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Nieuws van onze vakantie op Curaçao, van 9 tot en met 22 februari 2012.
Geboekt bij Arke.nl, Kosten van de vlucht, transfers, overnachtingen 2319, 48 euro voor 2
personen.
Curaçao is 61 km lang en op sommige plaatsen 5 en ander 10 km breed.
In dit verhaal heb ik een selectie gemaakt uit de vele foto’s. De foto’s van de ramp van de
Julianabrug komen in een artikel over Gerrit van Rijswijk te staan.
Op de koude ochtend van 9 februari stonden we met de auto op de parkeerplaats van
Easypark2fly, kosten 50 euro voor 13 dagen. Het was die ochtend min10 graden.
We werden met een busje naar Schiphol gebracht. Om 12 uur zou het vliegtuig vertrekken, het
werd iets later. Er werd op Schiphol streng gecontroleerd. Het vliegtuig zat vol, Corrie had de
stoelen voor de heenreis en terugreis via de computer gereserveerd nrs. 37A en B
We vlogen via de zuidkust van Engeland, 848 km per uur op een hoogte van 10366 meter,
windsnelheid was eerst 20 km per uur. Ter hoogte van Florida nam de windsnelheid toe tot 167
per uur, dus veel turbulentie.
Na een vlucht van ongeveer 10 uur kwamen op het vliegveld Hato op Curaçou aan. Het was
daar 28 graden (boven nul). Sommige reizigers hadden in het vliegtuig al zomerkleren
aangedaan, anderen trotseerden de hitte. De afstand van Hato naar Willemstad is ongeveer 10
km. Onderweg zagen we de Caribische zee, bergen en veel struikachtige begroeiing.
De hostess van Arkefly stond klaar om ons te begroeten en ons naar het busje te brengen
waarmee we naar Trupial Inn hotel werden gereden. We kregen ook informatie over excursies.
In Trupial Inn kregen we de sleutel van de kamer, het was ondertussen tegen 24.00 Nederlandse
tijd, dus echt bedtijd. De kamers van dit hotel staan in een soort park, veel groen en bloemen. Er
is een zwembad en zonnestoelen. De kamers hebben allemaal airco. Het restaurant Mojos is in
de openlucht, zij hebben heerlijke sinaasappelsap, Nafl.12.27 voor 3 personen
10 februari, zodra we buiten kwamen viel de hitte op ons.
Maar de lucht was bewolkt. Op mijn vraag aan de
receptioniste of we buien kregen, zei ze: ‘nee hoor, die
wolken drijven over.’ Nou mooi niet. Er kwam een
enorme plensbui van warm water, waardoor het trottoir zo
glad werd, dat we allebei onderuitgingen. In het
winkelcentrum Promenade hebben geschuild. Drie
scholieren schuilden daar ook. Zij vertelden dat zij op
school gingen in het mooie Landhuis, genaamd Groot
Davelaar, achter het winkelcentrum. Dit landhuis is in
1865 gebouwd door Guzman Blanco, een banneling die
later president van Venezuela werd. Zo zou ik overigens
ook wel banneling willen zijn met zo’n prachtig huis.
Nadat de regen ophield, waren de grote plassen op de
straten nog niet verdampt, het water kon niet goed weg.
Een ‘aardige’ automobilist scheurde door een plas,
daardoor kreeg Corrie een warme douche.

‘s Middags met een gratis busje naar Punda, dat is het centrum van Willemstad. Een mooi geel
kerkgebouw heeft nu een andere functie. Via het Waterfort langs het water gelopen, veel zon en
wind. Verbaasd staarden we naar een cruiseschip, wat een gevaarte. Later bleek dat er dagelijks
cruiseschepen afmeerden bij Willemstad. De pontjesbrug ofwel Koningin Emmabrug bekeken,
op de achtergrond zien de Koningin Julianabrug. De Emmabrug is een verbinding tussen de
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wijk Punda en Otrobanda, is een idee van Amerikaanse zakenman L.B. Smith. De brug is
aangelegd is in 1888 en gerestaureerd in 2005-2006.
De
brug
heeft
een
tragische
geschiedenis. In 1967 was de brug bijna
klaar, maar stortte in. Verschillende
mensen zijn omgekomen, ook de
Werken dammer Gerrit van Rijswijk.

Rechts zicht op Otrobanda
De huizen werden geverfd in opdracht
van een bestuurder. Hij vond witte
huizen veel te veel in de zon blikkeren.
De kleurtjes geven een vrolijk beeld.

