiden op de zogenaamde Luismarkt aan de 
Nieuwstraat.13 Omdat in de Leidse oudkleer-
koperij relatief veel Joden werkten, werd 
deze markt in de achttiende eeuw ook wel 
aangeduid als de Jodenmarkt.
 Jacob Davids woonde rond 1720 in de 
Plaatsteeg, op loopafstand van de synagoge. 
Volgens de joodse wet mag een jood op 

spraken Oekraïens en waren aanhangers 
van het Grieks-orthodoxe christendom. De 
Poolse adel, bezitter van de grond die de 
horigen bewerkten, sprak Duits of Pools en 
was rooms-katholiek. De beheerders van de 
landgoederen waren overwegend joods. Dit 
gaf een etnische en religieuze lading aan de 
bezwaren van de horigen. Polen en Joden 
werden gezien als vreemde onderdrukkers 
die hen uitbuitten.3 In mei 1648 kwamen de 
kozakken uit de Oekraïne in opstand. Ze mar-
cheerden van stad naar stad onder leiding van 
Bogdan Chmielnicki. Overal waar ze kwamen, 
richtten ze massaslachtingen aan onder de 
groepen die zij verantwoordelijk achtten voor 
hun ellende: de Joodse belasting inners, de 
Poolse adel en de katholieke geestelijkheid. 
De rebellie hield bijna twee decennia stand 
en verspreidde zich tot ver in het huidige 
Litouwen, Wit-Rusland en Polen. Toen het 
geweld in 1667 ophield, waren er meer dan 
vierhonderd shtetlech (dorpjes met een over-
wegend Joodse gemeenschap) vernietigd. 
Duizenden Joden waren vermoord, verkracht 
of verminkt. Anderen waren gedwongen om 
zich te bekeren tot het christendom. Ontel-
baar veel families waren dakloos geworden.4 
Joden die de kans kregen, ontvluchtten het 
land en velen van hen trokken naar Amster-
dam. Chmielnicki wordt in de Oekraïne tot op 
de dag van vandaag vereerd als een held en 
onafhankelijkheidsstrijder. Voor Joden is hij 
de belichaming van één van de grootste ram-
pen die het volk ooit is overkomen.

Leiden, een veilige haven
Intussen was Davids zoon, Jacob Davids, in 
Amsterdam gehuwd met Maria Isaaks (ge-

boren in 1679). Hun eerste kind, dat rond 
1699 in Amsterdam werd geboren, noemden 
zij David, naar zijn grootvader.5 Kort daarna 
verhuisde het gezin naar Leiden, waar nog 
vijf kinderen werden geboren.6 Vaak wordt 
aangenomen dat Philip Arons in 1714 de eer-
ste Asjkenazische (dat wil zeggen afkom-
stig uit Oost-Europa) Jood was die in Leiden 
kwam wonen, maar de telgen van de familie 
Jacobs waren hem enkele jaren voor.7

 Economisch gezien was Leiden geen 
vreemde keuze om zich te vestigen. De 
Leidse lakennijverheid had in de zeven-
tiende eeuw een enorme bloei gekend. Mi-
granten uit alle windstreken waren naar de 
stad gekomen. Rond 1700 raakte de Leidse 
wolnijverheid haar leidende positie kwijt; qua 
inwoneraantallen was Leiden na Amsterdam 
desondanks nog steeds de tweede stad van 
de Republiek. De aantrekkingskracht van de 
stad zou voor migranten nog jarenlang groot 
blijven. In Leiden liet Jacob zich in juli 1713 als 
poorter inschrijven, pas tien jaar nadat hij hier 
was komen wonen.8

 Joden kwamen lang niet overal in aanmer-
king voor het poorterschap. Er waren grote 
regionale verschillen. In Gelderland, Gronin-
gen, Overijssel en Utrecht golden restricties 
voor de toelating en vestiging van Joden. In 
Amsterdam konden ze slechts een beperkt 
burgerrecht kopen: het gekochte recht was 
niet erfelijk en gaf geen gegarandeerde toe-
gang tot de poorterneringen, waaronder de 
gildenberoepen.9 Door de Dertigjarige Oor-
log (1618-1648) in Duitsland en de verschrik-
kingen van de pogroms in Polen-Litouwen 
was een grote migratiestroom Asjkenazische 
Joden in gang gezet. Ze waren over het alge-

De poorterinschrijving van Jacob Davids, 7 juli 1713. Poorterboek H, f. 240v. Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken, 
SA II inv.nr. 1269.
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sabbat niet verder dan ongeveer een kilome-
ter van zijn woonplaats lopen. Om de syna-
goge tijdens de sabbat te kunnen bereiken 
voor de gebedsdiensten is het daarom ver-
eist om binnen een straal van een kilometer 
te wonen. De diensten in Leiden werden in 
eerste instantie in zogenaamde huissynago-
gen gehouden. Eerst in een kamer aan de 
Vismarkt, vervolgens in een huis aan het Le-
vendaal en tot slot in een pand in de Stink-
steeg.14 In de eerste jaren nadat de Joden 

zich in Leiden gevestigd hadden, was dit 
geen probleem: hun aantal was nog klein. Als 
de ruimte maar groot genoeg was voor de 
minjan, een groep van minimaal tien joodse 
mannen die nodig zijn voor een volwaardige 
gebedsdienst. Het krijgen van een eigen 
begraafplaats kende hogere prioriteit. In no-
vember 1719 gaf de vroedschap van Leiden 
toestemming voor de aanleg hiervan op het 
blauwe bolwerk.15 Dit was vlakbij de botani-
sche tuin van de universiteit, ongeveer waar 

tegenwoordig de sterrenwacht staat. Hier 
begroef Jacob rond 1720 zijn vrouw Maria 
Isaaks. Waarschijnlijk stierf ze in augustus 
van dat jaar in het kraambed, evenals haar 
baby.16

 Jacob moet een actief lid binnen de joodse 
gemeenschap zijn geweest. In 1721 betaalde 
hij als diaken van de gemeente een recogni-
tie van ƒ 6 aan het stadsbestuur ten behoeve 
van de begraafplaats. Hij en zijn familie waren 
ook betrokken bij de bouw van de nieuwe sy-
nagoge. Zijn oudste zoon David kocht in 1731 
samen met Nathan van Lier een pand aan de 
noordzijde van het Levendaal voor rekening 
van de joodse gemeente. In 1733 kocht Jacob 
het pand ernaast.17 In de jaren daarna werden 
nog wat panden in dit rijtje aangekocht. Hier 
staat de Leidse synagoge nu nog steeds.
 Jacob hertrouwde al vrij snel, in januari 
1722.18 Zijn bruid heette Jannetje Josephs 
en was een halfzus van Maria Isaaks, zijn 
eerste vrouw. Jannetje woonde in Amster-
dam aan de Jodenbreestraat, midden in de 
Joodse buurt. Bij haar huwelijk was ze 22 jaar 
en daarmee flink jonger dan Jacob, die tegen 
de 50 moet zijn geweest. De snelheid waar-
mee Jacob hertrouwde is opvallend. Het aan-
tal minderjarige kinderen bij het overlijden 
van Maria heeft daarin vast een rol gespeeld. 
Jannetje kende de kinderen goed; ze was 
immers hun tante. Daarnaast moet het voor 
Jacob niet makkelijk zijn geweest om binnen 
de kleine Joodse gemeenschap in Leiden 
een geschikte vrouw te vinden. Misschien is 
dit huwelijk wel door zijn schoonfamilie ge-
arrangeerd. Het ongeluk bleef Jacob echter 
achtervolgen. Jannetje overleed ruim een jaar 
na het huwelijk, op 5 april 1723. Twee dagen 

