Restauratiepogingen voor de “sprekende stenen” van begraafplaats Beth Haim

Inleiding
De oudste Joodse begraafplaats van het Caribisch gebied, Beth Haim, “het Huis van de
Levenden” op Curaçao ligt er anno 2013 wat troosteloos bij. De grafzerken vertonen vele
scheuren en de betonnen ondergrond waarop ze staan is ook zwaar aangetast. Wat nog
erger is, is dat de beeltenissen die vaak Bijbelse taferelen voorstellen, zodanig zijn vervaagd
dat ze nauwelijks meer te onderscheiden zijn. Ook de inscripties op bijna alle grafzerken zijn
amper meer te lezen. Het zijn juist deze religieuze taferelen en inscripties die, naast de
ouderdom van de begraafplaats, het grote cultuurhistorisch belang vertegenwoordigen.
De Joodse gemeenschap op Curaçao heeft in het verleden talloze pogingen ondernomen om
de grafzerken met hun beeltenissen en inscripties van de ondergang te redden. Helaas
tevergeefs. Thans begint de mening post te vatten dat geen enkele maatregel nog het verder
vergaan van deze grafzerken kan voorkomen.
Deze verhandeling gaat over de pogingen die in de periode 1930-2013 ondernomen zijn om
dit unieke erfgoed te behouden. Niet alleen door de Joodse gemeenschap op Curaçao; ook
de rol van de erfgoedbeherende instellingen wordt belicht.
Ligging van de begraafplaats Beth Haim, Huis van de Levenden
Een blik op de kaart verduidelijkt veel. Een bezoek aan de begraafplaats nog meer. Het 17e
eeuwse Beth Haim is een klein stukje grond, omringd door het immense terrein van de
olieraffinaderij, dat zich daar sinds 1915 heeft gevestigd en het “Huis van de Levenden”
langzaam heeft ingesloten. Je ziet, ruikt, voelt en hoort de overweldigende aanwezigheid
van de raffinaderij bij een bezoek aan Beth Haim.
De begraafplaats beslaat een min of meer rechthoekig terrein, ruim 2 hectare groot, en
wordt in de huidige situatie omsloten zowel ten Oosten, Zuiden en Westen door de
raffinaderij en aan de Noordzijde door de Schottegatweg West. Het moet in de 17e eeuw een
rustieke en verlaten plaats zijn geweest, met uitzicht op het Schottegat, de binnenhaven van
Curaçao, het hart van de handel. Hoogstwaarschijnlijk was er een oude toegang aan de
zuidzijde aan de kant van het water, waar vroeger de doden per boot naar hun laatste
rustplaats werden gebracht. De latere en huidige entree bevindt zich aan de Noordzijde, aan
de Schottegatweg West. Direct achter de omheining aan de Zuidzijde, bij de oude entree,
staan twee gebouwen: het Rodeamentoshuis of Casa de Rodeos (Huis der Ommegang) waar
nabestaanden zevenmaal rond de kist van een mannelijke overledene liepen en het Cazinha
dos Cohanim, het gebouwtje van waaruit de Cohaniem, die niet in aanraking mogen komen
met de doden, de begrafenis zodoende konden meemaken en daarbij aanwezig konden zijn.
Vroege belangstelling voor de grafzerken van Beth Haim
Het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land, en Volkenkunde van Nederland toonde al in
augustus 1888 belangstelling voor Beth Haim. Ze vroegen of er “eenigen grafzerken waren
waarvan de inscripties eenig licht konden werpen op de geschiedenis van vorige tijden in dit
gewest”1.
Verbazend voor wat we ons vandaag realiseren, deelde het bestuur van de Gemeente toen
mee dat er geen meldenswaardige bijzonderheden noch opschriften waren aangetroffen.
Hieruit is mogelijk af te leiden dat de grafzerken toen nog in goede staat verkeerden maar
dat het bestuur van de Synagoge zich niet bewust was van de cultuurhistorische waarde van
de inscripties.
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De grafzerken lagen oorspronkelijk volgens universeel Westers Joods gebruik vlak en gelijk
met de grond. Dit kan ook gezien worden op de bekende Joodse begraafplaatsen in
Ouderkerk aan de Amstel, vlak bij Amsterdam, op St. Eustatius, op de Savaan in Suriname en
op de nog oudere begraafplaats te Bayonne, Frankrijk.
