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Voorwoord 
 
Deze scriptie is geschreven in het kader van de bacheloropleiding Archeologie van Saxion 
Hogeschool te Deventer. Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd voor het Ministerie van 
Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en in samenwerking met National 
Archaeological Anthropological Memory Management (NAAM), Stichting Marine 
Archeologie Curaçao (STIMACUR), Nationaal Archief Curaçao, Turtle and Ray Productions 
en vijf duikscholen, waaronder Porto Mari Sports, Trunkdivers, Ocean Encounters Curaçao, 
Caribbean Sea Sports en Wederfoorts Apartments.  
 
De scriptie is geschreven voor de stakeholders en iedereen die een belangstelling heeft in het 
onderwater cultureel erfgoed van Curaçao. Het afstudeeronderzoek werd gedaan in de vorm 
van een project en kreeg een symbolische naam: ‘Nos Perlanan di Laman’ oftewel ‘Onze Parels 
der Zee’. Perlanan of Parels symboliseren het waardevolle cultureel erfgoed dat op de 
zeebodem ligt. Het afstudeeronderzoek bestond uit zowel een literatuur- als een inventariserend 
veldonderzoek. De resultaten van dit onderzoek kunnen in de nabije toekomst een bijdrage 
leveren aan het beheren, behouden en promoten van het onderwater cultureel erfgoed van ons 
dushi isla Curaçao. 
 
Voor mij was het uitvoeren van dit afstudeeronderzoek zeer leerzaam. Ik heb veel kennis 
opgedaan op het gebied van maritiem- en onderwaterarcheologie. Het uitvoeren dit project 
heeft mij bewust gemaakt van mijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Daarnaast heb ik belangrijke 
contacten gelegd, zowel binnen als buiten het werkveld. Graag wil ik een aantal mensen 
bedanken:  
Dhr. Robert Symister en Mw. Charliende Symister - Maduro (Ouders). 
Mw. Charity Symister (Zusje) en Mw. Margeret Maduro – Piard (Grootmoeder). 
Dhr. Ardy van Grootveld (Porto Mari Sports). 
Dhr. Karel Boon (Trunkdivers). 
Mw. Lizette Sambo – Velder en Dhr. Wladimir Kleinmoedig (Ministerie van OWCS). 
Dhr. Jeremiah Peek (Ocean Encounters Curaçao). 
Dhr. Orlando Mendoza (Caribbean Sea Sport). 
Dhr. Eric Wederfoorts en Mw. Yolanda Wederfoorts (Wederfoorts Apartments). 
Dhr. Arne Richter (Turtle and Ray Productions). 
Dhr. Ronald Visser (Saxion Hogeschool). 
Mw. Claudia Kraan, Mw. Amy Victorina en Dhr. Dimitri Cloose (NAAM). 
Dhr. Caspar Martens (Nationaal Archief Curaçao). 
Dhr. François van der Hoeven (STIMACUR en Archeologische Werkgroep NAAM). 
Dhr. Martijn Manders (RCE). 
Dhr. Allan van der Ree (Foundation Battlestation Blaauw Force Curaçao 1942). 
Mw. Dorien Otten. 
Mw. Barbara Blom, Mw. Karen Maaike van Asperen – Vervenne, Mw. Diana Osario Fayad, 
Mw. Jaylyn Djaoen, Mw. T. Wintershoven, Mw. G. Shipman, Dhr. Randy Leonora, Dhr. 
Albert Elens, Dhr. Luis Vasquez, Dhr. Marcel Hissink, Dhr. Miguel Lakker en Dhr. F. Heijdens 
(duikteam). 
 
Hiermee sluit ik mijn hbo-opleiding traject af, maar dit is niet alles. Dit project was alleen het 
begin van de droom die ik al sinds kleins af aan heb! 
 

Cimberly Symister 
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Samenvatting 
 
Curaçao ligt in het zuiden van de Caribische Zee, ongeveer 70 kilometer ten noorden van de 
kust van Venezuela. Samen met Nederland, Aruba, Sint-Maarten en de BES-eilanden behoort 
Curaçao tot het Koninkrijk der Nederlanden. Het eiland werd vanaf ongeveer 5300 jaar geleden 
bewoond en heeft een brede maritieme geschiedenis die in kaart gebracht moet worden.  
 
