הקהילה היהודיה בטאנט יוסטאטיוט
מרדכי ארבל
מבוא
בעת שרותי הדיפלומאטי במרכז אמריקה והאיים הקאריביים ומאוחר יותר כאשר
הכנתי חומר לתערוכה ' בעקבות יהודי ספרד ופורטוגאל באיים הקאריביים '  ,שנערכה
ב ' בית התפוצות '  ,פקדתי את האי הקטנטן סאנט יוסטאסיוס  ,המונה כיום
נפש  ,כדי לאסוף מידע על הקהילה היהודית שחיתה שם במאה

ה . 18 -

800 - 700

היא היוותה ,

בפרק זמן מסוים  ,רוב באוכלוסיה הלבנה של האי והפכה את האי למרכז מסחרי
ואסטראטגי חשוב באמריקה במאה

ה . 18 -

א  .שאנט יוסטאייוט ותושביו
סאנט יוסטאסיוס
כ 400 -

 ) 51 . Eustatiusהוא אי וולקאני  ,שאורכו עשרה ק " מ ורוחבו

דרומית מזרחית
ק" מ
~

לפורטו  -ריקו .

הבירה אוראנג ' שטאד

,5

( Oranjestad

~
חורבות  ,ואכן היא
מחולקת ל ' עיר תחתונה ' ו ' עיר עליונה '  ,וכיום שני חלקיה גדושים

קרויה בפי תושבי מרכז אמריקה  ' :פומפיי של הקאריבים '  .המבקר באי מתרשם  ,על -

פי ההריסות  ,מגודלם של המחסנים ובתי  -המלאכה בעיר התחתית  ,ומשרידי הריסותיו
של נמל גדול  .סמוך לחוף  ,בעיר העליונה  ,יש רחובות שמשני צידיהם הריסות של
בתי מגורים גדולים ובמעלה הגבעה מתנשאות הריסותיו של בית  -כנסת

עדויות לעבר עשיר

ופורח .

במסעו השני  ,עבר קולומבוס ליד האי וכינה אותו La Niebe

( מארייה הקדושה של

השלגים ) ,

ט (] Santa hfaria

אך השם לא נקלט  .במרבית המקורות מהמאות

סאנט יוסטאסיוס וקהילות יהודיות נוספות באזור הקאריבי

124

מפואר .

ה 15 -

קהילת מאנט יוסטאסיוס

סאנט יוסטאסיוס  ,מראה כללי  -רישום מסוף המאה

ה 18 -

וה  16 -האי מכונה סטאסיה  ( Stasiaאו יוסטאסיה
נקרא בפי הילידים
מופיע השם סאנט יוסטאסיוס  ,אבל עד היום הוא
~
~

 , Eustat aJבסוף המאה ה 17 -

ההולאנדים  ,אשר בתחילת המאה

ה 17 -

סטאסיה .

שלטו בניו אמסטרדאם ( היא ניו יורק

היום ) ובהולאנד החדשה ( צפון בראזיל היום )  ,חיפשו בסיס הספקה נוח  ,שיקשר בין
שתי
וב -

מושבותיהם .
1636

סאנט יוסטאסיוס  ,עם הנמל הטבעי הנוח שלו  ,נבחר למטרה זו

התיישבו באי

60

משפחות מהולאנד  ,שעסקו בעיקר בגידול טבק  .הצלחת

גידולי הטבק  ,ומאוחר יותר הכותנה  ,הגדילה את מספר התושבים  ,ומשנת

1715

נעשה

האי  ,בהדרגה  ,למרכז מסחרי שפעל בהצלחה עד הכיבוש הבריטי בשנת  , 1781שגרם
להרס האי עד

היסוד .

סאנט יוסטאסיוס לא ידע תקופות ממושכות של רגיעה

ומנוחה .

הנמל הנוח

ומיקומו האסטראטגי  ,המקנה שליטה על הים  ,הפכו את האי למטרה שעליה התחרו
רבים  .האי נכבש בידי צרפת ( בשנות
( בשנות

, 1672 , 1665

המחזיקה בו עד

, 1690

היום .