In de loop der tijd werden deze grafstenen overdekt door aarde, losse stenen en
overwoekerd door struikgewas. Het onderhoud raakte in verval bij het vertrek van veel
leden van de oude Joodse families en de oprichting van nieuwe begraafplaatsen op Berg
Altena in 1864 en 1880. De meeste grafzerken verdwenen uiteindelijk helemaal onder de
aarde en struikgewas.
Het bestuur van de Synagoge werd daarop aangesproken door de directeur van de
Openbare Gezondheidsdienst. In een brief d.d. 27 mei 1930 schreef hij dat de Gemeente
diende te voldoen aan de onderhoudsplicht.
Pogingen tot restauratie en behoud
Naar aanleiding van de opmerkingen van de directeur van de Openbare Gezondheidsdienst
besloot het bestuur van de Synagoge2 om de begraafplaats grondig aan te pakken. Er
werden 2.568 zerken van de aarde gelicht en op een betonnen verhoging van ongeveer een
halve meter geplaatst. Deze delicate en moeizame klus werd voor ca. NAf 16.000 zorgvuldig
uitgevoerd door de aannemer, Giovanni Pizziolo. Omgerekend naar nu, een operatie van ca.
NAf. 200.000, die volledig werd bekostigd door donaties van de leden van de Synagoge en
door het Synagoge bestuur zelf3.
Wat de grafstenen betreft dacht het bestuur dat deze hierdoor voor altijd beschermd
zouden zijn en voor altijd zichtbaar zouden blijven. Voortschrijdende kennis heeft later
aangetoond dat vanuit conserverend oogpunt het te betwijfelen is of de goed bedoelde
ingreep zo verstandig is geweest. Deze grafstenen werden na de reddingsoperatie verhevigd
blootgesteld aan verweringsfactoren, onder andere de zwavelzuurhoudende uitstoot van de
vele schoorstenen van de olieraffinaderij. Dankzij deze reddingsoperatie kon rabbijn dr. Isaac
S. Emmanuel gedurende de jaren veertig en vijftig de grafstenen laten fotograferen,
inventariseren, documenteren en uiteindelijk beschrijven in zijn waardevolle boek “Precious
Stones of the Jews of Curaçao. Curaçaon Jewry, 1656-1957.” In dit boek, dat in 1957
verscheen, catalogiseerde en lokaliseerde hij op een kaart alle zichtbare grafzerken van Beth
Haim. De foto’s toonden duidelijke en goed leesbare inscripties van de drie eeuwen oude
zerken.
Begin jaren negentig werden onder de aarde bij toeval nog vijf grafstenen ontdekt door
Charles Gomes Casseres. Deze grafstenen uit de tweede helft van de 18e eeuw verkeerden
op het moment van ontdekking in uitstekende conditie, zeker vergeleken met de grafzerken
die in de jaren dertig blootgelegd werden. Kennelijk had de laag aarde deze beschermd
tegen de verweringsfactoren.
De rol van de raffinaderij in het verval van de begraafplaats
Vanaf eind jaren veertig van de vorige eeuw is door het bestuur van de Joodse gemeente
geconstateerd dat de grafzerken sterk achteruit waren gegaan. Zij zocht de oorzaak hiervan
vooral in de zwavelhoudende uitstoot van de raffinaderij die steeds meer was gaan
uitbreiden en de begraafplaats bijna had ingesloten.
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Vanaf het begin van de jaren vijftig tot midden jaren zestig werd regelmatig
gecorrespondeerd tussen het bestuur van de Synagoge en de leiding van de raffinaderij over
de oorzaken van het verval. De belangrijkste vraag daarbij was dat het causale verband
tussen het verval van de grafstenen en de zwavelhoudende uitstoot van de raffinaderij
moest worden aangetoond. De raffinaderij ontkende dat er een causaal verband was, maar
was bereid om donaties te geven uit oogpunt van cultuurbehoud. De Joodse gemeente op
haar beurt was niet bij machte de uiterst dure onderzoeken te financieren die het causale
verband konden aantonen.
In de genoemde periode werden diverse reddingspogingen ondernomen om te proberen de
grafstenen te beschermen tegen de schadelijke uitstoot van de raffinaderij. Een van de
eerste pogingen vond plaats in 1954 toen in samenspraak met het bestuur van de Synagoge
de N.V. Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij (CPIM) aan het schildersbedrijf H.K.