Deze scriptie betreft een onderzoek naar het onderwater cultureel erfgoed management van 
Curaçao. Een archeologische vindplaats behoort tot het Curaçaose onderwater cultureel 
erfgoed op het moment dat deze in de binnenwateren of het territoriale gebied ligt met een 
ouderdom van minimaal 50 jaar. Voorbeelden van het Curaçaose onderwater cultureel erfgoed 
zijn onder andere scheepswrakken en historische ankerplaatsen. Om deze bovengenoemde 
vindplaatsen goed te kunnen beheren zijn er verschillende factoren waar rekening mee 
gehouden moet worden. Verder volgt er een overzicht van de mogelijke stakeholders en de 
manier waarop zij betrokken kunnen zijn bij het onderwater cultureel erfgoed management.  
 
De bescherming van het onderwater cultureel erfgoed wordt gedeeltelijk gewaarborgd door het 
wettelijke kader. Internationale verdragen zoals het Verdrag van Malta en Verdrag inzake 
bescherming van het cultureel erfgoed onder water, zijn van belang. Andere wetgeving en 
beleidsinstrumenten zijn de Monumentenlandsverordening van Curaçao, de landsverordening 
voor Maritiem Beheer, Beleidsnota Archeologie Curaçao en de Cultuurhistorische 
waardenkaart Curaçao.  
 
Daarnaast bevat deze scriptie de resultaten van een archeologisch inventariserend 
veldonderzoek. In samenwerking met verschillende stakeholders werd in 2019 een 
archeologisch inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in de vorm van duikinspecties in de 
wateren van Curaçao. De duikinspecties vonden plaats op 7 locaties. Tijdens de duikinspecties 
werden 32 vindplaatsen aangetroffen, waarvan 16 vindplaatsen van cultuurhistorisch of 
archeologisch belang. De vindplaatsen zijn te vinden bij Kleine Knip, Piscaderabaai, Rif, Sint 
Annabaai en Caracasbaai. Deze resultaten kunnen in de toekomst een bijdrage leveren aan de 
bescherming van onderwater cultureel erfgoed van Curaçao.  
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1. Inleiding  
 
Curaçao is een eiland en heeft een bredere maritieme geschiedenis die in kaart gebracht moet 
worden. De maritieme geschiedenis is een onderdeel van de identiteit van de bevolking van 
Curaçao. In dit hoofdstuk worden de aanleiding, de doelstelling, de onderzoeksvragen en een 
leeswijzer beschreven. 
 

  Aanleiding 
Het beheer en behoud van het onderwater cultureel erfgoed op Curaçao is sterk in 
ontwikkeling. Deze ontwikkeling is belangrijk als het Koninkrijk der Nederlanden, de 
UNESCO Convention van 2001 on the Protection of the Underwater Cultural Heritage wil 
gaan ratificeren. In de database van National Archaeological Anthropological Memory 
Management (NAAM) zijn ongeveer 52 maritieme en onderwater vindplaatsen in de wateren 
rond Curaçao en Klein Curaçao te vinden. Deze bekende vindplaatsen zijn op de 
cultuurhistorische waardenkaart van Curaçao aangegeven. 
 

  Samenwerking 
Tijdens het uitvoeren van dit afstudeeronderzoek heeft de auteur met verschillende 
stakeholders gewerkt. Een van de stakeholders is NAAM. NAAM is een organisatie die zich 
bezighoudt met de identificatie en conservering van het immateriële en materiële erfgoed van 
Curaçao. NAAM is in 1998 opgericht en opvolger van het voormalige Archeologisch 
Antropologisch Instituut Nederlandse Antillen (AAINA). De missie van deze organisatie is het 
verspreiden van kennis over de cultuurgeschiedenis van het materiële- en immateriële erfgoed. 
NAAM heeft tevens het doel de culturele identiteit van de bevolking te versterken en 
beschermen.1 NAAM heeft het project met werkplek, informatievoorziening en begeleiding 
gesponsord.    
 
Een van de andere stakeholders is het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 
(OWCS). Het ministerie van OWCS heeft het grootste gedeelte van het afstudeerproject 
gefinancierd. Naast NAAM en het ministerie van OWCS zijn Stichting Marine Archeologie 
Curaçao (STIMACUR), Nationaal Archief Curaçao, Turtle and Ray Productions, en vijf 
duikscholen ook betrokken geweest bij dit afstudeeronderzoek. De duikscholen hebben dit 
project met lood en duikflessen gesponsord.  
 