, 1666

, 1683

, ) 1801 , 1781

) 1795 , 1781 , 1713

ובידי בריטניה

אך השליטה חזרה תמיד לידי הולאנד ,

ן

ב .התיישבות היהודים
יבשת אמריקה והאפשרויות החדשות שהיו גלומות בה משכו את יוצאי ספרד
ופורטוגאל  ,מה גם שהמדינות הפרוטסטאנטיות במושבותיהן באמריקה  -הולאנד ,

בריטניה ודנמארק  -גילו יחס ליבראלי כלפי מתיישבים יהודים וקידמום
הגירת היהודים לאמריקה החלה

ב , 1620 -

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף
1

ראה

:

הארטוג  ,תולדות  ,עמ '

. 170

בברכה .

לרסיפה  ( IlecifeJשבבראזיל  ,שבשליטת

המאמר .

126

ן

מרדכי ארבל

שרידי המקווה  -הבור החצוב וחורבות המבנה שלידו  -שהיה בקרבת מעיינות חמים ובסמוך
לבית  -הקברות  .השרידים נתגלו לפני כעשרים שנה

הולאנד  .ב  1660 -כבר היו קהילות יהודיות במושבות הולאנד דאז  :סורינאם
 , C racaoJפאורומה  -אסקיבו
קאיין ( סתתס ' ) ] 7קוראסאו
) , Surinae
 ( Pauroma-EssequiboJיטיבאגי ( 5 0סז ) ; במושבות ~הבריטיות  :בארבאדוס

"

( EarbadosJ

""

 ( Jaaaicaובמושבות של דנמארק באיי

וג ' אמאיקה

הבתולה .

יהודי האזור הקאריבי ~פיתחו את הספנות והמסחר  ,התמחו בגידולי סוכר  ,קפה
וקקאו ופיתחו גם תעשייה חקלאית  .הם נחשבו ליסוד מפתח ורצוי באזור 2 .
העדר יהודים בסאנט יוסטאסיוס זה יותר

עקב הכיבוש הבריטי

ב 1781 -

מ 200 -

שנה  ,ההרס הפיסי של הקהילה

וכן העדר ארכיונים יהודיים ופנקסי קהילה מקומיים

מקשים על מחקר מדוקדק של תולדות היהודים באי  .אנו יכולים להסתייע במספר
ממצאים פיסיים באי ,

כגון :

הריסות בית  -הכנסת  ,המקוה  ,המצבות בבתי  -הקברות ,

ללמוד משיחות עם תושבים מקומיים וכן להתבסס על מקורות חיצוניים מאת גורמים
שבאו במגע עם יהודי

האי .

יהודים החלו להתיישב בסאנט יוסטאסיוס בשנת  . 1722לפי

ג'

הארטוג ,

ההיסטוריון של האנטילים ההולאנדיים היו באי באותה שנה  524אזרחים חופשיים ,
בהם  21יהודים  ,ונוסף להם 750

ללמוד מכך  ,שכבר בשנת

1737

עבדים .

על הגידול במספר היהודים באי אפשר

הם ביקשו משלטונות הולאנד לאשר להם בניית בית -

כנסת  ,ואילו בשנת  , 1781עם הכיבוש הבריטי  ,אסר האדמירל רודניי

ראשי משפחה

יהודים ' .

2

ראה

3

הארטוג  ,תולדות  ,עמ '

:

אובל  ,עמ '

לפי חישוב שמשפחה ממוצעת מנתה

; 15 - 11

. 39

וראה גם

:

לוקר .

4

101 ( IlodneyJ

נפשות  ,היו באי עם

קהילת סאנט יוסטאסיוס

כיבושו

יהודים  .ידוע כי באי היו בשנת

404

802 1750

ן

% 27

אזרחים חופשים  ,ואם בפרק

הזמן שעד הכיבוש לא נשתנה מספרם בהקף ניכר הרי כמחצית מהתושבים
החופשיים באי באותו פרק זמן היו

יהודים .

יהודי סאנט יוסטאסיוס נהנו בדרך  -כלל משוויון זכויות אזרחי מלא  ,פרט לאי
גיוסם למשמר האזרחי שנועד לסייע להגנת האי  .יש גורסים  ,כי אי גיוסם נבע מרצונם

לשמור על השבת  ,שבשל כך לא יכלו למלא את כל תפקידי המשמר

האזרחי .

4

שגשוגו הכלכלי של האי החל במיוחד משנת  , 1730בזכות הנמל  ,שתחזוקתו
הטובה ומיקומו הנוח עשו את האי למרכז מסחרי וימי של ייבוא סחורות מאירופה
לאיים הקאריביים ולצפון אמריקה  ,וייצוא של גידולים חקלאיים

קקאו  ,כותנה ורום  -מהאיים הקאריביים

:

סוכר  ,קפה  ,טבק ,

לאירופה .

