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Aanvankelijk werd er suikerriet, sinaasap-
pelen, limoenen en tabak geteeld. Dat 
was geen succes en de meeste plantages 
werden later in gebruik genomen als ‘wa-
terplantages’. De kleinere plantages dien-
den al vrij snel als buitenverblijf voor hun 
eigenaren. Het vervoer van en naar de 
stad ging met pontjes. 

Plantage Asiento
In 1915 nam de Bataafse Petroleum Maat-
schappij het besluit een raffinaderij op 
Curaçao te bouwen. Het eerste terrein 
dat hiervoor werd aangekocht was dat 
van de plantage Asiento. Op 30 augus-
tus 1915 werd de 130 ha. grote plantage 
voor fl. 40.000,= van Henry Hypolite Ri-
chard Chapman gekocht. Het aangren-
zende schiereiland Asiento, Isla genaamd, 
groot ruim 25 ha., werd overgenomen 
van de Curacaosche Handel Maatschappij 

Van Plantage-grond naar
Raffinaderij-terrein

door Helma Maduro – Molhuijsen

 
Binnenkort wordt de expositie ‘100 Jaar 
Raffinaderij’ geopend waarbij niet alleen 
de geschiedenis van de Raffinaderij, maar 
ook de invloeden op de Curaçaose ge-
meenschap worden weergegeven.
In dit artikel aandacht voor de gronden 
waarop de raffinaderij gebouwd werd.

De kaart van Werbata van begin 1900 
geeft duidelijk aan welke plantages er in 
die tijd rond het Schottegat lagen. Toen 
de eerste Joden zich in 1659 op Curaçao 
wilden vestigen kregen zij gronden toe-
gewezen gelegen aan de N.W. zijde van 
het Schottegat, die gezamenlijk de naam 
‘Jodenkwartier’ kregen. 1
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(C.H.M.) voor fl. 50.300.2  In 1919 werden de eer-
ste destilatie-inrichting en een ‘converter plant’ 
in gebruik genomen. Op Asiento verrezen tus-
sen 1925 en 1935 de Trumble destillatie-instal-
laties en de Dubbs-kraak-installaties.3  Van het 
Gouvernement werd het nabijgelegen eilandje 
Negropont in erfpacht verkregen; bestemd 
voor de woningbouw.

Plantage Valentijn
De oudst bekende naam van de plantage was 
Ravenstein. Toen in 1792 Petrus Bernardus van 
Starckenborgh eigenaar werd, veranderde de 
naam van de plantage in Starckenborgh, maar 
bij zijn overlijden in 1820 werd de plantage al 
Valentijn genoemd. Enige jaren later werd de 
plantage Zorgvlied alias Brakkesmith aan Va-
lentijn toegevoegd. In 1857 kreeg de toenma-
lige eigenaar, Rudolf Willem van den Wall Arne-
man, van het Gouvernement een gedeelte van 
het Schottegat om een pekelbak of zoutpan te 
kunnen aanleggen, maar dat werd geen suc-
ces.4  

De plantage werd bekend om de levering van 
putwater, zowel in de stad als aan schepen in 
het Schottegat. In 1901 was mevrouw Schei-
delaar, weduwe van Jan Monsanto, de eige-
naar en zij verkocht de plantage aan Henry H. 
R. Chapman.5  In juli 1916 kreeg De Bataafse 
een optie op het water van Valentijn. Met de 
familie Chapman werd overeen gekomen dat 
de oliemaatschappij vanaf 1 januari 1917 voor 
tien jaar het alleenrecht kreeg op de waterpro-
ductie van de plantage tegen fl. 0.75 per ton.6   
In 1927 werd de plantage Valentijn door de he-
ren Hugo Serge de Haseth Chapman en Philip 

Landhuis Valentijn. Coll. h.maduro-m.

Frederik de Haseth Chapman verkocht aan de 
Curacaosche Petroleum Industrie Maatschap-
pij (CPIM) voor de som van fl. 80.000,=. Enige 
jaren later werd het landhuis afgebroken. Tot 
1946 waren er nog kampen ingericht voor de 
Portugese arbeiders van de raffinaderij, die 
toen naar Suffisant verhuisden.