later werd zij in Leiden begraven. Waarschijn-
lijk is ze, net als Maria Isaaks, in het kraambed 
overleden. Op 16 mei 1723 stierf namelijk een 
ongenoemd kind van Jacob.19 Zo verloor hij in 
een tijdsbestek van een paar jaar twee vrou-
wen en twee kinderen.
 Dit tweede huwelijk kwam Jacob ook om 
een andere reden duur te staan. Volgens de 
gebruiken van het jodendom is een huwelijk 
met een zus van een eerdere vrouw (mits 
deze is overleden) toegestaan. De lokale 
wetgeving stond dit echter niet toe en om die 
reden werd Jacob op 14 december 1726 door 
het gerecht uit de stad verbannen. Hij moest 
de stad binnen 48 uur verlaten. Deze verban-
ning werd op 25 mei 1730 op verzoek van 
Jacob weer ingetrokken.20 Een dergelijke ver-
banning lijkt zeer ongebruikelijk en kan wel-
licht zelfs als een anti-Joodse pesterij worden 
geïnterpreteerd. Jacobs tweede vrouw was 
op het moment van de verbanning immers al 
ruim drieënhalf jaar overleden. Jacob was in 
de winter van 1724 voor de derde maal ge-
trouwd, met Hendrina Marcus. Ook zij kwam 
uit Amsterdam.21 De verbanning betekende 
niet dat Jacob en Hendrina elkaar niet meer 
konden zien: samen kregen zij tien kinderen, 
waarvan er drie tijdens Jacobs verbanning 
werden verwekt.22 Omdat Jacob uit zijn eer-
dere huwelijken ook al acht kinderen had, is 
hij maar liefst achttien keer vader geworden. 
Bij de geboorte van de laatste kinderen was 
hij een zestiger.

Groeiende uitsluiting
Leiden leek in de periode tussen 1700 en 
1730 een redelijk prettige woonplaats voor 
Joden. Na 1730 begon deze ogenschijnlijke 

Jacob Timmermans, de Nieuwstraat (ook wel Jodenmarkt, Vlooienmarkt of Luizenmarkt) met links de Middelweg en rechts 
de Hartesteeg. In het verschiet links 'Onder de Boompjes' en rechts het huis 'Manshand boven'. In de verte de Hooigracht. 
Tekening uit 1788. Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken, PV_PV5981.1.
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meente zelf allerlei initiatieven ontplooide om 
voor haar armen te zorgen. Zo werden tijdens 
de sabbatdiensten leden van de gemeente 
bij toerbeurt uitgenodigd om voor te lezen uit 
de Tora. Dat was een eer, maar gaf de ver-
plichting om twee stuivers in de armenkas te 
storten.26 Toch kondigde het stadsbestuur in 
de jaren dertig van de achttiende eeuw een 
serie anti-joodse maatregelen af.
 In april 1733 werd een resolutie aangeno-
men tegen het bedelen door Joden in Leiden. 
Zij hadden voortaan een attestatie van goed 
gedrag nodig uit hun vorige woonplaats om 
zich hier te mogen vestigen. Zonder zo’n ver-
klaring was handeldrijven binnen de stads-
muren verboden.27 Joden die al in de stad 
woonden, maar het poorterschap nog niet 
hadden, moesten dit binnen een maand als-
nog kopen.28 Gezien de betrekkelijk hoge 
kosten hiervan is het een klein wonder dat 
dit een vrij grote groep zo snel lukte. Zo 
kocht Jacobs oudste zoon, David Jacobs, het 
Leidse poorterschap op 24 april 1733. Hij was 
in Amsterdam geboren en kreeg het poorter-
schap daarom niet automatisch. Volgens de 
betreffende inschrijving in het Leidse archief 
heeft hij met bedekt hoofd “op de voorge-
leezen Eedt gezegt: Amen!”29 De eed was 
een speciaal voor Joden geldende tekst:

Gij zweert bij den Almagtigen en Levendigen 
Godt, die Hemel en aerde geschapen heeft 
ende door Moysem sijne wetten gegeven, 
opregt ende waeragtigh te wezen ’t geene 
U alhier gevraegt en voorgehouden wordt 
ende zo gij in ’t geheel ofte deel yets val-
schelijk ofte ’t onregte verklaerdt, dat Gij U 
alle tijdelijke en eeuwige vermaledijdingen, 

plagen, en straffen onderwerpt, welke de 
Godt Israels over die van Sodoma en Go-
morra, ook Kore, Dathan en Abiran heeft ge-
houden, ende alle zoodanige gedreijgt, die 
zijn naeme valschelijk en ligtvaerdiglijk aen-
roepen en gebruijken. So waerlijk helpe, of 
straffe U de Almagtige en Alwetenden Godt 
Schepper des hemels en der Aerden.30

Het idee van een aparte ‘jodeneed’ (more 
iudaico) gaat terug op de middeleeuwen 
en heeft als achtergrond dat de christelijke 
eedformule voor joden niet passend geacht 
werd. Vandaar dat er naar een alternatief ge-
zocht werd. Tegelijk met David werden nog 
21 andere Joden gedwongen deze eed af te 
leggen en ze betaalden ook allemaal. Jacob 
speelde een sleutelrol in dit proces. Bij maar 
liefst acht Joden die het poorterschap koch-
ten, trad hij op als getuige. De boodschap was 
duidelijk: de economie van de stad liep terug 
en de Joden kregen de schuld. De stad trof 
hiermee immers een specifiek tegen Joden 
gerichte maatregel, bovenop de maatregelen 
die de Staten van Holland hadden genomen 
om arme migranten te weren. Praktisch ge-
zien betekende dit dat de vestiging van ge-
vluchte en rondtrekkende Joden in Leiden 
bijna onmogelijk werd. Het moet voor Jacob 
Davids, die zelf een vader had die vanwege 
antisemitisch geweld uit Polen-Litouwen was 
gevlucht, pijnlijk zijn geweest.
 De maatregelen van 1733 sorteerden niet 
het gewenste effect. Het aantal Joden in de 
stad steeg in de jaren daarna nog met 44 per-
sonen. Op 9 juli 1737 werd vervolgens een 
resolutie aangenomen waarin de nieuwe ves-
tiging van Joden werd verboden. Daarnaast 

tolerantie om te slaan. De Leidse wolnijver-
heid raakte in de eerste decennia van de 
achttiende eeuw haar overheersende posi-
tie kwijt. Het inwoneraantal van de stad liep 
als gevolg daarvan snel terug. In 1670 had 
de stad nog 63.000 inwoners; in 1725 waren 
er nog 47.000 van over.23 Steeds meer Lei-
denaren vervielen in armoede en raakten 
afhankelijk van de bedeling. Aan het einde 
van de zeventiende eeuw namen de Staten 
van Holland een maatregel aan die het arme 
nieuwkomers moeilijker moest maken zich in 

de Hollandse steden te vestigen. Ze moes-
ten een zogenaamde Akte van Cautie mee-
nemen. Dat was een verklaring waarin stond 
dat het gemeentebestuur van hun plaats van 
herkomst hen weer zou toelaten als ze tot ar-
moede zouden vervallen.24

