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Uitgave Stichting voor Culturele Samenwerking (Sticusa) Verschijnt 7 maal per jaar

Voorzitter Verdam blikt terug en vooruit
Op de grens van 1984 en 1985 past een terugblik
en een blik vooruit, een terugblik over het afge-
lopen jaar en in het algemeen over het Sicusa-
werk gedurende de afgelopen jaren en een voor-
uitblik met betrekking tot de aard van het Sticusa-
werk in de toekomst. De laatste jaren is immers
duidelijk geworden dat allerlei verhoudingen zijn
gewijzigd en dat in de komende jaren verdere
wijzigingen zich zullen voltrekken. Overigens lag
eigenlijk reeds in het Statuut voor het Koninkrijk
der Nederlanden (daterend van 15 december
1954) besloten dat de situatie op cultureel ge-
bied te zijner tijd herziening zou behoeven. In
1984 is OKSNA (Overleg Kulturele Samenwer-
king Nederlandse Antillen) tot stand gekomen.
Hierin is het overleg gebundeld van de regering
van de eilandgebieden Bonaire, Curacao, Saba,
St. Eustatius en St. Maarten met betrekking tot
de culturele ontwikkelingshulp en de intereilan-
delijke culturele uitwisseling alsmede het eilan-
delijk cultureel beleid. Teneinde tot een sporend
beleid te komen met de in dit overlegorgaan ont-
wikkelde visie heeft de minister voor Neder-
lands-Antilliaanse Zaken met instemming van
het Sticusabestuur aan prof. dr. H. Hoetink op-
dracht gegeven een onderzoek te verrichten
naar de mogelijkheden van toekomstige ontwik-
kelingen aan de hand van de wenselijkheid van
bepaalde structurele wijzigingen. Prof. Hoetink
heeft zijn visie neergelegd in een rapport, dat
inmiddels heeft geleid tot zeer ingrijpende beslis-
singen: de tot nag toe door Sticusa verleende
ontwikkelingshulp op cultureel terrein zal met
inachtneming van een overgangstermijn van vijf
jaar worden overgedragen aan de Antilliaanse
overheid (zowel landelijk als eilandelijk), zodat
na 1989 het werk van Sticusa alleen nag zal
kunnen bestaan uit culturele samenwerking en
uitwisseling in engere zin. Inmiddels heeft op 2
november overleg plaatsgevonden tussen OKS-

NA en het Dagelijks Bestuur van Sticusa in aan-
wezigheid van een vertegenwoordiging van het
Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken
waarbij nadere inhoud gegeven is aan de uit-
gangspunten van het door de heer Hoetink op-
gestelde rapport. Van Antilliaanse zijde is daarbij
te kennen gegeven dat goede afstemmingen en
duidelijke afspraken moeten worden gemaakt en
dat bepaalde huiveringen en paniekreacties
moeten worden voorkomen. Uitgangspunt dient
daarbij te zijn dat geen kapitaalsvernietiging mag
plaatsvinden en dat het cultureel werk moet wor-
den gecontinueerd op de basis zoals die tot he-
den is geJegd.Aange-
zien volgens aanwij-
zingen van de minis-
ter voor Nederlands-
Antilliaanse Zaken op
de Sticusa-begroting
1985 geen post meer
is geraamd voor sub-
sidierinq van de cul-
turele centra moeten
de centra hun begro-
tingen indienen bij de
desbetreffende eilandbesturen. Uitgaande van
het adagium dat het werk van de centra geen
schade mag lijden is van Antilliaanse zijde te
kennen gegeven dat voor de komende jaren sub-
sidies zullen worden toegekend in dezelfde orde
van grootte als tot nu toe gebruikelijk en dat
deze zullen worden uitbetaald doorde Vertegen-
woordiger van Nederland voor ontwikkelings-
hulp aan de Nederlandse Antillen. Vervolgens
zullen in 1986 de posten Studiebeurzen en Uit-
gezonden deskundigen/doelsubsidies worden
overgedragen. Verheugend is dat oak met be-
trekking tot deze activiteiten van Antilliaanse zij-
de te kennen is gegeven dat noch de bursalen
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De voormalige quarantaine-inrichting op Beekenburg
aan de Caracasbaai te Curacao

Het ontwikkelen van een plan tot herbestem-
ming en herstel c.q. restauratieplan voor het
voormalige Quarantainegebouw bij Cara-
casbaai op Cureceo, vormt momenteel een
afstudeerprojekt van de Delftse T.H. bouw-
kunde student Paul Nolte.
In november 1983 kon hij met steun van
Sticusa naar Cureceo afreizen om daar een
inventariserend onderzoek te doen. Een fa-
cet hiervan wordt weergegeven in dit verslag
omtrent de historie van de quarantaine aan
Caracasbaai.
Na voltooiing van afstudeerrapport en -plan,
zal eventueel in een volgend artikel worden
ingegaan op overige facetten van het inven-
tarisatie-onderzoek en het ontwerpplan.