Plantage De Hoop
Een van de eerste plantages die na de komst 
van de groep Joden opgericht werd, was de 
plantage met de naam The Jewish Quarter, dat 
daarna Judio werd. Later kreeg het de naam De 
Hoop. De eerste eigenaar in 1660 was Jeosuah 
Henriquez. Na zijn overlijden in 1704 bleef de 
plantage nog tot 1800 in de familie. In dat jaar 
werd De Hoop door Jacob Mordechay Henri-
quez verkocht aan Johannes Martijn.7

In 1840 werd de plantage inclusief het woon-
huis eigendom van het Gouvernement die het 
in 1878 bij een openbare verkoop, verkocht 
aan William Charles Gaerste.8  Toen in 1929  de 
Curacaosche Petroleum Industrie Maatschap-
pij (CPIM) een deel van  plantage De Hoop (12 
ha) kocht, was J.M. Rammelman Elsevier de ei-
genaar.9  In 1937 en in 1938 werd de rest van 
de plantage door de CPIM aangekocht en was 
hiermee de plantage volledig aan de raffinade-
rij toegevoegd. Pas in 1957 werd gestart met 
het bouwen van de twee tanks, met drijvende 
daken, voor opslag van Jet Fuel.  

Plantage Blij en Heim; beter bekend als Blein-
heim
Over de plantage Bleinheim zijn reeds twee ar-
tikelen in de Archiefvriend verschenen; t.w. het 
artikel door Stanley Marugg ‘De woonhuizen 

Landhuis De Hoop. Coll. h.maduro-m.
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van de familie Lauffer’ in de Archiefvriend van 
september 2009 en een kort artikel ‘Plantage 
Bleinheim’ in maart 2015. 

Deze plantage werd gebruikt als een buiten-
verblijf, o.a. door de familie Lauffer en vanaf 
1899 door James Belt de Haseth. Er bestaan 
unieke foto’s van een picnic die in 1912 op het 
terras werd gehouden. In 1943 kocht de CPIM 
de plantage van W.G. de Haseth (e.a.)  voor een 
bedrag van fl. 60.000.10   De aankoop diende 
tot afronding van het Asiento – Valentein com-
plex. 

Zoals S. Marugg in zijn artikel schrijft: ‘De oude 
structuur van de plantage en het omliggende 
gebied is met de komst van de olieraffinaderij 
onherkenbaar veranderd. De heuvel waarop 
het landhuis lag, is kort na 1945 geheel afgegra-
ven met uitzondering van het gedeelte waarop 
de begraafplaats Beth Haim en een kleine par-
ticuliere begraafplaats liggen’.11

Het industrieterrein werd nog verder uitge-
breid met de plantage Gasparito in 1946/47 
en de  ernaast gelegen plantages Marchena en 
Rozendaal in resp. 1952 en 1953. 

Rooi Canarie / Rio Canario
Maar er was nog een groot terrein waar de raf-
finaderij zijn oog op had laten vallen: de plan-
tage Rooi Canarie. Reeds in 1916 probeerde de 
heer Jansen, van de Bataafse, dit grondgebied 
in erfpacht te krijgen. Maar deze plantage was 
in het bezit van meer dan 100 erfgenamen en 
belast met Fideï-commis, wat betekende dat zij 
de gronden niet mochten verkopen. De laatste 

eigenaren, het echtpaar de Lannoy – Ribbius, 
bepaalde bij testament van 27 april 1827 het 
volgende: “dat het hun wil en begeerte is, dat 
na den dood der langstlevende, de plantagien 
Rooi Canarie en Suffisant, niet door hun erf-
genamen mag worden verkocht, verhypothe-
ceerd ofte op eenige wijze veralieneerd, maar 
dat het altijd onbezwaard moet blijven”.12   De 
plantage kon dus niet door de CPIM gekocht 
worden, maar inmiddels huisden op de gron-
den van Rooi Canarie een nederzetting van 
Venezolaanse Petroleumarbeiders, van waaruit 
op 9 juni 1929 de overval van Urbina op het 
Waterfort werd voorbereid. 

De andere dag werd,  bij afkondiging van 10 
juni 1929, het eiland Curacao in staat van beleg 
verklaard. Bij Beschikking van 21-6-1929 werd 
bepaald en goedgevonden ‘dat het Bestuur 
volle en onbeperkte beschikking over deze 
gronden krijgt en in bezit neemt’. De schade-
vergoeding wegens de onteigening viel onder 
het fideï-commissair verband; alle erfgenamen 
kwamen in aanmerking voor een deel van de 
vergoeding. Hiermee kwam tevens een eind 
aan het familie-eigendom en kon de raffinade-
rij de gronden in erfpacht krijgen. 