 Het aantal Joden in Leiden was gering, 
naar schatting ongeveer 0,3 procent van 
de totale bevolking van de stad.25 Alleen al 
om die reden is het onaannemelijk om de 
verarming van de stad aan de Joden toe te 
schrijven. Daar komt nog bij dat de joodse ge-

Jacob Timmermans, de Leidse synagoge, tegenwoordig Levendaal 14, 1787. Tekening in kleur. Collectie Erfgoed Leiden en 
Omstreken, PV_PV25000.
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christenen de vernielingen veroordeelden, 
heeft het stadsbestuur niet afdoende inge-
grepen.36 Dat was tekenend voor de houding 
ten opzichte van de Leidse Joden. De ver-
nielingen waren zo heftig dat de Joodse ge-
meenschap in 1758 besloot de begraafplaats 
te verplaatsen naar Katwijk aan den Rijn.
 Daar werd een stuk grond gepacht 
waarop de nieuwe begraafplaats werd aan-
gelegd.37 Binnen het jodendom wordt dit 
gezien als een bijzonder ingrijpend besluit. 
Een begraafplaats heeft voor Joden dezelfde 
heiligheid als een synagoge. Mannen bedek-
ken daarom hun hoofd bij een bezoek aan 
een begraafplaats. Belangrijker nog is dat 
volgens de joodse wetten de grafrust eeu-
wigdurend moet zijn. Graven mogen daarom 
niet geruimd worden. Alleen bij zeer drin-
gende redenen kunnen graven verplaatst 
worden. Als een begraafplaats moet verdwij-
nen, dient dat altijd te gebeuren met goed-
keuring en onder toezicht van het rabbinaat. 
Dat het rabbinaat heeft besloten om de be-
graafplaats naar Katwijk te verplaatsen, zegt 
daarom veel over de onveiligheid die de ge-
meenschap ervaren moet hebben. In de per-
soonlijke sfeer moet de hele kwestie Jacob 
Davids erg verontrust hebben. Hij had im-
mers zowel zijn eerste vrouw, Maria Isaaks, 
als zijn tweede vrouw, Jannetje Josephs, op 
de begraafplaats in Leiden begraven. In 1733 
kreeg Jacobs derde vrouw een tweeling: 
Rachel en Roosje. De meisjes overleden alle-
bei in datzelfde jaar en werden ook in Leiden 
begraven.
 Het religieuze klimaat van de Republiek 
in deze periode wordt vaak als tolerant 
bestempeld. Vergeleken met de etnische 

zuiveringen van de inquisitie in Spanje en 
Portugal, of de antisemitische moordpartijen 
in Polen-Litouwen, was het voor Joden in de 
Republiek inderdaad relatief rustig. Dit bete-
kent evenwel niet dat discriminatie en uitslui-
ting in de Republiek niet voorkwamen. Deze 
staat was in vergelijking met de rest van Eu-
ropa simpelweg de minst slechte optie, maar 
nog steeds geen goede. Het is dan ook niet 
vreemd dat Leiden voor Jacob Davids en zijn 
kinderen in steeds mindere mate een stad 
werd waar zij zich onbezorgd thuis konden 
voelen. Nadat ook zijn derde vrouw Hendrina 
Marcus in april 1765 was overleden, vertrok 
Jacob naar Rotterdam.38 Zijn zoon Levy was 
daar al rond 1760 naartoe verhuisd en ook 
zijn dochter Cornelia woonde daar. In Rot-
terdam zou de ongeveer 90-jarige Jacob in 
1766 overlijden.39

De oversteek naar Suriname
Vier kinderen van Jacob – Meyer, Hartog, 
Benjamin en Hester – concludeerden halver-
wege de achttiende eeuw dat hun toekomst 
niet langer in Holland lag. Asjkenazische en 
Sefardische (van het Iberisch schiereiland 
stammende) Joden hadden in de decennia 
daarvoor de eerste Joodse plantages in Su-
riname gesticht. Daarmee was het pad geëf-
fend voor de stroom van Joodse migranten 
die rond 1750 op gang zou komen. Aange-
moedigd door Joodse prominenten als de 
Amsterdamse Isaac de Pinto en verleid door 
vertrekpremies, gingen honderden Joden op 
pad. Hartog was de eerste die ging. Als een 
pionier trok hij vooruit om namens zijn familie 
de eerste stappen in de kolonie te zetten. Als 
hij succes zou hebben, konden andere fami-

werd het bestuur van de Joodse gemeente 
opgedragen om binnen twee weken een 
lijst te maken met de namen van alle Joden 
die in Leiden woonden. Vrouw of man, oud 
of jong: iedereen moest op de lijst. Als er 
Joden trouwden, geboren werden of overle-
den, moest dit bij de schout gemeld worden. 
Nalatigheid of fraude in dezen werd bestraft. 
Joden die al in de stad woonden, mochten 
blijven, maar Joden van buitenaf mochten 
zich hier niet meer vestigen en werden uitge-
sloten van het poorterschap. Alleen voor de 
sjocheet (de rituele slachter) werd een uitzon-
dering gemaakt. Als die niet binnen de eigen 
gemeente gevonden kon worden, werd 
het de Leidse Joden toegestaan om (onder 
strenge voorwaarden) iemand van buitenaf 
aan te trekken.31 In de praktijk bleef er plaats 
voor Joodse nieuwkomers. Op papier bleef 
het verbod echter gehandhaafd en in 1745 
en in 1764 werden er nieuwe lijsten opge-
steld met de in Leiden woonachtige Joden.32 
Dat terwijl in deze periode het aantal Joodse 
inwoners slechts met dertig was gestegen.33

 Ook de houding van de Leidse gilden was 
vaak problematisch. Het kleermakersgilde 
mocht Joodse oudkleerkopers dan wel toe-
laten, vanaf 1733 werd het de kleerkopers 
verboden om goud en zilver te verhandelen. 
Wie deze regel overtrad, kon rekenen op 
een boete van tien gouden dukaten. Deze 
bepaling moet de Leidse Joden geraakt heb-
ben, want ongeveer de helft verdiende zijn 
brood als oudkleerkoper. Ook het gegeven 
dat deze maatregel in 1733 werd afgekon-
digd – hetzelfde jaar waarin de Leidse Joden 
gedwongen werden om het poorterschap 
binnen een maand te kopen – doet vermoe-

den dat deze actie vooral tegen de Joodse 
oudkleerkopers gericht was. Er werd een 
lijst opgesteld van alle oudkleerkopers die 
in de stad actief waren. De Joden vormden 
op deze lijst een aparte categorie, alsof ze er 
toch niet helemaal bij hoorden.34 Een aantal 
gilden zag de Joden zelfs als schuldig aan de 
economische malaise en stuurde aan op hun 
totale verwijdering uit de stad. Het stadsbe-
stuur wilde zover niet gaan, maar veel gilden 
legden de Joden wel beperkende maatrege-
len op. Op verzoek van de hoedenverkopers 
werd het hun in 1775 bijvoorbeeld verboden 
om nieuwe hoeden te maken en te verkopen. 
Voortaan mochten ze alleen nog oude hoe-
den opkopen, deze reinigen en weer verko-
pen.35 De Leidse gilden waren hierin geen 
uitzondering. Ook in andere steden kwamen 
dit soort beperkingen voor Joden veelvuldig 
voor. Het resultaat hiervan was dat een mid-
denklassenbestaan voor de meeste (Asjke-
nazische) Joden onbereikbaar was.