  Doelstelling 
De afstudeeropdracht bestaat uit verschillende (deel)onderzoeken waarvan de resultaten in 
deze scriptie worden beschreven. Het doel van dit afstudeeronderzoek is het verzamelen en 
documenteren van kennis over de mogelijke vindplaatsen. Deze kennis kan een bijdrage 
leveren aan het beheren, behouden en promoten van het onderwater cultureel erfgoed in het 
heden en in de toekomst. 
 

  Onderzoeksvragen 
De basis van het onderzoek zijn de onderzoeksvragen. Deze vragen zijn op basis van de 
doelstellingen opgesteld. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Welke bijdrage kan een 
inventariserend veldonderzoek leveren aan bescherming van onderwater cultureel 
erfgoed van Curaçao?  Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn een aantal deelvragen 

                                                
1 www.naam.cw geraadpleegd op 6-2-2018. 
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gesteld. Bij de deelvragen is onderscheid gemaakt in micro-, meso- en macroniveau. De 
deelvragen zijn als volgt:   
1. Welke soorten maritiem- en onderwater erfgoed heeft Curaçao? (Macro) 
2. Welke wet- en regelgeving zijn van toepassing op onderwaterarcheologie van Curaçao? 

(Macro) 
3. Wat zijn de vaste procedures voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek onder 

water? (Macro) 
4. Hoe wordt er in de andere landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden omgegaan met 

het onderwatererfgoed?  (Macro) 
5. Welke locaties zijn geschikt om de huidige staat te beschrijven van archeologische resten 

onderwater? (Meso) 
Per locatie:  
a) Wat is de aard, datering en conservering van de vindplaatsen? (Micro) 
b) Zijn er bedreigingen voor de vindplaatsen? (Micro) 
c) Wat is de waardering van de vindplaatsen volgens de KNA-methode? (Micro) 

6. Wat zeggen de locaties over beheer en behoud van onderwaterarcheologie? (Macro) 

  Leeswijzer 
Deze scriptie bestaat in totaal uit 9 hoofdstukken. Hoofdstuk 2 behandelt de methoden en 
technieken die tijdens het uitvoeren van dit onderzoek werden gebruikt. De geografie, geologie, 
landschap, bodem en bewoningsgeschiedenis van Curaçao worden in hoofdstuk 3 beschreven. 
In hoofdstuk 4 worden belangrijke termen toegelicht, van voornamelijk maritiem- en 
onderwater cultureel erfgoed. In hoofdstuk 5 komen de relevante verdragen, wetgeving en 
beleidsinstrumenten aan de orde. In dit hoofdstuk wordt tevens uitgezocht hoe de BES-eilanden 
en Nederland met het onderwater cultureel erfgoed omgaan.  
 
Hoofdstuk 6 geeft de resultaten van het inventariserend veldonderzoek aan. Vervolgens komt 
het discussiepunt in hoofdstuk 7. De discussie bespreekt het beheer en behoud van bekende en 
toekomstige voorraad. Deze scriptie wordt afgesloten met een conclusie en een aanbeveling in 
de hoofdstukken 8 en 9. Aan het einde van de bovengenoemde hoofdstukken bevindt een 
literatuur-, bronnen-, figuren- en tabellenlijst, een verklarende woordenlijst, afkortingen en 
bijlagen. In de verklarende woordenlijst komen alle cursieve woorden aan orde. Aan dit 
document is een CD-rom toegevoegd. De CD-rom bevat een pdf-versie van het 
Cultuurhistorische Bureauonderzoeksrapport, het Programma van Eisen, Plan van Aanpak 
veldonderzoek, Inventariserend Veldonderzoek rapport, dagrapporten, veldtekeningen, 
objecttekeningen, foto’s en onderwaterfilms.  
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2. Onderzoekmethodiek 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste werkzaamheden die gedurende het onderzoek hebben 
plaatsgevonden beschreven. Het onderzoek bestaat uit drie fasen: de voorbereidingsfase, 
uitvoeringsfase en afrondingsfase. Deze drie fasen worden in de onderstaande paragrafen 
toegelicht.  
 