ההתפתחות המסחרית והימית קיבלה תנופה בעיקר על  -ידי התיישבות היהודים

באי .
העולם ' .

התמחותם בסחר הבינלאומי הפכה את האי ל ' מרכול ומחסן לכל אומות
5

המתיישבים היהודים הראשונים היו רובם יוצאי ספרד ופורטוגאל  ,ועל אף

מספרם הקטן הגיעו ממספר רב של מקומות  .היו ביניהם פליטי הגירוש של היהודים
מבראזיל ההולאנדית
שלטון
( ת

" "

הולאנד

( רסיפה ) ;

( ) 1759 - 1666

מהאי טובנו  ,שבו התיישבו יהודים כאשר היה תחת
-

ונטשוהו

עם

הבריטית  ,עקב כישלון ההתיישבות היהודית בפאורומה  -אסקיבו בשנת

( ט) ) 3

מסורינאם  ,מצפון אפריקה ומקוראסאו

; 1666

עזיבת

ההולאנדים

;

מגויאנה

;

אבל חלק הארי הגיע ישירות

מאמסטרדאם .

חיי היהודים באי

ג.

בשנת

נוסדה באי הקהילה היהודית ' חונן דלים '  ,ועם היווסדה פנתה לשלטון

1737

ההולאנדי וביקשה רשות לבנות בית  -כנסת  .הרשות אמנם ניתנה ב  , 1738 -אך הותנה
בה  ,כי על בית  -הכנסת להיבנות כך ש ' עבודת הקודש של היהודים לא תפריע לזו של
הנוצרים ' ,

6

הגבלה יוצאת דופן במושבות הולאנד באזור

הקאריבי .

עם בואם של יהודים אשכנזים מרוטרדאם והצטרפותם לרוב הספרדי  -פורטוגאלי
בקהילה (  , ) 1755 - 1750החלו להתגלות מתחים ולעיתים ויכוחים בין ספרדים

לאשכנזים על ענייני  :הלכה  ,מבטא ותפילה  .לפעמים אף נדרשה התערבות שלטונות
הולאנד כדי להביא להרגעת הרוחות  .אורארד ריק  , Euarard Raeckהממונה
זה התואר מושל )  ,דיווח ב 18 -
ההולאנדי בסאנט יוסטאסיוס ( עוד לא ניתן לתפקיד ~
בספטמבר  , 1730כי נאלץ להתערב בסכסוך בין יהודי האיך ואילו הממונה דה וינדט
( 41

סיע

"

)

את 71י
הסכסוכים

מינה ועדה מיוחדת כדי לנסח את ההסכמות של הקהילה  ,ובכך לחסל

בתוכה .

מספר האשכנזים בסאנט יוסטאסיוס הגיע לכדי רבע מכלל

הקהילה  ,שלא כמו בקהילות קאריביות אחרות  ,שבהן מספרם היה קטן יחסית  .על כך

מעידות המצבות שבבית  -הקברות ורשימות של יהודים יוצאי האי שעברו לאיים

השכנים .
יהודי סאנט יוסטאסיוס  ,כמו יתר הקהילות הספרדיות והפורטוגאליות  ,שמרו על
4

הארטוג  ,היהודים  ,עמ '

. 10

ליבמן  ,עמ ' . 19

5

ראה

:

6

ראה

:

עמנואל  ,עמ '

7

ראה

:

הארטוג  ,חונן דלים  ,עמ '

. 520

. 63

שרידי בית  -הכנסת ' חונן דלים '  ,שבמרכז סאנט יוסטאסיוס

קשר

' קהילות

עם

אחיות ' ( של יוצאי ספרד

ופורטוגאל) :

בבורדו ובבאיון ,

באמסטרדאם  ,בלונדון ובהאמבורג  -באירופה המערבית ; ועם הקהילות בניו יורק ,
בפילאדלפיה  ,בקוראסאו  ,בסאנט תומאס  ,בג ' אמאיקה  ,בבארבאדוס  ,בסאנט קרואה

(  !01%כ)  ) 51 .ובסורינאם  -ביבשת אמריקה  .קהילת סאנט יוסטאסיוס קיימה יחסים
קרובים במיוחד עם הקהילה הספרדית  -פורטוגאלית ' מקוה ישראל ' בקוראסאו ,
וקיבלה ממנה עזרה כספית לבניית בית  -הכנסת באי בשנת

. 1738

כאשר באוגוסט

פקדה סופת הוריקאן את סאנט יוסטאסיוס ופגעה קשה בבית  -הכנסת ' חונן

1772

דלים '  ,ביקשו יהודי האי מקהילות אמסטרדאם  ,קוראסאו וניו יורק עזרה

לשיקומו .