Vernielingen en verplaatsing van de 
Joodse begraafplaats
Deze politieke en economische uitsluiting 
creëerde een klimaat waarin Joden gepo-
sitioneerd werden als buitenstaanders. Het 
werd Joden steeds moeilijker gemaakt om 
zich in de stad te vestigen en daar vervolgens 
een bestaan op te bouwen. Vandaar bleek 
het nog maar een kleine stap naar verdere 
escalatie. Rond 1740 werd de Leidse Joodse 
begraafplaats steeds vaker het doelwit van 
vernielingen. Grafstenen werden omverge-
worpen, vernield en soms zelfs gestolen. Dit 
vandalisme hield bijna twintig jaar lang aan 
en werd steeds heftiger. Hoewel sommige 
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lieleden de oversteek ook maken. Het leeu-
wendeel van de Nederlandse Joden die naar 
Suriname vertrokken, kwam uit Amsterdam. 
Toch was Hartog Jacobs bij lange na niet de 
laatste Leidse Jood die de oversteek zou 
maken.40

 Wanneer Hartog precies naar Suriname is 
vertrokken, is onbekend. Op de lijst uit 1764 
staat het vertrek van hem en de anderen ver-
meld, maar hij moet op dat moment al jaren 
weg zijn geweest. In 1756 diende hij namelijk 
in Suriname een verzoek in om als pontvoer-
der te worden aangesteld.41 Een pont was een 
vaartuig van ongeveer dertig meter lang met 
een platte bodem, waarmee men door het 
ondiepe water van de Surinaamse rivieren 
kon varen. Pontvoerders waren mensen die 
op deze boten plantageproducten naar Para-
maribo vervoerden, of direct naar de vracht-
schepen die in de Surinamerivier voor anker 
lagen.42 In de jaren 1769 en 1770 ontstonden 
er in Suriname nieuwe mogelijkheden om 
een plantage te beginnen. Kort daarvoor had 
een militaire expeditie een voorlopig einde 
gemaakt aan de aanvallen van slaven die 
naar de binnenlanden van Suriname waren 
gevlucht: de zogenaamde marrons. Daar-
naast leverden met name de koffieoogsten 
steeds meer winst op, waardoor geldschie-
ters steeds makkelijker geld uitleenden aan 
mensen die een plantage wilden beginnen.43 
Waarschijnlijk heeft Hartog van deze omstan-
digheden geprofiteerd om plantagehouder te 
worden. Zonder financiële steun was dit pro-
ject voor hem niet te realiseren. Het stichten 
van een plantage in het kustgebied kostte al 
snel enkele tienduizenden guldens. Aan het 
begin van de achttiende eeuw lag de prijs van 

een suikerplantage rond de ƒ 23.000. Daar-
van werd ongeveer ƒ 12.500 uitgegeven aan 
het inkopen van slaven. Rond 1787 was de 
gemiddelde prijs van een slaaf verdubbeld. 
De startinvestering voor een plantage was 
zelfs verviervoudigd: een kleine suikerplan-
tage kostte inmiddels ongeveer ƒ 109.000, 
een kleine koffieplantage ƒ 111.000.44

 Langs het in het midden van de achttien-
de eeuw aangelegde Matapicakanaal wist 
Hartog een stuk grond in bezit te krijgen. Hij 
noemde het ‘Leydenshoop’. De naam van 
deze plantage maakt direct duidelijk wat de 
bedoeling ervan was: een onderneming die 
de achtergebleven familie in Leiden rijkdom 
moest brengen. De plantage bestond uit 
500 akkers, beplant met tienduizenden ka-
toenbomen. Hartog bouwde hier zijn woon-
huis. Na 1775 bracht hij nog een tweede 
plantage in cultuur: ‘Jacobslust’, bestaande 
uit 250 akkers bebouwd met katoen.45 Toen 
Hartog rond 1770/1775 zijn plantages ging 
ontginnen, waren er 295 koffie-, 111 suiker- 
en een aantal cacao- en katoenplantages, 
waarop primair voor de export werd gepro-
duceerd.46 Hartog begaf zich met zijn ka-
toenplantages enigszins in een nichemarkt. 
De grond was lang niet overal geschikt voor 
de katoenteelt. Eigenlijk was alleen de streek 
dicht bij de oceaan hiervoor geschikt, maar 
ook daar koos lang niet iedereen voor dit 
gewas.47

Motieven
Ieder jaar herdenken joden tijdens Pesach 
het einde van de Joodse slavernij in Egypte 
en de uittocht uit dit land, beschreven in het 
bijbelboek Exodus. Pesach is een van de 

Detail van een pagina uit het register van joodse ingezetenen van Leiden uit 1764. Onderaan wordt vermeld dat Meyer, 
Hartog, Hester en Benjamin naar Suriname zijn vertrokken. Erfgoed Leiden en Omstreken, SA II inv.nr. 1290.
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belangrijkste feesten binnen het jodendom 
en de gedachte dat Joden ooit bevrijd zijn uit 
slavernij neemt een prominente plek in bin-
nen het collectieve joodse geheugen. Van-
uit dat perspectief lijkt het vreemd dat juist 
Joden zich met slavernij inlieten. Volgens de 
voorschriften van de Tora is slavernij binnen 
het jodendom echter niet verboden, maar 
wel aan regels gebonden. In Leviticus, een 
van de vijf boeken van de Tora, staat daar-
over het volgende:

Het volk dat ik uit Egypte heb weggeleid be-
hoort mij toe, Israëlieten kunnen dus niet als 
slaaf verkocht worden. Toon ontzag voor je 
God en beul hen niet af als slaven. Als sla-
ven en slavinnen kun je mensen kopen uit 
de omringende volken, of vreemdelingen die 

bij jullie wonen of de nakomelingen die ze in 
jullie land hebben gekregen. Die slaven en 
slavinnen zijn je eigendom, je kunt hen als 
erfelijk bezit aan je nakomelingen nalaten; zij 
zullen voor altijd als slaaf voor je blijven wer-
ken. Maar je volksgenoten, de Israëlieten, 
je eigen verwanten, mag je nooit als slaaf 
afbeulen.48