Dit mooie gebouw aan de Breedestraat
is het Penhahuis, is in 1708 gebouwd
voor de weduwe van een gouverneur, is
nu een sjieke winkel.
Om 16.30 weer met het gratis busje naar
het hotel. Nog even brood gekocht bij
een kleine supermarkt Zuikertuintje,
Nafl. 3.47

11 februari. Op zoek naar het monument van de mensen die in 1967 omgekomen zijn, toen de
Julianabrug instortte. Het moest tussen de Juliana brug en afrit naar de wijk Scharloo staan. We
hebben verschillende toegangen geprobeerd, maar het lukte niet om er te komen. Verschillende
wegen waren opgebroken of afgesloten. We zijn toen naar het Maritiem Museum gegaan. Daar
hoorde we dat we er niet lopend konden komen, we moesten een taxi nemen. Dat deden we dus
niet. Twee boekjes besteld over de ramp met de brug, geschreven door Karel Josefa. De boekjes
die er lagen waren geschreven in het Papiamento. Er zouden boekjes besteld worden in het
Nederlands, tevens gevraagd of zij mij het telefoonnummer van Karel Josefa wilden geven.
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Mijn volgende vraag aan de receptie
was, waar is de Joodse begraafplaats?
Als we de Scharlooweg af zouden lopen
dan kwamen we er. Aan de Scharloo
prachtige gerenoveerde panden en
ingestorte huizen. Vroeger was Scharloo
een rijke Joodse buurt, de Joden
vertrokken en de wijk verpauperde. Nu
wordt deze wijk weer in de oude glorie
hersteld.
Nieuw en oud, soms naast elkaar.

We hebben een kerkhof gevonden,
dat was gesloten, maar niet de Joodse
begraafplaats, via de Waaibaai
teruggelopen.

Door de straten van Punda gewandeld,
mooie gekleurde panden en goed
onderhouden.
Foto links de Fortkerk in het fort
Amsterdam. gebouwd in 1769.
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Dit beeld toont mr.de Moises Frumencio
Da Costa Gomez. Er staat bij geschreven
‘doe eenen ander niet hetgeen gij niet
wensch dat aan u geschied.’

Corrie zag een interessante vogel op een
lantaarnpaal. Ik vind het geen liefelijke
vogel.

Op de foto de chauffeur van de taxi van
ons hotel. Wij vroegen aan de chauffeur
van het busje of het ver lopen was naar
Albert Hein, hij bood aan om ons daar
naar toe brengen en terug konden we
lopen, want het was niet ver.
We zouden de komende weken steeds
merken dat de mensen alleraardigst
waren en erg behulpzaam. Die
vriendelijkheid heeft ons erg goed
gedaan, wij Nederlanders zouden er van
kunnen leren.

Bij Albert Hein boodschappen gedaan voor zondag, brood, soep, cola, fruit en gebak. De prijzen
lijken een beetje vergelijkbaar met datgene wat het in Nederland kost. Toen lopend terug, maar
ja toen raakte we kluts kwijt, Corrie wilde rechtsaf en ik links, (overigens heeft dat niets te
maken met onze politieke voorkeuren). Bij een warenhuis hebben we de weg gevraagd, ook
daar waren ze weer erg vriendelijk.
12 februari geluisterd naar preken, gelezen, gewandeld en genoten van de zon.
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13 februari met een busje naar de toer ‘Hoogtepunten van Curaçou,’ deze dag kostte Nafl.
120.00 per persoon, de entrees hoefden we niet apart te betalen. De chauffeuse vertelde de
bijzonderheden. We kwamen langs het gebied van Jan Thiel, hij was rijk, had 24 kinderen, veel
slaven en veel land. In de verte konden zijn landhuis zien.
Dinah Veeris, geboren in Otrobanda in 1939, begon in 1991 met het aanleggen van een
kruidentuin ‘Den Paradera’ en maakte voor elk kwaaltje een geneesmiddel. Maar ook
schoonmaakmiddeltjes voor je huis, voor liefdesverdriet etc. In haar winkeltje zijn deze
producten te koop. Zij heeft al een paar boeken daarover geschreven. Haar zoon leidde ons
rond, hij studeerde in Wageningen in Nederland, werkte bij Amrobank op Curaçao en helpt nu
zijn moeder. Het blaadje achter zijn oor is een takje foto 1107, daar moet je dan op kauwen en
dan wordt het een soort tandenborsteltje. Dit gebruikte je dan als je uitgenodigd was om te
komen eten. Hij toonde ons een boom met zuurzakken, een boom met kokosnoten, er worden
nog steeds kokosmatten van gemaakt, toonde de watervoorziening in dit droge gebied, vertelde
hoe je een boos oog kon afwenden met een omgekeerde pispot.
Er waren ook ‘woningen’ voor de slaven: een
hutje half in de grond gegraven, gedekt met
blad, heel koel. Een woning van een soort
cement afgedekt met koeienmest, de geur
van mest hield slangen op afstand. Een
woning gemaakt van blikken olievaten van
Shell, deze werden bloedheet.
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Cave of Hato Nafl. 10.50 per person, een trap van 49 treden leidde naar deze bovengrondse
grotten. Ze zijn ontstaan na een
uitbarsting van vulkanen, de regen drupt
door divers lagen steen heen en vormen
grillige figuren en kleuren. In twee
kamers wonen vleermuizen, ’s nachts
gaan ze op jacht en overdag slapen ze in
deze grotten. Hun ontlasting wordt
opgegeten door kakkerlakken. Daardoor
blijven de grotten schoon. Wat is in de
natuur dingen goed geregeld.
In de tijd van de slaven was dit ook een
schuilplaats van weggelopen slaven. ’s
Nachts stalen zij eten uit de plantages
van hun landheer. Tja zij moesten toch
ook eten.