ואכן הקהילה הספרדית  -פורטוגאלית בניו יורק  ' ,שארית ישראל '  ,הגישה סיוע כספי ,
ואף שיגרה באותה שנה את החזן רבי יחזקאל לשרת
משנת

1760

באי .

8

מתחילה פריחתה הכלכליה של הקהילה היהודית באי  .במקום לגדל

טבק  ,כותנה וקפה  ,התרכזו תושבי האי  ,והיהודים בכללם  ,במסחר  .יצוא הסוכר
לצפון אמריקה הלך וגדל  .יצוא זה למושבות בריטניה היה חייב להעשות בספינות
שנשאו דגל בריטי  ,וכך הסוכר ממושבות צרפת וספרד באיים הקאריביים רוכז בסאנט
יוסטאסיוס והועבר משם לספינות בריטיות בבעלות יהודית לצפון אמריקה  .בשנת

ייצא האי יותר

1789

מ 12 -

מיליון ק " ג סוכר  .כמו כן סחרו יהודי האי בבשר שיובא

מצפון אמריקה  ,לרבות קאנאדה  ,בתירס מונצואלה  ,בקמח מסקאנדינאביה

ועוד .

חלק גדול מהספינות שפעלו באי היו בבעלות יהודים  .אוניותיהם הגיעו לנמלי

אירופה והים התיכון וקיימו קשרי מסתר הדוקים עם יהודי צפון אפריקה  .אחרי שנת
פקדו מדי שנה את נמל סאנט יוסטאסיוס בין

1760

בשנת

8
9

% 28

1779

-

ראה

:

אוניות ' .

3551

סיוע כספי  -ראה

 1800ל 2700 -

אוניות  ,והשיא היה

:

דה סולח פול  ,עמ '

הארטוג  ,תולדות  ,עמ '

. 49 , 40

. 415

החזן -

ראה :

הארטוג  ,תולדות  ,עמ '

. 59

חורבות של מחסני סחורות  ,אשר היו בבעלות יהודית ונהרסו בהרעשת התותחים הבריטיים

מחסני היהודים באי היו מלאים בסחורה  .המסחר עם צפון אמריקה  ,מושבות

צרפת באזור הקאריבי  ,אנגליה  ,ספרד  ,הולאנד ועוד  -הלך וגבר  ,ובעקבותיו הגיע

תור של שגשוג ופריחה כלכלית לתושבי האי ובעיקר ליהודים  .העיר העליונה נקראה

הזהב) .

בתקופה זו  ( The Golden Ilockצוק

האי הפך להיות מרכז מסחרי של יבשת

אמריקה  .מושבות בריטניה בצפון אמריקה טרם פיתחו מסחר נרחב משלהן  .בדרום
אמריקה שלטו הספרדים והפורטוגאלים  ,שנאלצו בסוף המאה

בעיות

פנים .

ה 18 -

להתמודד עם

סאנט יוסטאסיוס  ,שעל האוקיינוס האטלאנטי  ,במרחק קצר יחסית

לאירופה  ,עם נמל טבעי מצויין  ,עסק בסחר בין אירופה לצפון אמריקה ודרומה  ,ואף
שימש מרכז לסחר בין צפון אמריקה

לדרומה .

בטחונם העצמי של יהודי סאנט יוסטאסיוס הלך וגבר  .נוסף לסחר בתוצרת
חקלאית ובחומרי גלם  ,הם גם החלו לסחור בנשק ובחומרי מלחמה  .בשנת

1775

הם

החלו בהספקת ציוד צבאי למורדים האמריקאים נגד שלטון בריטניה  ,מעשה שהביא

לחורבנם .
ד  .הפלישה הבריטית וגירוש היהודים
סאנט יוסטאסיוס הפך להיות אחד ממרכזי האספקה העיקריים של נשק וציוד צבאי

למהפכנים האמריקאים במלחמתם נגד בריטניה .
נייטראליות  ,לא מנעה אספקה זו  .יהודי האי  ,שנהנו מקשרים מצויינים הן באירופה
( הולאנד וצרפת ) והן בצפון אמריקה ( יהודי ניו יורק  ,ניו פורט ופילאדלפיה )  ,הפכו

ממשלת הולאנד  ,שהכריזה על

להיות גורם נכבד במלחמת המורדים נגד

בריטניה .