Vanuit deze optiek vormde het feit dat Afri-
kanen niet Joods waren voldoende reden 
om ze tot slaaf te maken en als koopwaar te 
zien.49 Sommige rabbijnen hadden moeite 
met dit gebod, maar anderen omarmden het. 
De achttiende-eeuwse Sefardische rabbijn 
uit Amsterdam Binyamin Rafael Dias Bran-
don interpreteerde deze bepaling bijvoor-
beeld als een positief gebod om niet-joodse 

slaven voor eeuwig te gebruiken. Een slaaf 
hoefde in die visie dus niet te worden vrijge-
laten. Sterker nog, volgens Dias Brandon was 
het juist de bedoeling dat slaven het werk 
deden waarmee je Israëlieten niet zou willen 
opzadelen.50

 Een tweede theologische onderbouwing 
werd gevonden in het verhaal van Noach en 
zijn drie zonen Sem, Cham en Jafet. Na de 
zondvloed werd Noach landbouwer en legde 
hij een wijngaard aan. Na de eerste oogst 
dronk hij te veel en viel hij in zijn tent naakt 
in slaap. Zijn zoon Cham ontdekte dit en ver-
telde het aan zijn broers, zodat zij ook naar 
hun naakte vader zouden kijken. Dezen be-
dekten het lichaam van Noach echter, hun ge-
laat afgewend, opdat ze hun vader niet naakt 
zouden zien. Toen Noach uit zijn roes ont-
waakte, en hoorde wat Cham hem had aan-
gedaan, vervloekte hij diens zoon Kanaän, en 
al zijn nakomelingen. Zij zouden voor altijd als 
knechten dienen voor Sem en Jafet en hun 
afstammelingen.51 Cham was, in de uitleg van 
deze tekst, de voorvader van de zwarte men-
sen. Dit argument werd overigens meer door 
christelijke auteurs gebruikt dan door joodse. 
Al veel eerder, in de twaalfde eeuw, was de 
Sefardische rabbijn en filosoof Maimonides 
tot een korte samenvatting van deze ziens-
wijze gekomen: behoud een Kanaänitische 
(niet-joodse) slaaf voor altijd.52 De halacha 
(de rabbijnse wetgeving die gebaseerd is 
op de Tora) geeft slavenhouders ook een 
opdracht mee: niet-joden zijn niet bevoegd 
om in een joods huishouden te werken. Ze 
mogen bijvoorbeeld geen brood bakken 
voor joden of hun een glas wijn inschenken. 
Om dit probleem te verhelpen, moeten huis-

slaven na aankoop besneden worden en in 
een mikwe worden ondergedompeld. Ook 
slavinnen moesten in zo’n ritueel bad een 
onderdompeling ondergaan. Dit overgangsri-
tueel maakte de slaven voor een deel joods 
en daarmee bevoegd om in een joods huis-
houden te werken. In de praktijk werd hier 
vaak geen gehoor aan gegeven. Er woonden 
enkele mohaliem (rituele besnijders) in Su-
riname. Uit de besnijdenisregisters van de 
achttiende eeuw en later wordt duidelijk dat 
slechts een klein aantal kleurlingen is besne-
den. Besnijdenissen van slaven worden niet 
genoemd. Voor de meeste joodse slavenhou-
ders in Suriname nam de joodse wet – zeker 
in haar meest traditionele vorm – geen cen-
trale plaats in hun leven in.53 Het verbod om 
slaven op sabbat te laten werken werd vaker 
opgevolgd.54 Slaven kregen op de meeste 
joodse plantages op zaterdag vrij. Omdat de 
christelijke buren niet toestonden dat er op 
zondag werd gewerkt, betekende dit in de 
praktijk dat veel van deze slaven twee dagen 
in de week vrij waren.55

Raciale vooroordelen
Naast religieuze argumenten om slavernij 
goed te praten, bestonden er ook raciale 
vooroordelen. Christenen zagen joden vaak 
als christusmoordenaars en woekeraars. 
Blanke joden (en christenen) vonden op hun 
beurt weer dat zwarte mensen ver beneden 
hen stonden. De nadruk bij veel auteurs, 
zowel joods als christelijk, lag op het beeld 
van zwarte mensen als primitief en heidens. 
Moreel, intellectueel en cultureel werden ze 
afgeschilderd als inferieure en monsterach-
tige wezens. Ze hadden, in hun ogen, geen 

‘Overzichtskaart van het bewoonde en gecultiveerde gedeelte van de kolonie Suriname’, detail met daarop de plantage 
Leydenshoop. Vervaardigd door Johan Christoph van Heneman, 1789-1796. Nationaal Archief, toegang 4.VEL [1584/1865], 
inv.nr. 1678.117 - Appendix V: sectie E blad XIX.
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en spiegels aan de wand en er waren een 
staand uurwerk, zestien ronde armstoelen 
en een sabbatlamp. Ook bezat hij een aantal 
boeken in het Hebreeuws. Verder waren er 
flinke voorraden uit Europa geïmporteerde 
wijn aanwezig. In de inventaris komen ook 
dertien huisslaven voor en een merkijzer 
waarmee de initialen van Hartog in de huid 
van zijn slaven gebrand kon worden.62

Toen de zaken in Suriname op orde waren, 
konden ook andere familieleden overko-
men. Hartogs broer Benjamin kwam naar 
Paramaribo, waar hij een huis kreeg aan de 
Heerenstraat. In 1772 werd dat huis aangesla-
gen voor een huurwaarde van ƒ 1800, vier-
honderd gulden meer dan de toch al kapitale 
woning van Hartog. Benjamin huwde in 1776 
in Paramaribo met Hannah Gomperts Israël. 
Hannah was een telg uit de puissant rijke 
bankiersfamilie Gomperts uit het hertogdom 
Kleef, die in de achttiende eeuw tot de be-
langrijkste bankiershuizen in het toenmalige 
Duitse Rijk gerekend kon worden. Ze leen-

den aan verschillende vorsten geld uit en 
bezaten in meerdere Europese hoofdsteden 
filialen. Ook in de Republiek behoorden ze 
tot de meest aanzienlijke Asjkenazische fa-
milies. Dat Benjamin Jacobs, zoon van een 
oudkleerkoper, kon trouwen met een meisje 
uit een dergelijke familie zegt veel over de 
snelheid waarmee hij en zijn broer Hartog 
fortuin hadden gemaakt. Vanuit een positie 
van economische uitsluiting in Leiden, wisten 
ze binnen een paar jaar door te dringen tot 
de top van de nouveaux riches in Suriname.