Shete Boka Nafl. 3.00 per persoon, de Caribische zee stort met een knallend geluid in de kust,
het lijkt op een pistoolschot zeggen ze.
Dit natuurgebied is ruig, bergachtig en
begroeid met lage struiken. Er staan
nauwelijks woningen.

Nel van As en Corrie van der Pijl februari 2012

7
Broodje gegeten bij Rancho El Sobrino Nafl. 24.78 voor twee personen. Gezwommen in de
Knip, een prachtig strand met helder blauw water.
De zee, zo blauw, zo blauw

14 februari. In Punda de Mikvé Israel-Emanu El synagoge bekeken, prachtig mahonie houten
meubelen en schoon zand op de vloer. Deze synagoge is de oudste van het Westelijk halfrond,
gebouwd in 1732, en nog steeds in gebruik voor de diensten. Overigens hebben zich al in 1651
Joden op Curaçao gevestigd. Het zand op de vloer van de synagoge heeft drie betekenissen:
1. Herinnering aan de woestijnreis van de
Joden uit Egypte naar het beloofde land.
2.Tijdens de progroms in Spanje en
Portugal moesten de bijeenkomsten in het
geheim worden gehouden, het zand
dempte de geluiden tijdens de diensten.
3.De Heere zei tegen Abraham:
Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen en
uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de
sterren des hemels en als het zand, dat
aan de over der zee is….
In 1659 kwamen de eerste Portugese
Joden op Curaçao, zij worden
Sefardische Joden genoemd. Door hun
handelsgeest werden zij rijk en konden
mooie huizen bouwen o.a. in de wijk
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Scharloo. Na de oorlog kwamen ook de weinige Joden vanuit de concentratie kampen naar
Curaçao.
Daarna naar het Joods museum, Nafl. 5.50 Boven de deur hangt de Hebreeuwse tekst uit
Deuteronomium 28:6

In het museum een tekst met het onderstaande verhaal: ‘ een man redde in de oorlog honderden
Joden. Hij gaf hen een fototoestel mee, dat moesten zij om hun nek hangen op weg naar de
vrijheid. Hij vertelde de Nazi’s dat deze mensen in zijn fabrieken moesten gaan werken. Wat
fijn om te lezen dat er mensen in Duitsland zijn geweest, die getracht hebben om mensen te
redden van de waanzin van het Nazidom.
We vroegen de weg naar het Joodse begraafplaats Beth Chaim, we moesten een taxi nemen
vonden. Nou mooi niet, we gingen met de bus ‘Rond en dan uitstappen bij punt 4, en dan een
klein stukje lopen, het ligt ten westen van het Schottegat. Nafl. 2.50 per persoon.
Teksten op de begraafplaats.

