
2017 was een bewogen jaar. Op 
17 mei 2017 overleed Jacques 
Senior Coronel. Daags erna werd 
hij door zijn familie en vrienden 
begraven op Beth Haim, het “huis” 
waarvoor hij zich zoveel jaren met 
hart en ziel had ingespannen. 
Jacques was medeoprichter van 
het Castrofonds. Tot zijn overlijden 
was hij actief lid van het bestuur 
van dit Fonds. Hij was ook jaren-
lang voorzitter van de Parnassim, 
het bestuur van de Portugees 
Israëlietische Gemeente. In die 
laatste hoedanigheid was hij de 
verbindende schakel tussen de 
Portugese gemeente als kerkge-
nootschap en het Castrofonds 
waaraan de opdracht was gegeven 
te zorgen voor het onderhoud, de 
toegankelijkheid en het behoud 
van dit eeuwenoude erfgoed voor 
toekomstige generaties. Voor 
Jacques waren beide opdrachten 
onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Met zijn charme, beminnelijk-
heid en tomeloze energie wist 
hij voor beide partners deuren te 
openen die voor anderen gesloten 
bleven. Op hem werd nooit tever-
geefs een beroep gedaan. Het 
besef dat hij in feite nog steeds 
zeer nabij is samen met zijn vorig 
jaar overleden broer Uri Senior 
Coronel en hun beider vader Ab 
Senior Coronel die eveneens op 
Beth Haim zijn begraven, inspireert 
het bestuur het werk van het 
Castrofonds in hun geest voort te 
zetten.

Nog tijdens het leven van Jacques 
waren wij gestart met de laatste 
fase van het jubileumplan, de 
voorbereidingen voor de bouw van 
een paviljoen naast het Vegahuis. 
Deze voorbereidingen bestaan 
thans uit het werven van het nog 
ontbrekende bedrag dat nodig is 
alvorens een aannemer opdracht 
tot de bouw te kunnen geven. Voor 
een sluitende begroting ontbreekt 
nog een bedrag van € 90.000,--. 
Het bestuur streeft ernaar binnen 
de joodse gemeenschap maar ook 
binnen de gemeente Ouder-Amstel 
voldoende donateurs te vinden 

die de ontbrekende stenen willen 
bijdragen om deze bouw mogelijk 
te maken. Het bestuur heeft 1 
maart 2018 als datum gesteld 
waarop dit ontbrekende bedrag  
binnen moet zijn. Er is inmiddels 
een goed begin. Door de adoptie 
van een van de nog beschikbare 
zitbanken op de begraafplaats 
is een bedrag van € 4000,- ont-
vangen. Een geadopteerde bank 
wordt voorzien van een koperen 
plaatje met daarop de naam van 
de schenker. Er zijn nog twee 
zitbanken beschikbaar. Het is maar 
dat u het weet.

In eerdere nieuwsbrieven hebben 
wij u verteld over het onderhoud 
van Beth Haim en het vele geld 
dat daarmee jaarlijks is gemoeid. 
Dankzij de belangeloze steun van 
ruim 50 vrijwilligers van binnen 
onze gemeente en daar buiten is 
het bestuur er dit jaar in geslaagd 
de kosten van onderhoud aanzien-
lijk te beperken.  Deze vrijwilligers 
willen wij hierbij zeer hartelijk 
bedanken voor hun enthousiasme, 
werkkracht en deskundigheid. 
Mede dankzij hun inzet ligt de 
begraafplaats er fraai verzorgd bij.
In deze woorden van dank willen 
wij ook de gemeente Ouder- 
Amstel betrekken die dit jaar 
met een eenmalige subsidie de 
kosten van het bomenonderhoud 
volledig voor haar rekening heeft 
genomen. Dat onderhoud kan 
niet aan vrijwilligers worden over-
gelaten. Daarvoor zitten aan dit 
onderhoud teveel risico’s en vergt 
dit onderhoud  een grote mate van 
deskundigheid.

2018 zal opnieuw een bijzonder 
jaar worden. Hopelijk kan aan het 
slot ervan worden teruggekeken op 
een succesvolle fondsenwerving 
en staat er naast het Vegahuis het 
zo begeerde paviljoen als entree 
naar een wederom fraai onderhou-
den Beth Haim. Wij rekenen op u. 