Het gebied strekte zich uit tot aan het water 
van het Schottegat en aan de oostzijde lagen 
de gronden van Groot Kwartier. Rio Canario 
werd gebruikt voor de bouw van woningen 
en voorzieningen voor het personeel, w.o. een 
kleuterschool, een openlucht bioscoop en een 
golfbaan.  In eerste instantie hadden de huizen 
“Rio Canario” als adres. In 1937 werd officieel 

Auto Onderzocht op Rio Canario na overval Urbina 
op het Waterfort, 1929. Collectie Nationaal Archief.

Landhuis Bleinheim. Nationaal Archief, collectie Van 
Houten.
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bepaald dat “de bij de N.V. C.P.I.M. in erfpacht 
zijnde terrein Rio Canario zal toegevoegd 
worden aan de terreinen Negropont, Asiento 
en Valentijn die - vanaf 1929 - de naam Em-
mastad dragen”. Slechts een klein deel van de 
oorspronkelijke plantage wordt nog aange-
duid met Rio Canario. 

Noten
1.  Emmanuel, (1970) pag. 45.
2.  Van Soest, (1977) pag. 177
3.  Handboek voor de Employe’s van de CPIM, 
      pag. 27
4.  Nat. Archief: Transportakte van 23-2-1857, no. 8
5.  Aantekeningen mw. Chapman.
6.  Van Soest, (1977) pag. 178
7.  Emmanuel, (1970)  pag. 640
8.  Nat. Archief: Kol. Secr. inv. 79, jr. 1878, no. 1568
9.  Nat. Archief: Transportakte  van 15-4-1929
10.  Van Soest, (1977) pag. 741
11.  Stanley Marrugg, Archiefvriend, sept. 2009
12. 100 Jaar Codificatie; pag. 95.

Operaties in de krant aangekon-
digd

door: Jeannette van Ditzhuijzen

Dit artikel is reeds eerder verschenen in de Ñapa 
ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van 
het Sint Elisabeth Hospitaal. De  Ñapa heeft in 
een aantal artikelen aandacht besteed aan de 
medische wereld op Curaçao tussen 1816 en circa 
1930. 

Narcose zoals we die nu kennen bestond voor 
1846 nog niet. Om de pijn tijdens een opera-
tie te maskeren diende een flinke hoeveelheid 
alcohol of laudanum (mengsel van alcohol en 
opium). En bij een amputatie, zoals die van Pe-
ter Stuyvesants rechterbeen - dat in 1644 door 
een Spaanse kanonskogel werd verbrijzeld - 
hielp ook stevig afbinden enigszins tegen de 
pijn en het bloedverlies. Desondanks zal Stuy-
vesant het doorzagen zeker hebben gevoeld.

Sinds in 1846 de werking van ether in Amerika 
was beproefd, werd het aangenamer voor pa-
tiënten op de operatietafel. Ook op Curaçao, 
waar de eerste operatie met ethernarcose zo 
bijzonder was, dat de Curaçaosche Courant er 
uitgebreid verslag van deed. 

De chirurgijn en officier van gezondheid 1e 
klasse Heinrich Julius Hille was 35 jaar oud, 
toen hij op die donderdag 7 oktober 1847 de 
korporaal bij de Compagnie Artillerie, Bon-
homme, ging opereren. Plaats van handeling: 
het Militaire Hospitaal, dat toen in Cartagena, 
Otrobanda lag.

Omdat het de eerste keer was dat een patiënt 
ether zou inademen tegen de pijn, waren diver-
se collega’s aanwezig: de artsen Berch Graven-
horst en Jonckheer, officier van gezondheid 2e 
klasse De Jongh , plus de beide officieren van 
gezondheid 3e klasse Ferguson en Anslyn Nz.
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Gezwel
Bonhomme had een gezwel “ter grootte van 
een mansvuist, zittende achter aan het bovenste 
gedeelte van het regter dybeen”. Dit sneed Hille 
in vijf minuten weg. Maar het inademen van de 
ether had al met al twaalf minuten geduurd. Vol-
gens het verslag voelde de patiënt bij de eerste 
insnede een klein beetje pijn, maar dat was gauw 
afgelopen, “zoo dat de lyder door niemand vast 
gehouden, ongedwongen op de tafel lag.” Wel 
brak hem het koude zweet uit en was er sprake 
van bloedaandrang in het hoofd en een lage pols. 
Ook leek het Bonhomme alsof hij door muggen 
werd gestoken en had hij een leeg gevoel in zijn 
maag. Daarom wilde hij na zijn operatie graag 
een glaasje jenever. 