Heyer opgedragen had om onder toezicht van de raffinaderij de 300 door het bestuur van de
Gemeente aangewezen grafstenen te reinigen en te conserveren. Afgesproken werd om de
kosten van behandeling en nabehandelingen te delen.
Begin 1957 gaf het bestuur van de Synagoge aan, in een vergadering met de Stichting voor
Monumentenzorg, dat de reddingspogingen tot dan toe “bar weinig resultaat” hadden
gehad. Ze deelde mee dat zij gaarne wilde samenwerken met de Stichting Monumentenzorg
om de grafstenen van de algehele ondergang te redden.
De replica’s van de architect Alexeenko
In 1959 werd architect Alexeenko, de Russische architect/restaurateur/beeldhouwer, door
de Stichting Monumentenzorg gevraagd om te onderzoeken hoe het verval van de
afbeeldingen en de opschriften op de grafstenen tegen gegaan kon worden. Alexeenko
slaagde als eerste erin van drie van de fraaiste grafzerken op de oude Joodse begraafplaats
afgietsels te maken. Aldus ontstonden replica’s die geheel overeenkwamen met de
grafstenen zoals zij er oorspronkelijk uitgezien moesten hebben.
Voor het uitvoeren van deze proef heeft de Stichting van particuliere zijde een som geld
bijeen gebracht om de proef te financieren. Het oorspronkelijke plan om replica’s van de
twintig belangrijkste grafstenen te maken is vanwege gebrek aan financiën teruggebracht
naar het repliceren van acht stenen. Zij werden eerst opgeslagen in landhuis Brievengat en
later tentoongesteld op de patio van het Joods Cultuur-Historisch Museum, dat op 15
november 1970 zijn deuren opende. Deze afgietsels zijn nu nog te bezichtigen in de patio
van het Museum bij de Synagoge Mikvé Israel-Emanuel.
De bijdrage van de olieraffinaderij
In diezelfde tijd bleven het bestuur van de Gemeente “Mikvé Israel” met de directie van de
raffinaderij, Shell, corresponderen over een meer permanente oplossing voor het behoud
van de begraafplaats. In 1960 werd zelfs even de mogelijkheid geopperd om het terrein van
Beth Haim te ruilen tegen een ander terrein van Shell, bijvoorbeeld bij Brievengat. De
begraafplaats zou dan moeten worden verplaatst. Hoewel voor beide partijen geen serieuze
optie, wilde het bestuur van de Gemeente waarschijnlijk bereiken dat Shell haar
aansprakelijkheid zou erkennen of een zeker bedrag ter beschikking van de gemeente zou
stellen voor het onderhoud van de graven die nog steeds ernstig te leiden hadden van de
zwavelrook van de raffinaderij en die met name tijdens regenval een zuurbad kregen te
verwerken.
In een brief d.d. 9 mei 1962 antwoordde de Shell hierop als volgt:
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“Sinds 1957 hebben wij intensief gewerkt om de overlast aan bevolking en gebouwen
veroorzaakt door de rook, te verlichten door het bouwen van hogere schoorstenen, beter
werkende fornuizen etc. Wetenschappelijke experimenten die sinds die tijd continu worden
gedaan tonen duidelijk aan dat de luchtverontreiniging sinds 1957 aanmerkelijk is verbeterd.
Er is thans dan ook geen reden meer om aan te nemen dat de atmosfeer in de omgeving van
de begraafplaats, alhoewel wat geur betreft nog niet zuiver, nadelig werken op gebouwen en
muren, alsmede op dekplaten van de graven. Ons programma van luchtverbetering wordt
bovendien nog steeds voortgezet en het lijkt ons daarom niet billijk te verwachten, dat wij in
de toekomst zullen moeten blijven bijdragen in het onderhoud van de graven.”

Het bestuur van de Synagoge reageerde terecht verheugd op deze bijna impliciete erkenning
van aansprakelijkheid voor de periode vóór 1957. Ze gaf dat aan als volgt:
Ten aanzien van het onderhoud van de graven, hebben wij met genoegen vernomen dat de
luchtverontreiniging sinds 1957 is verbeterd. (…) Aangezien de door ons gesignaleerde
verontreiniging voornamelijk dateert van de laatste decennia en zeker geheel te wijten is aan
de verontreinigde lucht van toen lijkt het ons alleszins redelijk dat u thans nog bijdraagt in de
noodzakelijk geworden reparatie van deze beschadiging. Uw bijdrage, samen met de
belangrijke middelen uit eigen fondsen, zou ons in staat stellen dit oude en mooie monument
weer een waardig aspect te geven.