De begraafplaats Beth Chaim heeft veel
geleden van de uitstoot vuiligheid van
de olieraffinaderij. Het is nu
gerenoveerd en geprepareerd, maar
veel namen zijn niet goed meer te
lezen.
Ons bezoek aan deze begraafplaats was
grimmig met de brandende pijpen van
de olieraffinaderij en zo nu en dan een
duivels geluid uit de ketels. Een
luguber beeld van het kerkhof en de
raffinaderij.
Shell begon in 1914 met een
olieraffinaderij aan de westkant van het
Schottegat. Waarom deze plek zo vlak
naast de joodse begraafplaats? Shell
verkocht het bedrijf voor 1 Curacouse
gulden aan Curaçao. Men kocht de
lusten maar ook de lasten. Men
verkocht het door aan Venezuela onder
beding dat Venezuela en Curaçao ieder de helft van de onderhoudskosten zou betalen. Dit was
niet zo’n goede afspraak, daardoor heeft het bedrijf 9 maanden stil gelegen.
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15 februari. ’s Morgens de overdekte markt bekeken, allemaal kraampjes met van alles en nog
wat. Vlees en vis werden in afgesloten gekoelde ruimten verkocht.
’s Middags naar het Maritiem museum
aan de Van den Brandhorstweg, eerst
gingen we met een ferry door havens
varen. De kapitein op dit schip was
een vrouw, zij is de enige vrouwelijke
kapitein in Willemstad. De Sint Anna
baai is een natuurlijke haven, door eb
en vloed hoeft deze baai niet worden
uitgebaggerd. Op sommige plaatsen is
deze haven heel diep. Schepen mogen
alleen in en uitvaren met een loods.
Dit kunnen sleepbootjes zijn, vaker
gaat een loods als kapitein naar het
binnenkomende of uitvarende schip en
brengt zo het schop de bestemming. Er
is een haven voor schroot, er zijn dokken, een marinehaven enz. We zijn onder de Julianabrug
doorgevaren. Op de foto de Julianabrug gezien vanaf het water.
Een mooi plaatje van de keurige en
kleurige huizen in Punda, vanaf de boor
genomen.
Na de tocht over het water kregen we
een rondleiding door het museum. In
een vitrine een verslag van Pieter
Stuyvesant, waarin hij meldt dat hij met
Gods hulp de Spanjaarden en
Portugezen heeft verslagen. Beelden
van Nederlandse kapers op de kust, Piet
Hein kaapte daar de zilvervloot. Geen
wonder dat deze periode voor
Nederland de ‘Gouden eeuw’ was. In dit
gebied
waren
vroeger
veel
schipbreuken, recent is van een scheepswrak het boegbeeld, een scheepskanon, schoenen,
borden en schalen geborgen.
Na afloop konden we verschillende soorten likeur proeven, ik heb me er niet aan gewaagd.
Ik heb het telefoonnummer van Karel Josefa gevraagd, zij verkochten ook zijn boekjes over de
ramp bij de Julianabrug.
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Terug over de pontjesbrug, op de
groentemarkt fruit gekocht. Op deze
markt komen de verkopers uit
Venezuela. Zij maken de overtocht
met kleine bootjes. Bij deze markt zijn
ook vissersbootjes, deze vissers vissen
‘s nachts en verkopen de verse vis
vanaf hun bootje.

Deze mevrouw koop verse vis, ‘s
nachts gevangen en dezelfde dag op
je bord.

Met een bus ‘Rond’ terug, deze
busjes kunnen 9 passagiers vervoeren, kosten 2.50 Nafl. per persoon. Soms staat er Ront op de
bus, zij rijden rond het Schottegat. We zijn bij de Promenade uitgestapt, een bewaker vertelde
dat dit winkelcentrum niet liep. Veel winkels staan leeg omdat de huren te hoog zijn, dat klinkt
ons bekend in de oren.
16 februari. Een bezoek aan het Kura Hulanda (Slavenmuseum), niet erg opwekkend.
De West-Indische Compagnie veroverde in 1634 dit eiland van de Spanjaarden. De
Nederlanders waren op zoek naar uitvalsbasis voor handel en kaapvaart. Later in 1665 begon de
WIC met slaven te halen uit Afrika.
Op de foto een schip waarmee de
slaven uit Afrika werden gehaald,
vreselijk.
De slaven werden verkocht in
Asiento. De meeste slaven gingen
naar Amerika. Een aantal bleef op
Curaçao om op de plantages te
werken. Slaven werden mishandeld,
in ijzeren stoel gezet, die werd
bloedheet in de felle zon, in ketting
om de nek, zodat de man niet kon
gaan liggen, zweepslagen enz.
Met de aanleg van plantages bouwden
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de eigenaren Landhuizen. Riante
optrekjes op heuvels. Vanaf die plek kon
men toezicht houden op de slaven. De
huizen worden nu opgeknapt en hebben
een andere bestemming gekregen. De
slaven woonden in hutjes, na ja woonden,
zij moesten hard werken.
Met de slaven kwamen ook mooie spullen
uit Afrika, zoals deze stoelen met een
model van een olifant. de stoel.