Hartog, zijn vrouwen en kinderen
Hartog Jacobs huwde nooit, maar kreeg wel 
bij een aantal slavinnen kinderen. De sla-
vin Amarentie was de moeder van zijn zoon 
David Hartog; slavin Princes was de moeder 
van zijn zoon Isaac Hartog en dochter Hanna 
Hartog Jacobs. Hoewel het officieel verbo-
den was, kwam dit soort zogenaamde ‘Suri-
naamse huwelijken’ veel voor en werden ze 
over het algemeen geaccepteerd. Het ging 
hier niet om een officieel huwelijk, maar om 

religie en waren niet bereid om wijsheid te 
ontvangen. Maimonides, die zwarte mensen 
als wezens zag die tussen mensen en apen 
instaan, werd regelmatig geciteerd. Al met 
al waren er maar weinig blanken die zwarte 
Afrikanen als volwaardige mensen zagen.56

 De belangrijkste reden om slaven te 
houden zal een economische zijn geweest. 
De explosieve groei en winsten van de sui-
ker-, koffie- en katoenplantages in Suriname 
waren enorm. Het waren de meest winst-
gevende ondernemingen in die tijd en de 
winsten waren hoog genoeg om alle kos-
ten, waaronder de aanschaf van slaven, te 
dekken en desondanks meer rendement te 
genereren dan in andere bedrijfstakken het 
geval was.57 Uitgerekend voor Joden, die in 
Europa overal te maken hadden met econo-
mische uitsluiting, moet slavenhouden een 
aantrekkelijk vooruitzicht zijn geweest. In de 
kolonie lag een positie in de economische 
bovenklasse voor het oprapen; deze sociale 
status was in de oude wereld voor de meeste 
joden onbereikbaar. Dit vooruitzicht trok ech-
ter niet de meest fijnbesnaarde types aan om 
kolonist te worden. Isaac de Pinto typeerde 
hen als zwervers: arme, waardeloze en wan-
hopige mensen. Hij was niet de enige die zo 
over hen dacht. Adriaan de Graaff, secreta-
ris van de kolonie, stuurde in 1685 een brief 
naar de bewindhebbers van de Sociëteit van 
Suriname in Amsterdam. Hij verzocht hun om 
mensen te sturen die wat konden in plaats 
van “de kreupelen, verlamden en simpel volk, 
die net zo nuttig zijn als een vijfde wiel aan 
een wagen, die nog geen vinger kunnen uit-
steken om zichzelf op te trekken uit het vuil 
waar ze tot hun oren inzitten.”58

Economisch succes
Ondanks alles ging het Hartog Jacobs in Su-
riname economisch voor de wind. De ligging 
van zijn plantages Leydenshoop en Jacobslust 
was gunstig: omringd door andere plantages 
was de kans op weglopende slaven aanzien-
lijk minder en ze lagen ver weg van de dorpen 
van de marrons. In 1774 verzocht Hartog het 
gouvernement om zijn plantage Leydenshoop 
te mogen uitbreiden. Tien jaar later deed hij 
nog eens zo’n verzoek. Beide keren kreeg hij 
toestemming, maar de tweede keer werd hij 
door het gouvernement op de vingers getikt. 
Hartog had delen van de kostgronden (akkers 
voor de teelt van eigen gewassen) die voor de 
slaven bedoeld waren, met katoen laten ver-
bouwen. Omdat er veel slaven op de plantage 
aanwezig waren, was de overheid bang dat 
dit aanleiding zou kunnen vormen tot een sla-
venopstand. Jacobs was hiermee niet alleen 
een gevaar voor zichzelf, maar ook voor de 
planters van de omliggende plantages.59

 Hartog woonde op dat moment al jaren 
in Paramaribo. Eind 1765 had hij een erf 
in de Rust en Vredestraat. Dat was in een 
nieuwbouwwijk waar Hartog een huis had 
laten neerzetten.60 In 1772 bezat hij nog een 
tweede pand in de Keyserstraat, dat in dat 
jaar werd aangeslagen voor een huurwaarde 
van ƒ 1400. Hieruit blijkt dat Hartog tot de bo-
venlaag van de stad was gaan behoren. Van 
de circa duizend huizenbezitters was slechts 
bij een derde sprake van zulke hoge huur-
waarden.61 Uit Hartogs testament blijkt dat 
hij zijn huis als een paleis heeft laten inrich-
ten. Het stond vol met houten meubilair en 
er werd met zilveren bestek gegeten dat uit 
veertig delen bestond. Er hingen schilderijen 

Het huis van Hartog Jacobs aan de Rust en Vredestraat in Paramaribo. Detail uit de plattegrond van 
Franciscus Lieftinck, 1771. Nationaal Archief, toegang 4.VEL [1584/1865], inv.nr. 1715 – ‘Plan van de verder 
nieuwe uitleg van Paramaribo, zynde een vervolg van de nieuwe Uytleg van 1769’.
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zoon Isaac Hartog Jacobs kreeg onder meer 
de villa in Paramaribo en een slavin met de 
naam Zwaantje. Ook aan hem werd na het 
overlijden van zijn vader zes jaar lang steeds 
ƒ 500 uitgekeerd. Zijn dochter, Hanna Ja-
cobs, kreeg een eigen huis in Paramaribo. 
Het meubilair, het goud, het zilver en de ju-
welen gingen eveneens naar haar. Zij erfde 
bovendien de slavinnen Marianna, die net 
als zijzelf een mulattin was, Asetta en Chan-
ton de Media en hun kinderen. Haar toelage 
bedroeg ƒ 1000 per jaar. Het belangrijkste 
was echter dat de erven meedeelden in de 
opbrengsten van plantage Jacobslust. Alle 
gebouwen, slaven en dieren op deze plan-
tage werden hun eigendom. Zodoende gin-
gen zijn drie kinderen, die nota bene zelf een 
slavin als moeder hadden, in een klap tot 
de grootste slaveneigenaren van de kolonie 
behoren.
 Het eigendom van Leydenshoop werd in 
vieren verdeeld. De broers van Hartog die 
op dat moment nog in leven waren, Philip, 
Levy en Benjamin, kregen ieder een deel. 
Philip woonde als enige van de drie nog in 
Leiden. Zijn zoon Jacob overleed kinderloos 
en was daarmee waarschijnlijk de laatste 
Leidse Jood die een aandeel in deze Suri-
naamse plantage bezat.67 Het vierde deel 
was bestemd voor Hartogs dochter Hanna. 
De erven mochten dit bedrijf niet verkopen: 
in het testament werd een bepaling opgeno-
men dat de plantage nog vier generaties lang 
familiebezit moest blijven.68 

 Na het overlijden van Hartog werd een 
inventaris opgemaakt van zijn bezittingen. 
De lijst beslaat meerdere pagina’s en laat 
zien dat Hartog een vermogend man is ge-

weest. Het meest in het oog springt de ver-
melding van de huisslaven van Hartog in 
Paramaribo. Ook de naam van Cupido, die 
met Hartog was meegereisd, staat op de 
lijst. Hij was inmiddels een vrij man. In 1776 
was er namelijk een wet aangenomen waarin 
werd bepaald dat slaven die naar de Repu-
bliek reisden, zes maanden na aankomst hun 
vrijheid verkregen.69 Cupido was ruim twee 
jaar in de Republiek geweest en had zo zijn 
vrijheid verkregen. Over de plantage Ley-
denshoop wordt in het testament vermeld 
dat daar 40 mannen, 44 vrouwen, 24 jongens 
en 20 meisjes werkten.70 Alles bij elkaar had 
Hartog een geschat vermogen van meer dan 
twee ton. Naar huidige maatstaven zou dat 
vergelijkbaar zijn met enkele miljoenen eu-
ro’s. Hoeveel schulden daar tegenover ston-
den, is niet bekend. Op de twee plantages 
had hij ongeveer twintig jaar kunnen aflos-
sen, maar helemaal schuldenvrij zullen de 
plantages niet zijn geweest.