Shell weigerde echter nog verder bijdragen te leveren omdat, zoals zij in de brief d.d. 9 mei
1962 uiteengezet had, “sedert een betrekkelijk lange tijd doeltreffende maatregelen
getroffen waren om de overlast aan bevolking en gebouwen veroorzaakt door
rookverspreiding, tegen te gaan”.
Zwaar teleurgesteld in het antwoord van de Shell-directie besloot het bestuur van de
Synagoge een advocaat in de arm te nemen. De advocaat, mr. P. P. C. H. van de Voort uit
Aruba, kreeg kort samengevat als opdracht te bewerkstelligen dat Shell iedere 2 jaar op haar
kosten een speciale coating op de graven zou aanbrengen. De kosten hiervan zouden elke 2
jaar 7.500 gulden bedragen.
De heer van de Voort onderhandelde ruim 2 jaar met de heer mr. C.W.J. Jonckheer van Shell
over het hierboven vermelde voorstel. Shell bleek bereid te zijn om de behandeling deels te
financieren echter zonder aansprakelijkheid te erkennen. Ze stelde dat het behoud van de
begraafplaats Beth Haim, als cultureel erfgoed, een verantwoordelijkheid was van de gehele
gemeenschap en dat zij om deze reden daartoe ook een bijdrage wilden leveren. Shell stelde
haar bijdrage op een maximum van 2.500 gulden, elke 2 jaar.
De Lewin-actie
Omstreeks 1965/1966 werd voor het eerst contact gelegd met professor Seymour Z. Lewin
van de New York University. Ivan Moreno Sr. had in de New York Times gelezen dat Lewin
een formule had ontdekt waardoor alle “limestone sculptures and building components”
konden worden behandeld om ze beter bestand te maken tegen de inwerking van
verontreinigde lucht. De toenmalige voorzitter van de gemeente, Charles Gomes Casseres,
was professor Lewin in New York gaan opzoeken en kreeg hem ertoe bereid zijn formule
gratis te komen uit proberen op de grafstenen van Beth Haim.
Vervolgens was de Antilliaanse Verffabriek bereid om de formule onder toezicht van
Professor Lewin plaatselijk aan te maken, en kreeg de gemeente de medewerking van Shell
om de mankracht te leveren voor het aanbrengen en nat houden (middels bedekking met
grote dekzeilen) van de behandelde stenen. Deze chemische behandeling moest de graven
met name beschermen tegen de verwerende invloed van de rook van de raffinaderij.
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Twee rapporten van deskundigen
Eind van de jaren tachtig was het verval van de zo kenmerkende Joodse beeltenissen en
opschriften op de graven sterk toegenomen. Voor de Joodse gemeenschap was het
vanzelfsprekend dat dit verval door de luchtverontreiniging van de raffinaderij werd
veroorzaakt, zeker als de toestand van de grafstenen rond 1990 vergeleken werd met de
toestand van de grafzerken in 1950 (de foto’s van rabbijn Emmanuel uit de jaren vijftig
spraken boekdelen). Het causale verband tussen de luchtverontreiniging en het verval van
de graven was echter nog niet volledig bewezen. Wel werd opgemerkt dat er een
opmerkelijk verschil was tussen de verschillende begraafplaatsen die grafzerken hadden
gemaakt van hetzelfde soort materiaal als in de Curaçaose Beth Haim. Immers de
beeltenissen en opschriften van grafzerken van vergelijkbare ouderdom in andere oude
begraafplaatsen, zoals Ouderkerk, St. Eustatius, Suriname en Barbados, maar ook de
grafzerken die in de negentiende eeuw in de nieuwe begraafplaats te Berg Altena zijn
geplaatst, zijn nog heel duidelijk leesbaar en vertonen niet de mate van verval van de
grafzerken van Beth Haim.
In 1990 en 1991 verrichtten twee deskundigen op het gebied van de monumentenzorg uit
Nederland onderzoek op Beth Haim. De twee deskundigen waren de heer J. Querido van
Monumentenzorg van Nederland en de heer De Waal van het bedrijf De Waal
Photogrammery + Non-destructive Research. Via een bijdrage van KABNA werden de
deskundigen gecontracteerd.