Dankzij de zwavelether verrichtte Hille dat jaar 
drie geslaagde operaties “waarbij het pijnge-
voel genoegzaam geheel en al onderdrukt was, 
zonder dat de patienten het bewustzijn verloren 
hebben”. Het jaar erna verwijderde hij bij Sjoerd 
Ponne een kankergezwel aan de lip, vrijwel zon-
der litteken. Ponne was verdoofd met een meng-
sel van chloroform en ether.

Overigens werd de kunstenaar Fermín de Casas 
volgens John de Pool niet verdoofd, toen de Ve-
nezolaanse arts Manuel Palacio Renjifo (vanaf 
1896 op Curaçao) zijn blindedarm weghaalde.

Operatiekamer
Dankzij de narcose en de toegenomen kennis 
over bacterievrij opereren nam de chirurgie in de 
19e eeuw een steeds grotere vlucht, al was die 
volgens de latere dokter Hartz rond 1900 nog 
weinig ontwikkeld en “voornamelijk door de gar-
nizoensarts dr. Lens beoefend”.
 
Het ziekenhuis kreeg dan ook pas in 1906 een 
operatiekamer op de eerste verdieping met daar-
tegenover twee kamers waar geopereerde pa-
tiënten konden herstellen. Er was ook een kamer 
voor de instrumenten ‘der heeren operateurs’.

Een bijzondere blindedarmoperatie voerde dok-
ter Lens twee jaar later uit. Een spoedoperatie, 
die niet in het ziekenhuis plaatsvond, maar op 
Sero Bonito, ten huize van de patiënt, de 19-ja-

rige Mongui Maduro.
Begin 20e eeuw waren operaties zo bijzonder 
dat ze regelmatig in de krant werden aange-
kondigd. Zoals de oogoperatie van C.D. Meyer, 
‘de nestor onder de Curaçaose journalisten’ in 
mei 1912; of de amputatie van Joos de Windt, 
eind van dat jaar. De artsen Maurice Cohen 
Henriquez en Thomas Gaerste, geassisteerd 
door Johannes Evertsz, zetten zijn linkerbeen 
af. Voor het eerst werd plaatselijke verdoving 
toegepast: “lumbale anesthesie door een in-
spuiting met Stonani van 1%”.

In 1913 werd een ander staaltje van medisch 
kunnen in de krant vermeld: het verwijderen 
van een vleesboom. Opnieuw opereerde Co-
hen Henriquez en keken de artsen Evertsz, 
Lourens, Gaerste en De la Cabada toe.

In 1929, toen het ziekenhuis inmiddels serieus 
opgeleide chirurgen had, vonden er volgens 
de Amigoe 488 operaties plaats. In dat jaar 
werd ook het eerste röntgenapparaat aange-
schaft.

De eerste als zodanig opgeleide chirurg, Hen-
drik Boogaart, kwam pas in 1919 naar Curaçao. 
Hij was eerste assistent-operateur geweest in 
het Groot Stedelijk Ziekenhuis te Rotterdam 
en ging werken voor de Curaçaosche Petrole-
um Maatschappij. Als gouvernements-chirurg 
was hij belast met de operaties van onvermo-
genden.   

De oude operatiekamer van het St. Elisabeth Hospi-
taal. Collectie Nationaal Archief.
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Links staande de twee trainers: Lilliane Goeloe en Chris-
tel Monsanto, met een deel van de cursisten Stam-
boom-Onderzoek in de studiezaal van het Nationaal 
Archief.

timaliseerd. De telkens grootste groep cursis-
ten waarvan de wortels op Curaçao te vinden 
zijn, begon zich daarna met hulp van Lilliane 
Goeloe te verdiepen in de vroeger algemeen 
gebruikelijke zoekmethode in de klappers van 
geboortes, overlijden en huwelijken. Over het 
algemeen hadden de cursisten zich degelijk 
voorbereid en hadden familieboekjes, trouw-
boekjes, geboorteaktes of andere familiege-
gevens bij de hand. Velen van de deelnemers 
konden na vier uren al volledig ingevulde tak-
ken laten zien. Niet verwonderlijk - gezien die 
geschiedenis van Curaçao - dat de wortels van 
diverse van de cursisten behalve op Curaçao 
ook in landen als Suriname, Nederland of de 
zogenaamde Engelse Caribische eilanden ge-
zocht moeten worden. 