Hans van Veggel, voorzitter
David Henriques de Castrofonds
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Vrijwilligersdagen 2017 - 2018
Op 18 oktober en 8 novem-
ber 2017 hebben zo’n 50 
enthousiaste vrijwilligers 
geholpen met het groenon-
derhoud op Beth Haim. Het 
mooie weer werkte goed 
mee.  Er is enorm hard ge-
werkt om al het afval van 
het bomenonderhoud op te 
ruimen.  Op het oude veld 
‘1892’ is het onkruid van de 
graven gehaald en bij een 
groot aantal bomen is de 
hedera verwijderd. Bent u 
geïnteresseerd om in 2018 
ook mee te helpen? U kunt 
zich aanmelden via info@
bethhaim.nl. De dagen 
worden georganiseerd in 
de maanden maart, april, 
oktober en november 
2018. U kunt het volgen op 
de Facebookpagina Beth 
Haim 1614.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
heeft het oorlogsmonument op Beth 
Haim toegevoegd aan de nationale 
oorlogsmonumentenlijst. Alle oor-
logsmonumenten in Nederland zijn 
verzameld op 
www.oorlogsmonumenten.nl 
Het monument op Beth Haim is 
opgericht ter nagedachtenis aan alle 
joodse medeburgers die tijdens de 
bezettingsjaren door oorlogshande-
lingen om het leven zijn gekomen 
en geen laatste rustplaats op deze 
begraafplaats hebben gevonden. 
Het beeldhouwwerk van Frank de Miranda dateert uit 1947. Voor het 
monument ligt een urnenveldje, met aan weerszijden een rij met 12 kleine 
marmeren stenen die de gemeenteleden gedenken die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in kamp Westerbork zijn overleden en aldaar tegen het ge-
bruik in werden gecremeerd.

Oorlogsmonument Beth Haim op de nationale 
oorlogsmonumentenlijst



Bouw mee!
Wij vragen de 

gemeenschap mee te 
bouwen aan een uniek 

inrichtingsplan voor Beth 
Haim dat voorziet in de 

verdere openstelling van 
de begraafplaats en het 
structureel onderhoud. 

U kunt als 
groenvrijwilliger in uw 

eigen tempo een directe 
bijdrage leveren aan het 
groenonderhoud. Heeft u 
interesse? Neem contact 

op met ons via 
info@bethhaim.nl

 
NL45 RABO 0351 8488 00

Het David Henriques de 
Castrofonds heeft een Culturele 

ANBI status.
 

Uw gift is fiscaal aftrekbaar!

www.bethhaim.nl

Entreepaviljoen bouwplan voor 2018
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe Beth Haim- 
app die binnenkort in de app-stores van Google en Apple te koop zal 
zijn. Met de app willen wij de vele verhalen die  verbonden zijn aan de 
begraafplaats, toegankelijk maken voor een breed publiek. De app be-
vat  76 verhalen die gekoppeld zijn aan even zovele graven of plekken 
op de begraafplaats. Daarnaast zijn er nog 19 meer algemene verha-
len die een relatie hebben met de 400 jaar oude geschiedenis van de 
Portugese Joden in Nederland. Naast dat iedereen natuurlijk vrij kan 
rondlopen zijn er een aantal speciale routes uitgezet die met de app 
gevolgd kunnen worden zoals de Rabbijnenroute, de Koopliedenroute 
of Spinoza en de Gouden eeuw. Ook is het mogelijk alleen langs de 
mooiste grafstenen te gaan of langs de hoogtepunten op de begraaf-
plaats. De app kan bij de ingang van de begraafplaats gedownload 
worden op de eigen smartphone of tablet. Er is daarvoor een extra 
krachtig Wifi-punt aangelegd. De app werkt vervolgens met het GPS 
(Global Positioning System) waarmee de app kan zien waar u zich 
bevindt. Dit wordt op een plattegrond van de begraafplaats weergege-
ven. Op die manier kunt u op eenvoudige wijze een route volgen. Van 
alle 76 graven of plekken zit er een foto in de App zodat u ook daaraan 
kunt afmeten waar u zich bevindt.
De hele app is tweetalig dat wil zeggen Nederlands en Engels. De 
basisinformatie over een plek kunt u lezen of beluisteren. Alle Neder-
landse teksten zijn ingesproken door Hanneke Groenteman.  Naast 
de basisinformatie zijn er in veel gevallen aanvullende hoofdstukken 
waarin extra informatie is verwerkt, deze hoofdstukken zijn niet inge-
sproken. Tenslotte is onderzoek verricht om zoveel mogelijk beeldma-
teriaal aan de verhalen te koppelen. Het Joods Historisch Museum en 
het Stadsarchief waren daarbij de belangrijkste bronnen.
Hieronder treft u een willekeurig voorbeeld aan uit de app, het verhaal 
gekoppeld aan de opvallende steen van Abraham David Aletrino. Wij 
hopen van harte dat u in de nabije toekomst zelf een keer gebruik zult 
gaan maken van de moderne mogelijkheden op onze meer dan 400 
jaar oude begraafplaats. 