בארכיונים בקוראסאו מצויה רשימה של יהודים בעלי אוניות בשנות , 1780 - 1778
אשר ספינותיהם נתפסו והוחרמו

על  -ידי הצי הבריטי והובאו לג ' אמאיקה הבריטית .

ברשימה מוזכרים יוסף אובדיינטה

(0

~"

 , ) )( 50410משה כהן הנריקז

( 5סט14

]

"
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 , ( Ricardoשנאסר ועונה
יעקב סניור  ( Seniorואחרים ; אהרון ריקארדו
מוראלס  ( hforalesואהרון פינדו
~
יעקב דה קסטרו  De castroדוד
בג ' אמאיקה ; ~
t

( 40טח1ע ) ,

שנתפסו והובאו עם אוניותיהם לניו

יורק .

ההיסטוריון הרברט בלום מספר  ,כי במאי

יוסטאסיוס לעזרת

~

0ן

1776

הגיעו

18

אוניות מסאנט

המושבות הבריטיות שמרדו בבריטים בצפון

13

ההיסטוריון של האזור הקאריבי ,

אמריקה .

"

איזידור פאיוונסקי

( ון5מסוו 81ק ) ,

כותב :

' הבריטים לא יכלו להבין מהיכן המורדים האמריקאים מקבלים את האספקה והציוד ,
עד שבשנת  1777עצרה ספינה בריטית ליד חופי מארילאנד אונייה עמוסה ציוד

צבא "  .בחיפוש שנערך על האונייה נתגלו מסמכים  ,שהעידו על מקור הציוד  ,רשימת
הספינות שהעבירו את הציוד ושמות הספקים  .כל הספקים היו יהודים ממוצא ספרדי
מסאנט

יוסטאסיוס .

בריטניה מחתה נמרצות מספר פעמים בפני הולאנד על הספקת

ון

למורדים .

הציוד הצבאי מהאי

בעוד שבאנגליה גואה התרעומת על התנהגות

ההולאנדים  ,הגדיל לעשות המושל ההולאנדי של סאנט יוסטאסיוס  ,כאשר

בנובמבר

1776

ב 16 -

השיב מטחי כבוד טקסיים לספינת המורדים האמריקאים ' אנדריאה

דוריה ' שירתה מטחי כבוד והניפה את דגל המורדים  .האי סאנט יוסטאסיוס היה אפוא
המקום הראשון בעולם שבו הוכר הדגל של ארה " ב של אמריקה  .ואכן בשלט שהציב
נשיא ארה " ב  ,פ " ד רוזבלט  ,בסאנט יוסטאסיוס

נאמר :

' כאן הוכרה לראשונה ריבונות

ארה " ב ' .
כדי להפסיק את האספקה מסאנט יוסטאסיוס למורדים וההכרה שניתנה לדגל
האמריקאי שם  ,הכריזה בריטניה
בפברואר 1781

ב 19 -

בדצמבר

1780

מלחמה על

הולאנד .

ב% -

הגיע הצי הבריטי של איי הודו המערבית  ,בפיקוד האדמיראל סר

ג ' ורג ' רודניי  , ( lloaneyJעם  25ספינות מלחמה ו  3 , 000 -חיילים לאי סאנט
יוסטאסיוס  .האדמיראל הכריז כי האי הוא ' קן צפעונים  ,קן של פושעים  ,שצריך
להשמידם והם

יושמדו ' .

2ן

ואכן האי הקטן נכנע

לבריטים .

לאחר הכיבוש מצאו

הבריטים נמל מלא אוניות עמוסות  .האדמיראל רודניי נקט פעולת הטעיה מתוחכמת ,
בכך שהמשיך להניף את הדגל ההולאבדי על מבצר האי כחודש ימים לאחר הכיבוש ,
ובהעדר מידע על הכיבוש הבריטי נכנסו לנמל עוד

יהודית  ,ונפלו למלכודת שהוטמנה
ב 13 -

בפברואר

1781

150

אוניות  ,רובן ככולן בבעלות

להן .