Advies van de heer Querido van Monumentenzorg uit Nederland
Querido heeft zijn rapport in mei 1990 opgesteld. De titel van het rapport luidde: ‘Advies
over de mogelijkheden en technieken ten behoeve van het behoud van de grafzerken van de
Portugees-Joodse begraafplaats Beth Haim te Willemstad, Curaçao”.
Tot teleurstelling van de Joodse Gemeente concludeerde Querido dat “Er geen direct
verband aangetoond [is] tussen de uitstoot van rookgassen en de mate van veroudering’ 4.
Charles Gomes Casseres vroeg Querido daarop een vervolg onderzoek te doen om specifiek
naar chemische sporen te zoeken die de aantasting van de grafstenen zou kunnen verklaren,
immers de stenen op begraafplaats Berg Altena, niet onder de rook van de raffinaderij,
vertoonden niet die snelle desintegratie.
Op aanbeveling van Querido had het bestuur van de Synagoge aan de firma Grabowsky &
Poort, International NV, Consulting Engineers op Curaçao gevraagd een nauwkeuriger
onderzoek te verrichten naar het oorzakelijk verband tussen de uitstoot van zwavelzuur
houdende rook van de raffinaderij en de schade aan de stenen. Dat onderzoek zou circa NAf
180.000 gaan bedragen. Omdat het bestuur de financiering hiervan niet kon rond krijgen is
aan het bedrijf De Waal gevraagd een inventariserend onderzoek te doen.
Bevindingen van De Waal
Het rapport van het bedrijf De Waal Photogrammery + Non-Destructive Research getiteld
“Begraafplaats ‘Beth Haim’ te Willemstad, Curaçao. Gelegen onder de rook van de
raffinaderij aan de baai. Inventarisatie van de problemen” was opgesteld in februari 1991.
De Waal geeft een lijst van preventieve maatregelen om verder verval te minimaliseren en
doet aanbevelingen voor conservering. Met betrekking tot het verband tussen de
luchtvervuiling van de raffinaderij en de geconstateerde schade geeft ook De Waal zelf geen
conclusies. Het rapport geeft aanbevelingen om laboratoriumproeven te laten uitvoeren
over een langere periode. Voor die vervolgonderzoeken was echter geen geld beschikbaar.
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Bezoek van de Nederlandse minister van Milieu, Margreet de Boer
In 1996 bezocht de Nederlandse minister van milieu Margreet de Boer Curaçao en volgens
Charles Gomes Casseres heeft de minister erkend dat de schade aan de grafstenen een
direct gevolg is van de uitstoot van de raffinaderij. De minister beloofde hierover met Shell
in gesprek te gaan en verzekerde daarin ook de belangen van Beth Haim mee te nemen.
Uiteindelijk heeft dit niet tot resultaten geleid.
Om toch iets te doen aan het behoud van dit erfgoed ging de Joodse gemeenschap op
Curaçao op zoek naar financiering. Een goede gelegenheid daartoe zou zich voor doen in
2001, de viering van 350 jaar Mikvé Israel-Emanuel.
Viering 350-jarig bestaan van Gemeente Mikvé Israel
In 1999 heeft de Gedenkcommissie 350 jaar Mikvé Israel-Emanuel het bedrijf TEADCO
Caribbean N.V. verzocht om een onderzoek te verrichten ten aanzien van het verval van de
grafzerken en advies te geven voor het behoud van de natuurstenen grafzerken. Ook deze
poging liep op niets uit vanwege de enorme som geld die nodig was om de door TEADCO
voorgestelde aanpak, om een hoge, 120 meter lange wind-haag aan de oostkant van de
begraafplaats te plaatsen, te verwezenlijken.
De gedenkcommissie Beth Haim, bestaande uit Henry van der Kwast, Ron Gomes Casseres
en Ivan Moreno Jr. bedacht een viersporen benadering voor de begraafplaats met als
uitgangspunt de publieke toegankelijkheid te vergroten. Deze benadering hield het volgende
in:
Ten eerste, met de technische en financiële medewerking van de Stichting
Monumentenzorg op Curaçao, zouden de Casa de Rodeos (Huis der Ommegang) en
het Cazinha dos Cohanim volledig gerestaureerd worden.
Ten tweede zou er een informatieve tentoonstelling worden opgericht in de Casa de
Rodeos en op de patio tussen de twee gebouwen. De tentoonstelling zou voorzien in
informatie over de vestiging van de Joodse gemeenschap van Curaçao en van Beth
Haim, Joodse begraafgewoonten in Curaçao en de functie van Casa de Rodeos, de
graven, hun vormen, kunst op de grafzerken en wie nog steeds begraven lag. Ook
het verval en de toekomst van Beth Haim was onderwerp van de expositie.