17 februari. Karel Josefa heeft ons naar
het monument gereden van de mensen
die zijn omgekomen bij de bouw van de
Julianabrug.
Daarna een mooie tocht door ongebaande
wegen, maar hij weet de weg. Op heuvels
is fort Beekenburg (gebouwd in 1703) en
fort Nassau (gebouwd in 1797) te zien.
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Corrie maakte een foto van iemand die een
inktvis had gevangen.

Een mooi plaatje van wat er te zien is op Curaçao:
rotsen, cactussen, aloë, groene planten en
struiken.

Dit mooie beestje bleef roerloos liggen
zodat Corrie deze foto kon maken.

Geplisseerd zonder strijkbout
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Met de bus vanaf het busstation in Otrobanda naar het Curaçaomuseum.
Vroeger was in dit gebouw een
sanatorium gevestigd voor militairen die
aan de gele koorts leden. Er staan mooie
deftige meubels van rijke mensen, die op
Curaçao woonden. Het ligt in een prachtig
gebied, maar we konden daar niet blijven,
we werden verjaagd door kleine zwarte
muggen, die akelig konden steken.
Een hutje als woning. Verschil moet er
blijkbaar zijn.

Er staat ook een gedeelte van het vliegtuig
de Snip waarmee men in 1934 naar Curaçao
is gevlogen. De ontwikkeling van de
luchtvaart is sinds die tijd toch wel snel
gegaan. Nu vliegen we in ongeveer 10 uur
naar Curacou zonder tussenlanding.
In 1934 was vliegen iets voor waaghalzen,
als zij er niet waren geweest was die
ontwikkeling niet op gang gekomen.

Op de terugweg bij Danny iets gedronken
en taart gegeten. Mijn stuk appeltaart was
zo’n groot stuk, daar konden wel drie
mensen van eten.
Langs het Riffort gelopen, hotels, sjieke
winkels, het enige mooie aan dit gebied is
de zee.
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Een schip vaart voorbij, wat is de
lading?
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19 februari Zondag. Naar een preek geluisterd, gelezen en gewandeld.
20 februari winkels, musea e.d. gesloten vanwege carnaval. Wij gingen op bezoek naar de
nieuwe Joodse begraafplaats op Berg Altena. Bekend gebied, want Werkendam ligt in het Land
van Heusden en Altena

Daarna een poosje op een rots aan zee gezeten. Terug via de Pietermaai, een landtong tussen de
zee en de Waaibaai. Deze landtong is naar goed Nederlands gebruik opgespoten land, deze wijk
wordt nu gerenoveerd.
21 februari. ’s Middag met Karel op pad om het Landhuis Martha te bezoeken, ook dit was
gesloten vanwege carnaval, zelfs wegen waren afgesloten. Jammer dat wij gedupeerd werden
door die gekkigheid. Langs het gebied gereden van Jan Kok, het water was zout, in de z.g.
zoutpannen werd zeezout gewonnen. Nu wordt alle zout nu geïmporteerd. In de verte konden
we flamingo’s zien.
22 februari. Sea World een boot met een glazen bodem, het was een heel gedoe om dat te
regelen. Telefonisch waren zij niet te bereiken ook al vanwege carnaval. De receptioniste van
ons hotel heeft haar best gedaan. We hadden de route uitgestippeld, want we konden niet te laat
zijn voor het vliegtuig. Met gratis bus naar Punda, over de pontjesbrug naar het busstation in
Otrobanda, daar de bus naar het Piscaderabaai, naar Marriot hotel voor een ticket, toen terug
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naar Hilton hotel en daarvandaan langs het strand naar de steiger voor de boot met een
doorzichtige bodem. Een gids ging met een zuurstoffles en voedsel voor de vissen langs de
buitenkant van de boot.
Een prachtig gezicht de zwemmende
vissen achter de zwemmende gids. De
onderwater wereld is mooi, maar ik
blijf liever boven water. Toen terug, er
kwam maar geen bus bij de halte waar
wij stonden en de zon was zo heet. Op
gegeven moment riep Corrie: ‘trap er
niet op.’ Het bleek dat er een man lag
te slapen op het trottoir, ik heb hem
wakker gemaakt en gevraagd waar een
bushalte was. Bijna gelijk kwam er een
busje aan.

22 februari. ‘s Middags om 14.50 werden we opgehaald om naar het vliegveld te gaan. Wij
waren de eersten, het busje moest op verschillende adressen gasten ophalen.
23 februari. We kwamen keurig op tijd op Schiphol aan. Er was een strenge controle, zelfs met
een snuffelhond. We werden begroet door Ries en Marleen en de kinderen.
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