  Voorbereidingsfase  
In 2018 heeft de auteur, mevrouw Claudia Kraan (NAAM) benaderd met haar ideeën voor het 
uitvoeren van een afstudeeronderzoek op Curaçao. De afstudeeropdracht werd samen met 
NAAM en de heer Martijn Manders (RCE) besproken en concreter gevormd. Op basis van 
deze gespreken kon een Plan van Aanpak (PvA) voor de module Onderzoeksmethoden 2 
opgesteld worden. Dit PvA werd zowel door mevrouw Claudia Kraan als de docent van de 
module Onderzoeksmethoden 2 nagekeken en van feedback voorzien. In de nieuwe versie van 
het PvA werd de feedback verwerkt en daarna ingeleverd in de vorm van een officieel voorstel 
voor de afstudeeropdracht bij de opleiding. Het PvA was goedgekeurd door de opleiding en de 
heer Ronald Visser werd als afstudeerbegeleider toegewezen.  
 

  Uitvoeringsfase 
Gedurende de uitvoeringsfase werden verschillende bronnen geraadpleegd om de hoofdvraag 
en deelvragen te kunnen beantwoorden. Om de hoofdvraag en de deelvragen te beantwoorden 
werden zowel een literatuuronderzoek als een inventariserend veldonderzoek verricht. 
 

 Literatuuronderzoek 
Tijdens de uitvoering van deze afstudeeropdracht werd literatuur geraadpleegd om de scriptie 
te kunnen onderbouwen. Dit type onderzoek heeft verder een belangrijke rol gespeeld in het 
beantwoorden van deelvragen 1 t/m 4. Diverse bronnen zoals boeken, rapporten, scripties, 
tijdschriftartikelen en websites werden doorgenomen. De gebruikte bronnen zijn in de 
voetnoten en literatuurlijst te vinden.      

 Inventariserend veldonderzoek 
Het inventariserend veldonderzoek werd verricht om deelvragen 5 en 6 te kunnen 
beantwoorden. Om het inventariserend veldonderzoek te kunnen uitvoeren zijn een aantal vaste 
procedures gevolgd. Deze procedures worden verder in dit hoofdstuk besproken.  
 
Voorbereiden veldwerk 
Als voorbereiding voor het uitvoeren van het veldonderzoek is een vooronderzoek gedaan in 
vorm van een cultuurhistorisch bureauonderzoek. Het cultuurhistorisch bureauonderzoek is 
onderdeel van de cultuurhistorische procedure die omschreven wordt in de Beleidsnota 
Archeologie van Curaçao. Het doel is het opstellen van een cultuurhistorische verwachting 
voor het gebied door middel van het verwerven van reeds bekende informatie. Om tot een 
gespecifieerde verwachting te komen waren vier onderzoeksvragen van belang voor 
bureauonderzoek: 

1. Hoe is het landschap in het onderzoekgebied 
2. Wat is het historisch overzicht van het onderzoekgebied? 
3. Welke cultuurhistorische elementen bevinden zich binnen het onderzoekgebied?  
4. Welke cultuurhistorische waarden worden in dit gebied verwacht? 

 



 12 

Om tot een cultuurhistorisch verwachtingsmodel te komen was voor het bureauonderzoek 
relevant om bronnen te raadplegen. Door informatie uit verschillende invalshoeken samen te 
voegen ontstaat de mogelijkheid om verbanden te leggen tussen de diverse brontypen. Naast 
diverse literatuur werden de volgende bronnen geraadpleegd: 
• Cultuurhistorische Waardenkaart Curaçao (NAAM & BMA, 2009): geeft de zones van 

hoge cultuurhistorische waarde aan. 
• NAAM Archeologische Projecten database: onderzoeksprojecten in InTerris Registries 
• NAAM Erfgoed database: erfgoedlocaties in ArcGIS 
• Historische kaarten (Werbata 1911): geven een vrij volledige weergave van Curaçao aan 

het begin van de twintigste eeuw. 
• Geologische kaart van Curaçao (Beets, 1972): geeft informatie over het ontstaan van 

Curaçao. 
• Bodemkaart van Curaçao (Beers et al. 1997): beschrijft de samenstelling van de bodem. 
• Bathymetry van Aruba, Bonaire en Curaçao (CARMABI, 2011): topografische hoogte van 

de zeebodem. 
• Nationaal Archief Curaçao: voor informatie en afbeeldingen. 
• Archeologische Werkgroep van NAAM: deze groep gaat elke week naar verschillende 

locaties voor inspectie. Tijdens een inspectie worden alle archeologische of 
cultuurhistorische elementen gedocumenteerd. Aan het einde van elke inspectie wordt er 
een verslag van gemaakt.  