ניתנה פקודה

ל 101 -

ראשי משפחה יהודים באי להתייצב

לפני השלטונות הבריטיים  .יהודים אלה הושפלו  ,הופשטו  ,חלק מהם הוכה והוחרם
כל כספם  .שלושים מהם הוגלו  ,כנראה לאיים בריטיים סמוכים  ,והאחרים הוחזרו
לבתיהם לאחר שלושה ימי מאסר  ,כדי להיות נוכחים בהחרמת
ב 16 -

בפברואר

1781

רכושם .

כריבו היהודים לאדמיראל רודניי ולגנראל ווהאן

מפקד חיל המשלוח הבריטי

3ן

( ם518

",

)1

8

לאי :

אנו  ,בני האומה היהודית באי סאנט יוסטאסיוס  ,מרשים לעצמנו לפנות אליכם
בצער רב ולשטח את טענותינו

עמנואל  ,עמ '

10

ראה

11

הציטוט -

:

ראה :

לפניכם .

. 519
פאובונסקי  ,עמ '

. 2- 1

ראה גם

:

בלום  ,עמ '

. 149

. 21

12

ראה

:

ליבמן  ,עמ '

13

ראה

:

הארטוג  ,חונן דלים  ,עמ '

; 60

הארטוג  ,היהודים  ,עמ '

. 11

הצבא הבריטי בוזז את מחסני
הסחורות באי  ,אשר רבים מהם
היך בבעלות יהודית
תחריט באלמאנאך הולאנדי
משנת 1783

בדאגה ובהפתעה קיבלנו מכם את הפקודה וההוראה לתת לכם את מפתחות
מחסנינו עם האינוונטאר בתוכם  ,את כלי הבית והריהוט בבתינו  ,ולהתכונן
לעזוב את האי  ,בלי שנדע לאן  ,לעזוב את נשותינו וילדינו ללא הגנה  ,כאשר
רכושנו

מוחרם .

חלק מאחינו כבר הוגלו ולא שמענו מהם מאז  .לא ציפינו

להוראות אלה  ,שגרמו לאירועים של אסון  ,מאת מפקדים בריטיים  ,שאופייניים
להם ' רחמים והומאניות '  .ומשפחותינו מצויות במצב של יאוש

[. . .

]

אנו שמחים לציין כי אלה החיים תחת חוקי בריטניה יכוילם לעבוד את דתם ,

אם דתם תואמת את החוק והסדר  .אנו שמחים להודיע כי האומה היהודית
שדתה מלמדת שלום וציות לממשלה שבחסותה היא חיה נשמעת לחוקי

ולמלכה .

[ בריטניה ]

מאיזו סיבה ומדוע עלינו לעזוב את האי הזה  .אם מישהו מאיתנו עשה פשע
כלשהו שראוי לעונש  ,אנו מבקשים להודיע לנו על כך  ,ואנשים אלה יסולקו
מתוכנו  .אם אין נגדנו מאומה אלא דתם של אבותינו  ,אנו מקווים שזה לא יראה
כפשע

[. . .

]

יתן אלוהי הרחמים בליבותיכם להאזין

לתפילותינו .

14

לא ידוע על תגובה כלשהי למכתב זה  .הפעולות נגד היהודים נמשכו  .נגד התושבים

הלא  -יהודים של האי לא ננקטו

עונשים .

בסאנט יוסטאסיוס התגוררו מספר יהודים בעלי אזרחות בריטית  ,שמקורם
מג ' אמאיקה ,
14

ראה

:

בארבאדוס וברמודה  ,ואחד מהם  ,שמואל הוהב

עמנואל  ,עמ '

. 1048

, ( Hoheb

פנה
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לפארלאמנט הבריטי בתלונה על רודניי  .בפארלאמנט הותקפו רודניי וגנראל ווהאן

על  -ידי הציר והפילוסוף אדמונד בורק  ,שבנאומו
רודניי  ,באומרו  ,כי אלה
מעשים ללא
היהודי  ,אשר

ב% 5 -

במאי

גינה את פעולות

1781

:

תקדים בהיסטוריה של הכובשים [ . . .
כל אומות העולם חייבות להגן עליו  .ליהודים
]

הרדיפות היו נגד העם

אין מקום משלהם

בעולם  ,לא מלכות  ,לא ארן שבה יוכלו להקים ממשלה  ,קהילייה או מערכת
חוקים  ,והם נתונים לרצונן הטוב של האומות  .האנושות חייבת להיות המגן ובן
הברית

לגרשם .

שלהם .