Beth Haim app in 2017 gereed

Abraham David Aletrino (1904-1929) was de zoon van diamantbewer-
ker David Aletrino (1877-1941) en Anna (Hana) Querido (1877-1943). 
De gebroken zuil (foto rechts) symboliseert het feit dat hij jong en on-
gehuwd is gestorven. Abraham Aletrino was nog geen 25 jaar, toen hij 
overleed. De harp symboliseert een leven vol van muziek. Aletrino was 
muzikaal begaafd; als pianist en koordirigent verdiende hij zijn brood. 
Hij gaf piano- en solfègelessen en dirigeerde het Portugese koor 
‘Santo Serviço’ in Amsterdam en ‘Stem des Volks’ in Hilversum.  Van 
‘Stem des Volks’ in Amsterdam was hij adjunct-dirigent. In 1925, bij de 
viering van 250 jaar Portugese Synagoge, leidde Aletrino het muzikale 
gedeelte.

Het grote herinrichtingsplan dat wij 
in het kader van 400 jaar Beth Haim 
ontwikkelden nadert zijn afronding. 
In het landschap zijn in de afgelopen 
maanden nog een aantal belang-
rijke verbeteringen uit onze plannen 
gerealiseerd. Het meest opvallend 
daarbij zijn de nieuwe grachten-
groene hekken. Alle oude hekken 
zijn vervangen door nieuwe wat de 
begraafplaats een veel verzorgder 
aanzien geeft. Daarnaast zijn er een 
aantal nieuwe trappen geplaatst 
waarvan twee tegen de dijk aan de 
Bullewijk. De dijk heeft in de plan-
nen een bestemming als wandel-
pad, want juist van daaruit heeft de 
bezoeker een mooi overzicht over 
de begraafplaats. 
Tussen het nog in gebruik zijnde 
opgehoogde grafveld en de daar 
achter liggende bosweide zit een 
hoogteverschil van ongeveer één 
meter. Met een indrukwekkende 
wenteltrap is daar nu een verbinding 
gemaakt waardoor de paden op een 
logische manier aansluiten. 

Op grond van traditie
Alle inspanningen richten zich nu op 
de laatste fase van onze plannen 
waarvan het nieuwe Entreepaviljoen 
de hoofdmoot vormt. Een paviljoen 
waar de bezoeker een audiovisuele 
introductie krijgt op de geschiede-
nis van Beth Haim en zich aan de 
hand van maquettes een beeld kan 
vormen over de opbouw en de inde-
ling van het terrein. Tegelijkertijd zijn 
in het paviljoen keppeltjes voor de 
heren beschikbaar en kunnen Joodse bezoekers er na afloop, volgens 
voorschrift, hun handen wassen. Tenslotte is het paviljoen een ‘Land-
mark’ waarmee wordt aangegeven dat hier iets bijzonders te zien is, de 
tekst bovenaan het gebouw versterkt deze functie. De ervaring heeft 
geleerd dat veel mensen geen idee hebben over wat er zich achter het 
hek bevindt. In totaal hebben we nog € 90.000,- nodig en dat is natuur-
lijk ongelooflijk veel geld. Toch heeft het bestuur zich tot taak gesteld 
de fondsenwerving voor 1 maart 2018 af te ronden. Het is belangrijk 
dat u weet dat alle kleine beetjes helpen en dat ook elk goed idee voor 
de fondsenwerving van harte welkom is. Van de tien nieuwe zitbanken 
zijn er nog twee die geadopteerd kunnen worden. Bij adoptie plaatsen 
wij een messing bordje op de bank met een door u bepaalde tekst. De 
kosten voor adoptie zijn € 4.000,- per bank.  Wij zijn en blijven opti-
mistisch en gaan er van uit dat wij het paviljoen in 2018 kunnen laten 
bouwen.

Op een aantal onderdelen van het onderhoud op Beth Haim kunnen 
geen vrijwilligers worden ingezet, omdat daar een specifieke deskun-
digheid voor is vereist. Eén van die onderdelen is het bomenonder-
houd. Deze werkzaamheden dienen door ervaren boomspecialisten 
te worden uitgevoerd. Uit een recente inventarisatie is gebleken dat er 
dit en volgend jaar acute zorg nodig is om de veiligheid van bezoekers 
en omwonenden te kunnen garanderen. Uit voorzorg moest een aantal 
bomen gekapt worden.  Een groot aantal bomen is deskundig gesnoeid 
en er is een veiligheidskeuring uitgevoerd. Dat leverde veel afval op en 
de vrijwilligers hebben hun uiterste best gedaan om dat op te ruimen. 
Ook in 2018 is nog extra onderhoud nodig, maar vanaf 2019 is al het 
achterstallige onderhoud weggewerkt. Op Beth Haim groeit een aantal 
grote, mooie en oude bomen, die we graag willen behouden.  Ervaren 
boomspecialisten geven advies hoe deze bomen gezond te houden.

Vijfjarenplan bomenonderhoud