• Deskundigen: zijn middels persoonlijke communicatie geraadpleegd. 
 
Vervolgens is er een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. In het PvE werden de 
vraagstellingen en de uitvoeringswijze van het archeologisch inventariserend veldonderzoek 
bekend gemaakt. Dit basisdocument werd gecontroleerd door senior archeoloog Claudia 
Kraan. Na de goedkeuring van mevrouw Claudia Kraan werd het PvE samen met een brief naar 
de Maritiem Autoriteit Curaçao (MAC) gestuurd voor het uitlenen van een vergunning. In het 
PvE voor het veldonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. Deze vragen 
zijn als volgt:  
• Zijn er archeologische of cultuurhistorische waarden waarneembaar op de waterbodem?  

(Verkennend) 
• Zo ja, wat is de aard van de archeologische resten: soort, type, datering? (Verkennend) 
• Wat is de exacte locatie (x, y, z) van de vindplaatsen? (Verkennend) 
• Hoe is de conservering van de vindplaatsen? (Waarderend) 
• Wat is de waardering van de vindplaatsen? (Waarderend) 

Op basis van het PvE werd er een Plan van Aanpak (PvA) voor het uitvoeren van het veldwerk 
ontworpen. Het PvA werd gebruikt als handleiding voor het veldonderzoek. Hierin staat de 
planning, een beschrijving van de manier waarop het archeologische onderzoek moet 
plaatsvinden, Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Alarmkaart (Tabel 24 en Tabel 25).  
 
Uitvoeren veldonderzoek  
Tijdens het uitvoeren van het project ‘Nos Perlanan di Laman’ heeft een aantal vrijwilligers 
meegeholpen met het Inventariserend Veldonderzoek Onderwaterfase Verkennend en 
Waarderend.  Het team bestond uit een projectleider (mw. Cimberly Symister), duikploegleider 
(dhr. Karel Boon), logistiek medewerkers en duikers. De projectleider is een houder van een 
PADI Divemaster en NAS I-certificaat. De vrijwilligers die aan dit project hebben 
meegeholpen beschikken over een duikbrevet variërend van Advance Scuba Diver tot 
Instructeur. Voor het onderzoek waren de duikers uitgerust met Scuba Equipment (Tabel 20 en 
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Tabel 21) geven een inzicht van de personeel inzet per locatie en het benodigde materiaal. Voor 
een volledige beschrijving van de verrichtte duikactiviteiten (Figuur 1) wordt verwezen naar 
de dagrapporten. 
 

 
Figuur 1: Documenteren van een Admirality Longshank Anchor bij St. Annabaai. Bron: 
A. Richter (2019). 
 
Gedurende het onderzoek werden verschillende werkzaamheden verricht, onder andere het 
lokaliseren van het gebied of object. Er werden twee methoden gebruikt om de locaties te 
lokaliseren: de Swimline en de Lionfish shooting techniek.2 Bij (zand) plateaus werd de 
Swimline techniek gebruik. Dit systeem houdt in dat twee á zes duikers met een tussenafstand 
van gelijke intervallen naast elkaar met een meetlint langs de locatie gaan. Bij dit onderzoek 
werd er een tussenafstand van vijf meter gebruikt, door de zichtbaarheid onderwater is er een 
volledige dekking mogelijk is (Figuur 2).  
 
Bij locaties met een drop off werd de Lionfish shooting techniek gebruikt. Deze techniek houdt 
in dat vier duikers met een tussenafstand van gelijke intervallen onder elkaar langs de locatie 
gaan. Deze techniek wordt gebruik bij het schieten van een Lionfish oftewel koraalduivel. De 
koraalduivel is een tropische vis die in de wateren van de Indische, Grote Oceaan, Caribische 
Zee voorkomt. Bij dit onderzoek werd er een tussenafstand van tien meter gebruikt, zodat er 
een volledige dekking mogelijk is. De afstand is te bepalen met een dieptemeter of een 
duikcomputer (Figuur 3).  
 