Cursus stamboom in het Natio-
naal Archief 

door Christel Monsanto

Tijdens de open dag van het Nationaal Archief 
op 12 juni 2016 was er voor de bezoekers ge-
legenheid om zich op te geven voor een korte 
maar zeer intensieve cursus genealogie van 
telkens vier uren op de zaterdagen 20, 27 au-
gustus en 3 september 2016. Deze cursussen 
werden verzorgd door de dames L. Goeloe en 
C. Monsanto. In totaal waren er verdeeld over 
de drie ochtenden twee en vijftig cursisten 
aanwezig. 
   
Na binnenkomst en inschrijving ontvingen de 
cursisten een map met basis gegevens over 
de aanpak van een familieonderzoek. Hierbij 
lag het zwaartepunt op de aktes van de bur-
gerlijke stand: geboortes, huwelijken en over-
lijden. Daarnaast werd er ook informatie ver-
strekt over andere aanwezige inventarissen 
die tijdens een familieonderzoek belangrijk 
kunnen zijn en een brochure van het Natio-
naal Archief met de openingstijden. Er volgde 
een korte introductie van de hulpwetenschap 
genealogie door mevrouw Monsanto. Zij 
wees op enige voor familieonderzoek op Cu-
raçao specifieke karakteristieken in verband 
met de naamgeving, spelling en de situatie in 
vroegere jaren. Ook spoorde ze de cursisten 
aan om waar mogelijk niet alleen in de diepte 
te zoeken maar tegelijkertijd in de breedte, 
waarbij broers en zussen van de voorouders 
in het onderzoek mee worden genomen. 

Cursisten waarvan de voorouders van Bo-
naire, Aruba of de Bovenwindse eilanden af-
komstig waren, maakten daarna als eersten 
kennis met de digitale databanken. Lering 
werd getrokken uit het feit dat tijdens de 
eerste zaterdag door de relatief grote groep 
door een technisch probleem niet voldoende 
computers beschikbaar waren. De zaterdagen 
daarop werden de groepen kleiner gehouden 
en de apparaten werden van te voren geop- E. Trapenberg als begeleider bij de cursus.



Archiefvriend, Sept. 2016 Jaargang 22, nummer 3 7

Op 20 augustus versterkte mevrouw Yolanda 
Ng, een onderzoekster van Chinese en Aru-
baanse afkomst, het team. Door haar gede-
gen kennis van de materie en haar zeer uitge-
breide documentatie kon zij de cursisten een 
indruk geven, wat met inzet en gedrevenheid 
in de loop van de tijd in het Nationaal Archief 
te vinden is. Haar familieboek en ook de pu-
blicaties van de families Snijders en Troeman 
lagen ter inzage en konden als inspiratie voor 
de toekomstige familieonderzoekers dienen. 

Ook werden de cursisten gewezen op het 
kwartaalblad en het lidmaatschap van de 
Vrienden en de mogelijkheid zich op te geven 
als vrijwilligers in het archief. Op de tweede 
zaterdag waren de bestuursleden Josette Vos 
en Dr. A. Trapenberg aanwezig die zeer ver-
dienstelijk meehielpen de nieuwkomers weg-
wijs te maken. 

Hoewel niet iedereen direct in staat was het 
uitgereikte formulier van de kwartierstaat in te 
vullen, hadden de cursusleidsters na deze zeer 
intensieve ochtenden het gevoel dat het hen 
gelukt was het enthousiasme voor stamboom 
onderzoek en genealogie over te brengen op 
de deelnemers. Hopelijk heeft dit tot gevolg 
dat in de toekomst menigeen de speurtocht 
voort zal gaan zetten. De bijgevoegde foto’s 
tonen een impressie van de activiteiten op de 
drie zaterdagen. 

Een aantal cursisten in de kantine tijdens een kof-
fie-break.