Als derde zou er een unieke buiten expositie worden opgezet. Bezoekers zouden
aangemoedigd worden door een begeleidende gids om een vastgestelde route te
volgen die zou leiden langs een aantal (25) grafzerken. De originelen van deze foto’s
werden gebruikt bij het maken van Emmanuel’s boek “Precious Stones of the Jews
of Curaçao”. De begeleidende brochure zou het verhaal vertellen van wie degenen
waren die daar begraven waren en zou de kunstwerken op de grafzerken zichtbaar
op de foto verklaren.
Als laatste zouden de looppaden en vervallen graven in de gehele begraafplaats
opgeknapt worden en een 120 meter lange heg van bomen zou worden geplant als
grens tussen de raffinaderij en de begraafplaats. Deze heg zou primair de plaats
verfraaien en daarnaast zou het ook helpen bij het filteren (zuiveren) van de rook
van de raffinaderij.
De hierboven genoemde plannen werden in het kader van de herdenking van het 350 jarig
bestaan van de Joodse gemeenschap hier op Curaçao in 2001 verwezenlijkt.
In het kader van de genoemde viering in 2001 heeft de Joodse gemeenschap op Curaçao
tevens replica’s van grafzerken laten maken van het sterke synthetische materiaal “Corian”.
Dit materiaal echter raakte ook vrij snel in verval door hoogstwaarschijnlijk de zuurbaden als
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de regen zich vermengde met de zwavelzuur houdende dampen van de raffinaderij. In de
tussentijd waren de originele grafzerken zodanig achteruitgegaan dat de beeltenissen en de
inscripties van de meeste graven niet meer te lezen zijn. Thans worden geen pogingen meer
ondernomen om de verdere achteruitgang van de grafzerken te stoppen.
Het hèrleven van het Huis van de Levenden
Het Huis van de Levenden kan echter herrijzen door het openbaar beschikbaar stellen van
documentatie van de begraafplaats door fotografie van de grafstenen met de beeltenissen
en de inscripties. Het fotograferen van de zerken is vooral nuttig omdat het zoals eerder
gezegd een extra bron voor de bestudering van de geschiedenis van Joden op Curaçao
oplevert naast de geschreven bronnen uit de diverse archieven. De fotografie van deze
zerken is ook van grote betekenis vanwege de toenemende belangstelling voor de
genealogie (het onderzoek naar voorouders). De gefotografeerde inscripties en afbeeldingen
geven ook informatie over de migratie en de sociale mobiliteit op Curaçao.
Op grond van de cultuurhistorische waarde van de grafzerken van Beth Haim zou de Joodse
gemeente Mikvé Israel-Emanuel ernaar kunnen streven om de begraafplaats als monument
aangemerkt te krijgen volgens de criteria van de wet over monumenten. Tevens zou de
Joodse gemeente ernaar kunnen streven om in de komende jaren, met medewerking van de
Monumentenzorg, Beth Haim op de lijst van beschermde monumenten geplaatst te krijgen.
Het onderzoek van Isaac S. Emmanuel, de foto’s uit de jaren veertig en vijftig van de vorige
eeuw, de afgietsels gemaakt door Alexeenko en de foto’s gemaakt rond 2001 vormen nu een
maatstaf van het verval in de loop der tijd van 1930 tot 2001. Deze foto’s en beschrijvingen
zullen tegelijkertijd de belangrijkste bronnen voor de documentatie van de begraafplaats
gaan vormen. Hiermede wordt de begraafplaats, Beth Haim, toch in leven gehouden en
vormt de documentatie één van de bronnen voor de bestudering van de rijke geschiedenis
van de Joden op Curaçao.
Deze website, ontwikkeld in 2012 en 2013, http://www.bethhaimcuracao.com , wenst
daarom niet alleen voor de toekomst het belang van de ‘sprekende stenen’ te behouden.
Hiermee wordt tevens beoogd hulde te betuigen aan allen die in de afgelopen decennia op
zo veel wijzen hebben getracht om dit waardevolle historisch en cultureel erfgoed van de
Joden van Curaçao voor de toekomst te waarborgen.

Het bovenstaande artikel werd geschreven door Drs. F.E. Gibbes, die tevens verantwoordelijk
was voor het archiefonderzoek.
1 september 2013
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