Voor het verkennen en inmeten van het gebied of object werden meetsystemen en 
referentiepunten gebruikt. In verband met het scheepsvaartverkeer was het lastig om bij een 
aantal locaties meetsystemen te gebruiken. Na het verkennen en inmeten werden de 
vindplaatsen gedocumenteerd. De vindplaatsen werden beschreven, getekend en 
gefotografeerd. Alleen diagnostisch materiaal, waaronder losse vondsten zoals keramiek en 
glas werden verzameld, zonder de vindplaats te verstoren.   
                                                
2 Bowens 2009, 98. 
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Figuur 2: De Swimeline techniek bij een (zand) plateaus waar duikers met een 
tussenafstand van 5 meter naast elkaar langs de locatie gaan. 

 
Figuur 3: De Lionfish shooting techniek bij een drop off waar duikers met een 
tussenafstand van 10 meter onder elkaar langs de locatie gaan. 



 15 

Bij de locaties waar een waarderend onderzoek heeft plaatsgevonden, werd de locatie vrij 
gelegd zonder de archeologische lagen te verstoren. De vondsten en/of elementen werden 
ingemeten, geïdentificeerd en geïnterpreteerd. Daarnaast werden schetsen, foto’s en video-
opnamen van de vondsten of elementen gemaakt. Bij dit onderzoek zijn er geen proefsleuven 
of proefputten aangelegd.   
 
Uitwerken veldonderzoek  
De duikrapportages, veldschetsen, foto’s en videobeelden werden uitgewerkt door de 
projectleider. De resultaten van het onderzoek en de waardering werden vastgelegd in een 
inventariserend veldonderzoek rapport. In dit rapport is een advies opgesteld voor een 
eventueel vervolgonderzoek. De projectdocumentatie en vondsten worden bij NAAM 
aangeleverd en InTerris Registries gedeponeerd.  
 

  Afrondingsfase 
De afrondingsfase bestaat uit deze scriptie en de projectdocumentatie van het veldonderzoek 
voor het onderwater cultureel erfgoed van Curaçao. Deze scriptie is onderbouwd op basis van 
de eisen van de afstudeerhandleiding van de opleiding Archeologie bij Saxion Hogeschool.  De 
projectdocumentatie voldoet aan de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA) versie 4.1 die van toepassing op Curaçao zijn. Naast de twee 
bovengenoemde eindproducten is ook een promotievideo gemaakt. Deze video wordt digitaal 
met de stakeholders gedeeld en mag op verschillende mediaplatformen worden gedeeld.  
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3. Curaçao 
 
Curaçao behoort samen met Nederland, Aruba, Sint-Maarten en de BES-eilanden tot het 
Koninkrijk der Nederlanden. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de geografie, geologie, 
bodem, het landschap en bewoningsgeschiedenis van Curaçao.  
 

 Geografie 
Curaçao ligt in het zuiden van de Caribische Zee, ongeveer 70 kilometer ten noorden van de 
kust van Venezuela (12° 11′ NB, 68° 59′ WL). Het land Curaçao bestaat uit twee eilanden, 
Curaçao en Klein Curaçao (Figuur 4 en Figuur 5). Het grootste eiland is ongeveer 61 kilometer 
lang en heeft een sterk verschillende breedte. Het midden van het eiland is ongeveer 5 kilometer 
breed en aan beide uiteindes is het eiland circa 14 km breed. Curaçao heeft een oppervlakte 
van 444 km2 en het hoogste punt van het eiland is Sint Christoffelberg met 375 meter.3 De 
hoofdstad is Willemstad en is onderverdeeld in twee stadsdelen: Punda en Otrobanda, 
Willemstad staat sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.  
 
Klein Curaçao ligt ongeveer 10 km ten zuidoosten van Curaçao en heeft een oppervlakte van 
ongeveer 2 km2. In 1871 werd fosfaat op Klein Curaçao ontdekt door de Engelsman John 
Godden.4 Godden richtte een aanvraag tot het gouvernement van Curaçao voor het ontginnen 
en de verscheping van fosfaat.5 Tegenwoordig is het eiland onbewoond en wordt het als een 
toeristische attractie en verblijfplaats voor vissers gebruikt. In 2018 werd het eiland 
aangewezen tot een Ramsargebied.6 
 

 Demografie en taal  
Volgens het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) heeft Curaçao 150.563 inwoners in de 
Census van 2011 geteld.7 Naast de inwoners met de Nederlandse nationaliteit wonen er ook 
mensen met andere nationaliteiten op het eiland, zoals Venezolanen, Colombianen, 
Surinamers, Dominicanen, Chinezen, Libanezen, Amerikanen.8  Naast de officiële talen 
Papiaments en Nederlands worden meerdere talen op het eiland gesproken, zoals Spaans en 
Engels.  
 