Spreekt men op Curacao over het voormalige
Quarantainegebouw, dan bedoelt men meestal
het gebouw dat grenst aan het vroegere militaire
hospitaal op Mundo Nobo te Otrabanda, thans
het Curacaosch Museum. Minder bekend is het
Quarantainegebouw bij Caracasbaai. De oor-
zaak hiervan zal zijn, dat dit schitterend gelegen
bouwwerk staat op het voor publiek ontoeganke-
lijke Caracasbaai-schiereiland, welk gebied de
Shell sinds 1925 in gebruik kreeg voor de vesti-
ging van een oliebunkerstation. Het nu buiten
gebruik qeraakte en leegstaande Quarantaine-
gebouw, maakte vroeger deel uit van een com-
plex gebouwen, die te zamen de quarantaine-in-
richting Beekenburg vormden.

Tot in het begin van deze eeuw werd op Curacao
nog quarantaine toegepast. Daaronder was te
verstaan een gedwongen verblijf gedurende een
bepaalde tijd op een afgezonderde plaats voor
schepen, personen en goederen, die van be-
smette of van besmetting verdachte plaatsen
kwamen. De noodzaak daartoe was het in vorige
eeuwen herhaaldelijk uitbreken van pokken- en
gele koorts-epidernieen. Doorgaans werden de-
ze besmettelijke ziekten via de handels-scheep-
vaart binnengebracht. In de 17e en 18e eeuw
werd hiertegen weinig rneer ondernomen dan
alleen het buitengaats houden van besmette
schepen. In de 1ge eeuw tracht de overheid ech-
ter epidernieen te weren en te voorkomen door

het invoeren van wettelijke quarantaine maatre-
gelen (in 1844) en het instellen van quarantaine
hospitalen. Tot de maatregelen behoorde onder
meer het aanwijzen van ligplaatsen voor be-
smette of van besmetting verdachte schepen.
Hiervoor werden drie plaatsen aangewezen: een
eilandje in het Schottegat, Klein Curacao en de
Sta. Cruzbaai. Bij herziening van de quarantai-
ne-bepalingen in 1874 werd de voor schepen
beter bereikbare Caracasbaai als officieel qua-
rantainestation aangewezen. Gelijkertijd vestig-
de men daar op het schiereiland de Quarantaine-
inrichting Beekenburg, die werd ondergebracht
in de garnizoensgebouwen op het rotsplateau
van het nog aanwezige vroeq-f Bs eeuwse Fort
Beekenburg. Deze inrichting diende in hoofd-
zaak voor patienten met gele koorts ofschoon
ook andere besmettelijke ziektegevallen werden
opgenomen.

Gele koorts gold in de vorige eeuwen, als een
gevreesde en epidernieen veroorzakende ziek-
te, die grote streken in het zuiden van de Ver-
enigde Staten, Midden Amerika en het Caribisch
gebied voor import-Europeanen onbewoonbaar
maakte. Deze tropische virusziekte met meestal
dodelijke afloop, werd op de mens overgebracht
bij een steek van een met virus besmette gele-
koortsmug van de soort Aedes Aegypti. Een
muskietensoort, die nu nog op Curacao voor-
komt. Het epidemisch verloop van de gele koorts
werd teweeggebracht, doordat niet met het virus
besmette muskieten bij het steken van een gele
koortspatient zelf besmet raakten, dat hun ver-
dere leven (30 a 45 dagen) bleven en het boven-
dien op hun nakomelingen overdroegen. Ken-
merkend voor het eindstadium van de ziekte,
was de gele tint in de ogen en huid van de patient
en het braken van bloed, wat alles het gevolg
was van een door het virus veroorzaakte lever-
aantasting.

De toepassing van quarantaine was omschre-
ven in de quarantainewet en de verordening
"houdende bijzondere voorschriften tot voorko-
ming en beteugeling van gele koorts". Voor de
leiding en organisatie van de quarantaine-inrich-
ting goldt een tweetal besluiten; waarvan de ene
de instructies voor de quarantaine-geneesheer
betrof, volgens welke richtlijnen hij moest hande-
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len en de andere de inrichting en het beheer
van de quarantaine-inrichting bepaalde.
De werking van de quarantaine-inrichting berust-
te op het afgeven van reglementen in meerdere
talen aan de gezagvoerders van in quarantaine
liggende schepen door de quarantaine-Ioods,
het aan wal brengen van passagiers en goede-
ren, verpleging van zieken, verzorging van in
observatie-quarantaine gehouden niet-zieken,
verzorging van voeding, berging en ontsmetting
van schepen, goederen en ladingen, het ont-
slaan van schip en bemanning uit quarantaine,
het berekenen van de kosten van quarantaine.
Voor een besmet schip in quarantaine (zichtbaar
aan de gele vlag ofwe I "Yellow Jack") hield het
opleggen van quarantaine de volgende maatre-
gelen in. Zieken werden meteen bij aankomst