Het einde van de plantages
De familie Jacobs heeft haar bezittingen in 
Suriname in de negentiende eeuw nog ver-
der uitgebreid. In 1835 werd koffieplantage 
De Akkerboom aangekocht, die niet ver van 
Leydenshoop en Jacobslust vandaan lag. 
In 1854 en 1855 werden de Surinaamse be-
zittingen verkocht. Ten dele was dat besluit 
door economische motieven ingegeven. De 
familie kreeg de plantage Akkerboom niet 
winstgevend en besloot daarom in 1853 haar 
te verkopen; dat lukte uiteindelijk in 1855.71 
Een andere reden was dat de Surinaamse 
tak van de familie geen mannelijke opvolgers 
meer had.

een buitenechtelijk samenleven tussen een 
plantagehouder en zijn slavin. Binnen dit 
systeem dwongen sommige plantagehou-
ders sommigen van hun slaven om seksuele 
relaties met hen te onderhouden. De slaven 
zelf konden daar weinig tegen inbrengen.63 
Enkele kinderen uit dergelijke ‘huwelijken’, 
zoals de kinderen van Hartog, kregen een 
joodse naam en opvoeding. De joodse wet 
schrijft voor dat alleen kinderen die geboren 
worden uit een joodse moeder zelf ook joods 
zijn. In Suriname stond het feit dat de moeders 
van dit soort kinderen niet joods waren, hun 
lidmaatschap van de joodse gemeente ech-
ter nauwelijks in de weg.64 David Hartog en 
Hanna Hartog waren – ondanks hun blanke 
vader – als slaven geboren, want hun moeder 
was een slavin. In 1770 besloot vader Hartog 
om ze vrij te maken, samen met de slavin Prin-
ces. Waarschijnlijk had Hartog een zekere 
voorkeur voor haar. Amarentie, de moeder 
van David, zou pas na zijn overlijden door 
een bepaling in zijn testament vrijgemaakt 
worden. Zijn derde kind, Isaac Hartog, was in 
1781 vrijgeboren, omdat zijn moeder Princes 
toen al was vrijgemaakt. Het vrijlaten van sla-
ven kwam niet vaak voor. Als het al gebeurde, 
ging het vaak om slaven die als huisbediende 
hadden gewerkt en als bijvrouw fungeerden, 
zoals Amarentie en Princes. Op die manier 
kon de eigenaar zijn genegenheid tonen. De 
meeste vrijgelaten slaven waren kinderen van 
deze vrouwen en hun blanke vaders.65

De erfenis
Hartog Jacobs leefde ruim dertig jaar als 
planter. In 1787 liet hij zijn testament opma-
ken. Hij was inmiddels 60 jaar oud en de jaren 

in Suriname waren tropenjaren geweest. Het 
plantageleven was onmenselijk hard voor de 
slaven, maar eiste ook zijn tol van de plan-
ters. Hun plantages werden omringd door 
moerassen en ondoordringbare bossen en 
tropische ziekten kwamen veel voor. Hartog 
werd langzaamaan blind en voelde zijn einde 
naderen. Hij besloot daarom om een tijdje 
terug te gaan naar de Republiek. Het werd 
tijd om zijn opvolging te regelen en om zijn 
familie nog eens te zien. Voor de maanden-
lange en gevaarlijke oversteek, liet hij bij een 
notaris vastleggen wat er moest gebeuren als 
hij onderweg zou overlijden.66 Twee dagen 
later (op 18 april 1788), vertrok hij vanuit Para-
maribo naar Amsterdam. Hij nam zijn mulat-
tenzoontje David Hartog Jacobs en een slaaf, 
Cupido genaamd, mee. Hartog en zijn reis-
genoten zouden tot juli 1790 in de Republiek 
blijven voor ze weer teruggingen naar Suri-
name. Op de terugweg namen zij een neefje 
van Hartog mee: de pas zeventienjarige Mi-
chiel Jacobs. Hij was een zoon van Levy Ja-
cobs, Hartogs jongere broer. Levy was een 
van de erfgenamen van Hartog. Via de er-
fenis van zijn vader zou Michiel uiteindelijk 
mede-eigenaar van de plantages worden. Hij 
moest daarom worden ingewijd in het planta-
geleven. Na een zeereis van enkele maanden 
kwamen ze in oktober 1790 weer terug in Pa-
ramaribo, waar Michiel een jaar zou blijven.
 Hartog Jacobs overleed in 1792. De bij zijn 
slavinnen verwekte kinderen kregen flinke 
delen van de erfenis. De oudste, David Har-
tog, erfde een slaaf genaamd Robijn. Daar-
naast ontving hij zes jaar lang ƒ 500 per jaar 
om in zijn opleiding (waarschijnlijk in Para-
maribo) en onderhoud te voorzien. Hartogs 
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van kopers ook betast en bejegend werden, 
ze verkozen iedere nieuwe meester boven 
de gehate Wright. Aan het einde van de dag 
kon Wright tevreden zijn. Zelf had hij voor de 
plantage Leydenshoop en de bijbehorende 
slaven ƒ 15.000 betaald, de verkoop van de 
slaven alleen al bracht hem nog geen jaar 
later ƒ 38.685 op. Het gouvernement van Su-
riname hield boeken bij waarin alle gekochte 
en verkochte slaven geregistreerd werden. 
Die notities zijn stille getuigen van het drama 
dat zich in 1855 op plantage Leydenshoop 
heeft afgespeeld.74

 De anonymus uit Paramaribo nam geen 
blad voor de mond. Zijn ingezonden brieven 
bevatten felle kritiek op de slavernij in Suri-
name. De verkoop van slaven was onwettig 
geweest, omdat de verkoop van roerende en 
onroerende goederen volgens de wet van 
tevoren in de Surinaamse kranten aangekon-
digd had moeten worden. Dit was nagelaten 
uit angst dat publiekelijke aankondiging op-
nieuw voor problemen op de plantages zou 
zorgen. Verder hoont de briefschrijver de 
inzet van gewapende troepen: als een krijgs-
macht nodig is om de verkoop van een partij 
slaven in goede banen te leiden, dan is dat 
afdoende bewijs dat slavernij als systeem 
niet langer houdbaar is. Niettemin zou het 
nog acht jaar duren eer de slavernij in de Ne-
derlandse koloniën werd afgeschaft. Gedu-
rende haar bestaan van bijna een eeuw heeft 
de plantage Leydenshoop zowel vrijheid, 
onafhankelijkheid en rijkdom gebracht, als 
armoede, knechting en onderdrukking. In de 
geschiedenis bestaat geen zwart of wit. De 
Leidse Joodse familie Jacobs wist daar alles 
van.