 Klimaat 
Curaçao heeft een semi-aride steppeklimaat (BSh) volgens de klimaatclassificatie van Köppen. 
De gemiddelde temperatuur is 27 graden Celsius.9 Curaçao kent zowel een droog seizoen als 
een regenseizoen. Het droge seizoen loopt van februari tot juni, terwijl het regenseizoen in 
september begint en in januari eindigt. Gemiddeld valt er 601 mm regen per jaar, maar door de 
snelle verdamping blijft het eiland droog. Naast het droge en regenseizoen is er ook een 
orkaanseizoen. Het orkaanseizoen loopt van 1 juni tot 30 november. Curaçao ligt aan de 
zuidelijke grens van de Atlantische orkaanregio. Tijdens de orkaanperiode passeren de meeste 
tropische cyclonen en orkanen in de buurt van het eiland Curaçao.10

                                                
3 Beers et al. 1997, 3. 
4 Schrils 1984, 115. 
5 Waltmans/ Groothoff 1999, 89. 
6 Ramsar is een internationale overeenkomst over watergebieden die van internationale betekenis zijn 
(www.ramsar.org geraadpleegd op 7-8-2019).  
7 ter Bals 2014, 1.  
8 ter Bals 2014, 16. 
9 www.meteo.cw geraadpleegd op 7-8-2019. 
10 www.meteo.cw geraadpleegd op 7-8-2019. 
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Figuur 4: Ligging van Curaçao. 
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Figuur 5: Geografische kaart van Curaçao. 
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 Flora en Fauna 
Het landschap bestaat uit zowel inheemse planten en dieren als geïntroduceerde soorten, die 
zich hebben aangepast aan de lokale omstandigheden. De vegetatie bestaat grotendeels uit 
cactussen, struikgewas en bomen. De afgelopen 3000 jaar heeft de cactusvegetatie het 
landschap gedomineerd.11 Op Curaçao zijn er verschillende soorten cactussen te vinden zoals 
de zuilcactussen, klimcactussen, bolcactussen (Figuur 6), en schijf- of bladcactussen.12  
Daarnaast komen de Kibra Hacha oftewel Kapokboom (Ceiba pentandra) en de Divi-divi 
(Caesalpinia coriaria) voor. Na het begin van de 16de eeuw werd het xerofyt vegetatie 
gedeeltelijk vervangen door niet-inheemse boom- en plantsoorten zoals granaatappelbomen 
(Punica granatum), limoenboom (Citrus × aurantiifolia) en banenplanten (Musa).13  
 

 
Figuur 6: De ‘Milon di Seru’ (Melocactus) is de meest bekende bolcactus op Curaçao. 
Bron: F. Chumaceiro (2017). 
 
De inheemse fauna die op het eiland is overgebleven zijn bijvoorbeeld landslakken en reptielen 
zoals Kokolishi di kalakuna (Cerion uva) en Kokolishi di kabritu (Tudora megacheilos), 
renhagedissen (Cnemidophorus murinus murinus) (Figuur 7) en de gestreepte anolis (Anolis 
lineatus).14 Met de komst van de Spanjaarden in 1499 werden nieuwe soorten geïntroduceerd, 
waaronder geiten, schapen, koeien, ezels, paarden, katten, honden en varkens.15 De 
bovengenoemde dieren hebben zich snel aan de klimatologische omstandigheden van het 
eiland aangepast.   
                                                
11 Haviser 1987, 20. 
12 www.carmabi-educatie.org geraadpleegd op 12-8-2019. 
13 van Buurt 2010, 243-244. 
14 van Buurt 2010, 238-239. 
15 van Buurt 2010, 243. 
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Figuur 7: Een renhagedis (Cnemidophorus murinus murinus) uit de inheemse fauna van 
Curaçao. Bron: C. de Haseth (2017). 
 