אולם בשטח עשו הכובשים הבריטים את ההיפך

כאשר היהודים

שאלו :

לאן

?

:

החליטו

נאמר להם כי אינם צריכים לדעת ,

ולשאלתם אם יוכלו לקחת את נשותיהם וילדיהם הם נענו

בשלילה .

5ן

הפארלאמנט הקים ועדה לדון במתן פיצויים ליהודי האי  .ככל הידוע לי לא הגיעה
הועדה לכלל סיכום או

החלטות .

אדמיראל רודניי נשאר בסאנט יוסטאסיוס שלושה חודשים ועסק בזמן הזה  ,יחד
עם אנשיו  ,בביזת הרכוש היהודי  .עיסוקם זה פגע בעירנות הצבא הבריטי  ,עד כדי כך
שלא הרגישו במעבר הצי הצרפתי צפונית לוירג ' יניה  ,דבר שהיה גורם מכריע
בהתפתחות המהפכה

האמריקאית .

הצרפתים כבשו את האי בנובמבר

1781

וניסו להחזיר את החיים בו לקדמותם  .הם

מצאו אוצרות כסף גדולים באי  ,וחלק מהם הוחזרו לתושבים  .הצרפתים גם הזמינו
את היהודים המגורשים לחזור לסאנט יוסטאסיוס  ,ואמנם היתה עדנה קצרה באי  ,אך

היא דעכה במהירות .
ההולאנדים  ,שחזרו לאי בעונת

, 1816

מצאו בו רק חמישה

יהודים .

עדות אילמת לעבר היהודי של האי היא בית  -הקברות היהודי שבמורד הר הגעש .
בהעדר קהילה יהודית  ,מתוחזק היום בית  -הקברות על  -ידי הממשל ההולאנדי  .אמנם
,

שטח בית  -הקברות הורחב  ,אך חלק הארי של המצבות הוא במצב של התפוררות ואי
אפשר לקרוא את הכתוב
נוסף

בהן  .ניתן לפענח רק כתריסר מצבות מתוכן .

לבית  -הקברות ולחורבות בית  -הכנסת מצוי באי מקוה טהרה מפואר ,

שהתגלה באקראי בשנת  , 1973ובו מדרגות המובילות לקומה השנייה  ,ואילו בקומה
הראשונה מצויה בריכה המחוברת למקוה מים חיים שבמעלה

הגבעה .

ה  .פזורת יהודי שאנט יוסטאסיוס

יהודי סאנט יוסטאסיוס התפזרו בין הקהילות הספרדיות  -פורטוגאליות ביבשת
אמריקה  ,ויש כמה עדויות על כך .

ברישום של חלק ממצבות הקברים באי סאנט תומאס באיי הבתולה  ,שנערך בידי
ג ' מרגולינסקי ( לשנות  , ) 1916 - 1837עדיין מצויים ילידי סאנט יוסטאסיוס  ,כלהלן :
בכתובות
6ן
דוד דה פינה  ,דוד פונסקה  ,אסתר בנימין  ,חנה ג' וליאן ויהודה קאפא .

בבית  -הקברות בקריסטיאנסנד

יוסטאסיוס הם
15

ראה

16

ראה :

17

ראה

:

:

:

( Christiansand

באיי סאנט קרואה  ,ילידי סאנט

ציפורה בנימין דה לה מוטה
רחל לוי ,
~

ליבמן  ,עמ '

. 24

מרגולינסקי .
שטרן  -כתובות  ,עמ '

.1

ועמנואל בנימי. 7

17

יצויין  ,כי

למעלה י
למטה

חורבות בית  -הקברות היהודי בסאנט יוסטאסיוס  -מראה כללי

( מימין ) :

מצבה בלתי מזוהה י

( משמא

הברית ואותיות עבריות

"

דמות חרוטה על מצבה יהודית ומתחתה שני לוחות

צאצא של משפחה זו  ,יהודה בנימין  ,היה היהודי הראשון ששירת בסנאט האמריקאי
( ב ) 1852 -

ומאוחר יותר היה מזכיר המדינה של מדינות הדרום  ,שנפלגו מארה " ב  .הוא

קבור באיי סאנט קרואה  .גנאולוגיה שערך הרב מאלקולם שטרן למשפחת קורטיסוס
( cortissozJ

מאפשרת לעקוב אחר נדודיה של משפחה זו  .אברהם צמח קורטיסוס

נולד בסאנט יוסטאסיוס
ובג ' אמאיקה

ב . 1834 -

ב , 1764 -

דוגמה

היה באמסטרדאם

אחרת

:

