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Tentoonstellingen
30 januari t/m 14 juni 2015

Agenda evenementen
Agenda kinderen
Nieuws
Dit jaar neemt het Joods Historisch Museum u mee naar het joodse leven in de
Pers
Educatie
Collectie

tropen, naar een samenleving waarin plantages, slavernij en vermenging van
culturen een grote rol speelden. Voor het eerst wordt in een grote tentoonstelling de
bloei en neergang belicht van de joodse gemeenschappen in landen als Brazilië,
Curaçao en Suriname. Ontdek de fascinerende Joodse geschiedenis van Suriname
en Curaçao.

Cultuur en geschiedenis
Plan uw bezoek:
Organisatie
Steun ons
Rondleidingen
Museumshop

Koop uw ticket online
Bekijk de openingstijden
Het verhaal begint vierhonderd jaar geleden, toen Portugese joden vanuit Nederland
naar Brazilië en Nieuw Amsterdam emigreerden. De tentoonstelling toont het leven
in de joodse gemeenschap in de tropen over een periode van vier eeuwen. Naast
schilderijen van onder meer Frans Post, prenten, rituele objecten en

Verhuur

scheepsmodellen, zijn er veel foto's en boeiende interviews met personen van zowel
binnen als buiten de joodse gemeenschap. Individuele portretten van het project

Nieuwsbrief

'Suri-joods' vormen ook een onderdeel van de tentoonstelling, waarin Nederlanders
van Surinaamse afkomst beschrijven hoe de joodse cultuur hun identiteit van vandaag de dag heeft beïnvloed.

Contact

In het project Suri-joods gaan theatermakers van Stichting Likeminds en het
Joods Historisch Museum samen met in Nederland wonende ouderen van
Surinaamse afkomst op zoek naar joodse invloeden op de hedendaagse
Surinaamse cultuur. Vijftien ouderen delen hun herinneringen en vertellen
verhalen rondom dit thema. Onder begeleiding van Doogle Producties hebben zij
korte filmportretten gemaakt, die nu te zien zullen zijn in deze tentoonstelling.
De verhalen worden vervolgens verwerkt tot theatervoorstellingen. Deze worden
door leden van Stichting Likeminds gemaakt en uitgevoerd. Het project wordt
afgesloten met een aantal evenementen, waaronder film- & talk bijeenkomsten
en diverse lezingen.

Het project is gehonoreerd door het Freek en Hella de Jonge Fonds en via Stichting Likeminds door het Fonds voor
Cultuurparticipatie. Het project Suri-joods is vriend van Lang Leve Kunst, een meerjarenprogramma dat cultuurparticipatie door
ouderen stimuleert.

Bij de tentoonstelling is de rijk geïllustreerde publicatie Joden in de Cariben verschenen,
die wordt uitgegeven door Walburg Pers. In tien hoofdstukken schrijven verschillende
auteurs over de betekenis van deze joodse gemeenschappen in de voormalige
Nederlandse koloniën (prijs: € 34,50).

Conservator Julie-Marthe Cohen licht de tentoonstelling Joden in de Cariben toe. Video is
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gemaakt door Tanja Fraai.

'Pindasoep met matzeballen' zo 14 jun 2015
Keti Koti maaltijd in het JHM
Op de laatste dag van de tentoonstelling Joden in de Cariben. zal van 14.00 tot 16.00 in het Joods
Historisch Museum een Keti Koti Dialoog Tafel plaatsvinden.
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