ontscheept; overgebracht naar het quarantaine-
hospitaal om daar in strenge afzondering te wor-
den gehouden. De gezonde bemanning werd
eveneens ontscheept en in het Quarantainege-
bouw ondergebracht, waar zij voor vijf dagen in
observatie-quarantaine verbleven. Immune per-
sonen werden niet aan quarantaine onderwor-
pen en mochten de inrichting verlaten. Ais im-
muun werden beschouwd ingeborenen van de
kolonie; personen die minstens tien jaren had-
den gewoond in een plaats buiten de kolonie,
waar de gele koorts endemisch was en zij die
de ziekte hadden doorstaan. Lijfgoederen, ge-
dragen kleding en beddegoed van zieken of aan
gele koorts overledenen, dienden naar het oor-
deel van de quarantaine-geneesheer te worden
ontsmet of vernietigd. Meestal verbrandde men
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Tekening P. Nolte

Plattegrond van het schiereiland-Caracasbaai
(situatie ca. 1900) 1. Fort Beekenburg. 2. Hospi-
taal voorheen kazerne. 3. Woning van de ge-
neesheer-direkteur voorheen kommandantswo-
ning. 4. Woning van de Wacht voorheen kruit-
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huis. 5. Overkapte regenwaterbak. 6. Bergplaats
voorheen politiekamer. 7. Bastion met trapop-
gang. 8. Militair wachthuis. 9. Militaire uitkijkpost.
10. Goederenmagazijn. 11. Overkapte regenwa-
terbak. 12. Observatie-Quarantainegebouw. 13.
Loodswoning van het militair wachthuis. 14. Mi-
litaire begraafplaats.
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kleding en beddegoed van overledenen en wer-
den de lijken voor het beg raven, in de kist met
kalk bedekt. Aile gedeelten van het schip, die
door gele koortslijders waren bewoond, werden
met chloordampen uitgerookt en ontsmet met
carbolzuur. De kosten van ontsmetting en bewa-
king van het schip, kwamen ten laste van het
schip. De kosten van onderhoud en verblijf van
de in quarantaine verblijvenden dienden door
henzelf te worden betaald.

Een besmet schip werd na herstel of het overlij-
den van de laatste gele koortslijder en na te zijn
ontsmet, tot het vrije verkeer toegelaten.
Met de uitvoering van de quarantaine-maatrege-
len waren belast: een quarantaine-geneesheer,
tevens direkteur van de inrichting, een quarantai-
ne-Ioods tegelijk opzichter, een wacht en overige
bedienden. Hiervan woonden de loods en de
wacht met hun gezinnen op de inrichting, terwijl
de quarantaine-geneesheer er alleen woonde
ten tijde van quarantaine. Bij het zich voordoen
van een of meer besmettelijke epidemische ziek-
tegevallen mocht noch de direkteur noch het
overige personeel de quarantaine-plaats verla-
ten zolang de quarantaine duurde.

De quarantaine-inrichting bestond aanvankelijk
uit een hospitaal (voorheen een kazerne), waarin
72 patienten konden worden opgenomen. In
1883 werd de inrichting uitgebreid met een ob-
servatiegebouw, het Ouarantainegebouw, waar
schepelingen van meerdere vaartuigen afgezon-
derd van elkaar ofwe I de gehele bemanning van
een oorlogsstoomschip 3" klasse kon worden
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Het voormalig Observatie-Quarantainegebouw,
oostgevel (toto dec. 1983).

gehuisvest. Een laatste uitbreiding vond plaats
in 1888, met het bouwen van een goederen ma-
gazijn voor het opslaan en ontsmetten van
scheepsgoederen en -Iadingen.
Van de bouwwerken, die deel uitmaakten van
de inrichting is thans nog overgebleven het goe-
derenmagazijn en het Ouarantainegebouw.

Nadat omstreeks 1900 de Amerikaanse leger-
arts Walter Reed op Cuba de overdracht van
gele koorts wist aan te tonen, werd het eindelijk
mogelijk de ziekte zelf effectief te bestrijden.
Voor Curacao had dit tot gevolg dat na 1914
geen gele koorts meer voorkwam en de quaran-
taine-inrichting aan de Caracasbaai in 1917
werd opgeheven.

Het thans verdwenen
quarantaine-hospitaal
(midden) op het rotsplateau
van Fort Beekenburg (rechts)
(toto ca. 1934).
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