Hagsjarat Hagaloets
een  “Kibboets” op Curaçao

door Max Scriwanek

Direct na de oorlog, nog in het jaar 1945, nam een 
groepje joodse jongelingen op Curaçao het initia-
tief om een landbouwgroepje te stichten onder de 
naam “Hagsjarat Hagaloets”.1 Een initiatief dat aan-
sloot bij het enthousiasme en optimisme dat er di-
rect na de oorlog ontstond over de stichting van de 
staat Israel (in 1948). Het streven naar een nationale 
joodse staat was in de 19e eeuw onder seculiere 
joodse inwoners uit (Oost)-Europa ontstaan als ant-
woord op voortdurende anti-semitische uitingen 
en vervolgingen als ook het benadrukken van de 
joodse cultuur en identiteit binnen een samenle-
ving waarin veel joden assimileerden. 

Rabbi Isaac Jesurun Cardozo geeft les aan “Hagsjarat 
Hagaloets” op Cas Cora. Collectie Nationaal Archief. 
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Het Bestuur van de Vrienden van het Nationaal 
Archief bestaat uit: Erwin Gibbes, Christel Mon-
santo, Helma Maduro-Molhuijsen, Josette Vos, 
Carl Renardus, Edgar Trapenberg en Max Scri-
wanek.

De Vrienden betalen jaarlijks een bijdrage van 
f 30.  Voor echtparen bedraagt dit f 50,  voor in-
stellingen / bedrijven f 100 en voor Vrienden in 
Europa € 20.
Adres: Stichting Vrienden van het Nationaal Ar-
chief, 
p.a. Scharlooweg 77 
Email: vriendenarchief@hotmail.com
Web: www.archiefvriend.com
Bank: MCB# 120.127-01
“De Archiefvriend“ is een kwartaalblad van de 
Stichting Vrienden van het Nationaal Archief.
Hoofdredactie en samenstelling:
Helma Maduro-Molhuijsen en 
Max Scriwanek.
Artikelen uit de Archiefvriend kunnen worden 
overgenomen met gebruik van bronvermel-
ding en auteur.

Vanaf 1910 ontstonden er in de regio Palestina zo-
genaamde “kibboets”, landbouwnederzettingen, die 
op basis van socialistische principes een kleine leef-
gemeenschap startten in het gebied dat later Israel 
zou worden. Diverse typisch 19e eeuwse stromingen 
liggen eraan ten grondslag: de in die tijd in zwang 
geraakte romantiek, het nationalisme, de “terug-naar-
de-natuur” beweging van Leo Tolstoj, het idee van 
de organische opbouw van de gemeenschap van 
Gustav Landauer en Martin Buber die de ideeën van 
Landauer combineerde met Joods nationalisme. In 
de kibboetsim was iedereen gelijk. Vrouwen werden 
ingezet voor zware fysieke arbeid en vrijwel alles was 
gezamenlijk bezit.

Rabbi Isaac Jesurun Cardozo steunde het groepje van 
“Hagsjarat Hagaloets”. Hij is op de foto’s te zien als de 
leraar die het groepje lesgeeft in de Hebreeuwse taal 
en algemene kennis over het Jodendom. “Hagsjarat 
Hagaloets” kreeg de beschikking over een stuk grond 
van de Gouvernementsproeftuin op Cas Cora. Een 

Het doel van “Hagsjarat Hagaloets” was opleiding in vak-
arbeid, voornamelijk landbouw. Collectie Nationaal Ar-
chief. 

houten huisje diende als kleedkamer en leerschool. 
Het doel was opleiding in vakarbeid, voornamelijk 
landbouw. Het is niet bekend of hier joden uit Cura-
çaose families bij waren; waarschijnlijk was het me-
rendeel afkomstig van de groep joodse vluchtelin-
gen die in 1940 en 1941 met de m.s. “Crijnssen” en de 
m.s “Cabo de Hornos” op Curaçao aankwam, en zich 
voorbereiden op emigratie naar Israel. De foto’s laten 
de typische, bijna socialistische idealen van deze pe-
riode zien. Een fraai stukje Curaçaose geschiedenis. 

1 “terugkeer der Diaspora” 

Rabbi I. Jesurun Cardozo geeft les in de open lucht. Col-
lectie Nationaal Archief. 

De idealen van een jonge generatie joden op Curaçao uit 
1945. Collectie Nationaal Archief.