משפחת

יוסטאסיוס נדדה לבליז  EelizeJהיא הונדוראס

ב , 1791 -

וולקאם

הבריטית )

בסורינאם

ב 1826 -

( Welcome

מסאנט

והצטרפה לקהילה קטנה
~
% 33
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של יהודי ספרד ופורטוגאל  .צאצאיה חיים כיום באטלאנטה  ,ארה " ב  .משפחת סאסו
( SassoJ

מסאנט יוסטאסיוס עברה לקוראסאו וצאצאיה חיים גם בפאנאמה 8 .י

ייכונו
סיפור יהודי

סאנט יוסטאסיוס הוא אחד הביטויים למאמציהם של אנוסי ספרד

ופורטוגאל למצוא חיים חדשים ביבשת אמריקה  .קומץ יהודים אלה הצליחו להפוך
אי קאריבי קטן למרכז מסחרי פורח ומשגשג  .במאה

ה 18 -

הפך האי להיות גורם

כלכלי ומדיני חשוב  .היהודים בו תיו כאזרחים חופשיים  ,אך כאשר נתגלה סיועם
למאמצי ארצות  -הברית להשיג עצמאות הם נענשו  .שלא כמו התושבים ההולאנדים
של האי  ,נענשו יהודי סאנט יוסטאסיוס בשל היותם

יהודים .

פעילותם גרמה

להגלייתם ולחיסול יישובם  .לאחר הגלייתם לא הצליחו שאר התושבים לקומם את

האי מהריסותיו  .כיום ההריסות ב ' פומפיי של הקאריבים ' הינן עדות יחידה ליישוב
יהודי שהיה באי ואיננו
18

עוד .

על משפחת קורטיסוס  -ראה  :שטרן  ,קורטיסוס  ,עמ ' . 4 - 1
אישית  ,שלי  .על משפחת סאסו  -מידע מאת סטנלו סאסו .

על משפחת וולקאם  -ידיעה

הפמווצ ביבליוגראפיות
ארבל

Nation 0 ]' the Caribbeans , " ] 4

 . 12-קק erusalem 1992 ,

.

' The Spanish -Portuguese

Judaica Yearbook ,

 . Arbell ,א
',

' Nacion

25 .

~

11 .

בלום

77

דה מולה פול

4 ,נ4 - 79נ  ! the New World 7ע  old Faithמג  . de Sola Pool ,קד  . andל1
New York 1955 .

Bloom , Economic Activities ofthe Jews of lmsterdam

 theא!

Willasport , Penna , 1937 .

"

~he Jews and 3 ) Eustatius ,

הארטוג  ,היהודים

) . 1976 .ע  .א

הארטוג  ,חונן דלים

dmerican Jew~sh Archives ,

Maarten ,

81 .

/

הארטוג  ,תולדות

"

 . 7 . ~ artog ,וט

-- , 'The Honen ealim Congregation ' ,
 . 60 - 77 .קק 1967 ( ,

לוקר

,

 ,צש ! ע ! 1ול )

and 7

(April

x [ xt

Vol .

- - , liistory of 3) Eustatius , Aruba 1987 .

צ ' לוקר  ,יהודים באזור הקאריבי  -מסמכים ועדויות לתולדות יהודי המרחב
הקאריבי בעידן הקולוניאלי  ,ירושלים

תשנ " א .

ליבמן

S
1976
. B . ( Liebman
 . 19 - 25קק ,
, kSt
0 . 11 ( Eogotaא . . Eustaquio ' , lierencia Judia ,

מרגולינסקי

 ] . Margolinsky , ' 299 Epithaps from the Jewish Cemetry of 81 .עב
 , Copenhagen 1957 .יThomas 1837 - 1916

עמנואל

פאייבונסקי
שטרן  ,כתובות
שטרן  ,קורטיסוס

1

2 vols .

History of t, he Netherlands Antil[es ,

1982 .

1 . 8 . and 11 . Emanuel ,
Cincinati 1970 .

) 5 ! . Eustatia (hfanuscript

Eustatius (Manuscripts ) .
Jewish Nistorical Society of

3!.

1 . Payewonsky ,

Judah Sasso res of

Stern ,

4 .ן

England,
'- - , ' Cortissoz
Vol . XXIV
, Transactions
.
of ,the

