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S
efardische begraafplaat-
sen worden gekenmerkt
door liggende grafste-
nen, terwijl op Asjkenazi-
sche begraafplaatsen de

grafstenen rechtop staan. Bezoe-
kers, met name die van Asjkena-
zische afkomst, laten vaak een
steentje op het graf achter, ten
teken dat men er is geweest en
de doden heeft herdacht. De oor-
sprong van dit gebruik is oud en
stamt mogelijk uit de oudtesta-
mentische tijd, toen het joodse
volk een nomadisch bestaan
leidde en de overledenen wer-
den begraven op de plek waar ze
stierven, waarna de graven met
hopen stenen werden gemar-
keerd. Andere bezoekers vulden
de stenen uit respect aan. Het
plaatsen van stenen op een graf
kreeg in de loop der tijd verschil-
lende symbolische betekenis-
sen.

Ik was er eerder geweest,

maar alweer een aantal jaren
niet, de joodse begraafplaats
Beth Haim, Huis van de Leven-
den, pal onder de rook van de Is-
la. Het 17e eeuwse Beth Haim is
in vergelijking een klein stukje
grond, omringd door het im-
mense terrein van de Isla-olie-
raffinaderij, dat zich daar sinds
1915 heeft gevestigd en het ‘Huis
van de Levenden’ langzaam
heeft ingesloten. De plek beslaat
ruim twee hectare, ligt er al
sinds 1658 en is de oudste jood-
se begraafplaats van het Cari-
bisch gebied. Het moet in de 17e
eeuw een rustieke plaats zijn ge-
weest, met zicht op het Schotte-
gat, de binnenhaven van Cura-
çao, het hart van de handel. Het
vertelt de geschiedenis van de
joodse diaspora. De grafzer-
ken lagen oorspronkelijk vlak en
gelijk met de grond, maar in de
loop der tijd werden ze overdekt
door aarde en 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 begraaf-
plaatsen op Berg Altena in 1864
en 1880. Van de destijds meer
dan tweeduizend graven is nog 

Begraven onder de 
De joodse begraafplaats van Beth Haim Blenheim, ‘Huis van de Levenden’, pal onder de rook van de Isla. De oude foto is gemaakt door B.
(Boy) Lawson in 1964.

De officiële entree.

Voor de joden zijn de begraafplaatsen waar zij
hun doden op de heilige plek te ruste leggen
vaak zeer oud. Het heeft ermee te maken dat
joodse begraafplaatsen niet geruimd mogen
worden volgens de wetten van het jodendom en
dus ‘eeuwig’ zijn.

Tekst en foto’s Solange Hendrikse

De gelige neerslag is overal te zien.

Het wordt beschouwd als een vorm van
respectloosheid ten aanzien van de overle-
denen om over een graf te lopen of erop te
staan. Als men een grafsteen nader wil
bekijken, benadert men deze van de zijkant.
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