 Belangrijker nog was dat de aanhangers 
van het abolitionisme steeds meer terrein 
begonnen te winnen. De slavenhandel werd 
sinds de eerste decennia van de negentiende 
eeuw in steeds meer landen afgeschaft. Aan-
sluitend daarop werd in steeds meer landen 
besloten om de slavernij helemaal af te schaf-
fen. In 1833 vond de volledige emancipatie 
van de slaven in de Engelse koloniën plaats. 
Nadat Frankrijk in 1848 dit voorbeeld had ge-
volgd, waren de slaven in alle koloniën die 
aan Suriname grensden, vrijgemaakt. Neder-
land zou dit besluit pas nemen in 1863, als 
een van de laatste landen. Dit proces werd 
vooral vertraagd doordat men het politiek 
niet eens kon worden over de financiële com-
pensatie die de slavenhouders voor hun ver-
loren eigendom zouden moeten krijgen. De 
Jacobsen kozen eieren voor hun geld: ver-
kopen vóór ook Nederland de slavernij zou 
afschaffen.

Slavenopstand op Leydenshoop
Twee anonieme brieven uit Paramaribo, 
opgenomen in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant, berichten over de gebeurtenissen 
op Leydenshoop in 1854 en 1855.72 De plan-
tage werd op 22 september 1854 verkocht 
aan de Schot Hugh Wright. Hij was een spe-
culant die de slaven voor een goede prijs 
probeerde op te kopen om ze vervolgens 
met winst door te verkopen. Omdat veel van 
deze slaven daardoor op suikerplantages 
terechtkwamen (waar het werk zwaarder 
was), had Wright een slechte naam onder de 
slaven. Toen duidelijk werd dat Wright ook 
de slaven van Leydenshoop naar andere 
plantages probeerde te transporteren, brak 

daar een opstand uit. De slaven weigerden 
Wright als hun nieuwe meester te herkennen 
en vertikten het om hun plantage te verla-
ten. Een gewapende burgerwacht hield de 
woningen van de slaven dagenlang in een 
omsingeling, waardoor ze alleen op bana-
nen en water moesten overleven, maar zelfs 
dat bewoog de slaven niet tot overgave. Pas 
nadat een aantal kinderen door de burger-
wacht in gijzeling was genomen, gingen ze 
overstag. Ouders, doodsbang om hun kin-
deren voorgoed kwijt te raken, “verklaarden 
liever hunnen gevloekten meester te zullen 
volgen” dan zich van hun kinderen te laten 
scheiden. Tegelijk wisten ze, ternauwer-
nood, wel te bedingen dat ze op hun eigen 
plantage mochten blijven. Het bleek een 
pyrrusoverwinning.
 In het voorjaar van 1855 kreeg Wright van 
het gouvernement alsnog toestemming om 
de slaven te verkopen. De verkoop zou op de 
afgelegen plantage ‘Resolutie’ plaatsvinden. 
Vervolgens werden er circulaires rondgezon-
den aan de administrateurs en eigenaren van 
andere plantages, met een uitnodiging om 
op dinsdag 3 april gebruik te maken van een 
uitzonderlijke veiling van 135 veldslaven. Op 
die dag werd om nieuwe onlusten te voor-
komen vanuit Paramaribo een detachement 
soldaten naar Resolutie gestuurd. De slaven 
werden individueel of per familie verkocht, 
maar omdat de Surinaamse wetgeving alleen 
de moeder als bloedverwant erkende, wer-
den toch verscheidene mannen voorgoed 
van hun vrouwen en kinderen gescheiden.73 
De slaven ondergingen hun lot, volgens de 
briefschrijver uit Paramaribo, desondanks 
stil en gelaten. Hoeveel ze bij de inspecties 

Deel van de in noot 72 genoemde ingezonden anonieme 
brief, geplaatst in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 
9 juni 1955.
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Sara (1732), Rachel (1733), Roosje 
(1733), Cornelia (1734), Hester (1736) 
en Benjamin (1738); Becker, David, 5.

23 Dirk Jaap Noordam, ‘Demogra-
fische ontwikkelingen’ in: R.C.J. van 
Maanen & S. Groenveld (red.), Leiden. 
De geschiedenis van een Hollandse 
stad, dl. 2 (Leiden 2003) 44.

24 Smit, Van heinde en verre, 69.
25 Dit percentage van 0,3 procent 

is gebaseerd op de jodentelling in Lei-
den van 1737. Op dat moment woon-
den er 131 Joden (28 gezinnen) in de 
stad. Volgens Noordam, ‘Demografi-
sche ontwikkelingen’ had Leiden in 
1725 47.000 inwoners, in 1750 37.000. 
Het aantal in 1737 zal daar ergens tus-
senin hebben gelegen.

26 Van Zuiden, ‘Iets uit de ge-
schiedenis der Joden te Leiden’, 81.

27 G.P.M. Pot, ‘Het beleid ten aan-
zien van bedelaars, passanten en im-
migranten te Leiden, 1700-1795’, Leids 
Jaarboekje 79 (1987) 91.

28 Van Zuiden ‘Iets uit de geschie-
denis der Joden te Leiden’, 83.

29 ELO, SA II, inv.nr. 1270, Poorter-
boek J, f. 51v-52r.

30 Ibidem, inv.nr. 3479. Zie ook 
Becker, David, 7.

31 ELO, SA II, inv.nr. 3481. Zie ook 
Van Zuiden, ‘Iets uit de geschiedenis 
der Joden te Leiden’, 84-89.

32 Becker, David, 6.
33 Pot, ‘Het beleid ten aanzien van 

bedelaars’, 92.
34 ELO, Gilden, inv.nr. 599. Zie ook 

Van Enter, ‘Joden en Leiden’, 8.
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Voorwoord

Wim van den Doel, Diesrede 2021: Snouck – Het volkomen geleerdenleven van 
Christiaan Snouck Hurgronje

Antoine Wilbers, De meanderende Oude Rijn – Reconstructie van de rivierloop in 
de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen

Ben van Velthoven, Mr. Andries Allertsz., de appelkoper die zijn leven gaf voor het 
ontzet van Leiden 

Dick E.H. de Boer, Het raadsel Bossulus – De allereerste Leidse hoogleraar die 
nooit benoemd werd

P.J.M. de Baar en Kees Walle, “Voor de verdrevene ende andere behouftige arme 
vrome luyden” – De Beurs van Jacob van Brouchoven

Stefan Glasbergen, Leydenshoop – Hoe Leidse Joden een plantage in Suriname 
stichtten

Freek Lugt, Rond Willem Einthoven – Drie Indische graven in Oegstgeest

Michel van Gent, “Een goede propaganda voor het spel in België” – Leidse 
korfballers op de Olympiade van 1920 in Antwerpen

Cor Smit, De eerste Leidse speeltuinen

Esther Starkenburg, Jonge Bouwkunst is voor iedereen – Leidse architectuur en 
stedenbouw uit de jaren 1970 en 1980

Kroniek van Leiden over 2021

Bouwhistorisch jaaroverzicht 2021

In memoriam prof. dr. C.W. Fock

In memoriam Rutger Veldhuijzen van Zanten

In memoriam Hansje Suurmond-van Leeuwen

In memoriam mr. ir. Leendert Barendregt

Bibliografie van Leiden en omgeving over 2021

Historische Vereniging Oud Leiden bedrijfsleden

Historische Vereniging Oud Leiden bestuur en commissies
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