  Geologie, landschap en bodem  
Curaçao bestaat uit vier geologische eenheden. Op de geologische kaart van Curaçao worden 
ze aangegeven als Curaçao Lava Formatie, Knip Formatie, Midden Curaçao Formatie en 
Kalkterrassen (Figuur 8) en (Tabel 1). 
 
Periode Tijdvak Geologie 
Quartair Holoceen Kalkterrassen 

Pleistoceen 
Tertiair Piloceen 

Miloceen 

Hiaat 

Oligoceen 
Eoceen 
Paleoceen 

Midden Curaçao Formatie 

Krijt Laat 

Knip Formatie 
Hiaat 

Vroeg Curaçao Lava Formatie 
Tabel 1: Overzicht formaties van Curaçao. Bron: naar B. W. Fouke (1994).
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Figuur 8: Geologische kaart van Curaçao. 
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Figuur 9: Bodemkaart van Curaçao.



 Curaçao Lava Formatie  
De Curaçao Lava Formatie is een van de oudste gesteentepakketten die op het eiland 
voorkomen en bestaat compleet uit vulkanische gesteente.16  Dit gesteentepakket is tijdens het 
Krijt in het Mesozoïcum gevormd en is ongeveer 87 miljoen jaar oud. Circa 38% van het eiland 
bestaat uit de Curaçao Lava Formatie.17  Deze formatie bestaat uit basalt (stollingsgesteente) 
en is ongeveer 5 kilometer dik. De oudste gesteenten van de Curaçao Lava Formatie zijn in het 
oosten van het eiland te vinden en worden steeds jonger naar het westen toe.18 
 
Dit gesteentepakket wordt gekenmerkt door typische ronde structuren, die met de term 
Kussenlava worden aangeduid.19 Kussenlava ontstaat door het uitvloeien van vulkanische lava 
onder water. Aan de buitenkant van de kussenlava is er een donkergekleurd materiaal te vinden, 
die bekend is als obsidiaan. Tijdens het eruptieproces komt de buitenkant als eerste in contact 
met zeewater waardoor het meteen stolt. De mineralen in de lava krijgen geen tijd om te 
kristalliseren en vormen daardoor vulkanisch glas. De kussenstructuur is op het eiland slecht 
te herkennen door de sterke verwering.20 
 
Bij de Curaçao Lava Formatie komen zowel heuvelachtige landschappen (Dr, Dh, Dm) als 
valleien (Dv) voor (Figuur 9). De heuvelachtige landschappen verschillen van elkaar in hoogtes 
zoals zeer hoge heuvels (Dr), hoge heuvels (Dh), gemiddeld- en lage heuvels (Dm). Tussen 
lage heuvels zijn de valleien (Dv) te vinden met stroombeddingen die alleen gedurende en kort 
na een regenval water voeren.21 Daarnaast komen ondiepe leemachtige gronden (1Dp2) bij de 
Curaçao Lava Formatie voor.  
 

 De Knip Formatie  
De Knip formatie is een opvolgende formatie van de Curaçao Lava Formatie. Deze formatie is 
in de late Krijtperiode gevormd. Deze afzetting is ongeveer 75 miljoen jaar oud en bevindt zich 
in het noord- en zuidwestelijke deel van het eiland. Na de vorming van de Curaçao Lava 
formatie kwamen er zelden vulkanische activiteiten voor. In deze periode zijn er verschillende 
mineraalrijke warmwaterbronnen ontstaan. Deze warmwaterbronnen bevatten veel 
voedingsstoffen, waarin de microbeesten bekend als radiolariën zich vestigden en alle 
voedingsstoffen opaten. Door het gebrek aan voedselbronnen stierven de radiolariën.22 De 
skeletten van deze radiolariën bestaan uit silicaat (SiO2), die naar de bodem van de zee zonken 
en een laag vormden.23  
 
Bij de Knip komen ook heuvelachtige landschappen (Kr, Kh, Km) en valleien met een droog 
daal of dam (Kv) voor.24 De zeer hoge heuvels (Kr) zijn in de noordwestelijke delen van het 
eiland te vinden. Een goed voorbeeld is de Sint Christoffelberg van 375 meter hoog. Naast de 
zeer hoge heuvels lopen er bergketens met hoge- (Kh), gemiddeld- en lage heuvels (Km). 
Bovendien zijn ondiepe kleiachtige leemachtige gronden (1Kp2) bij deze formatie te vinden. 
 

                                                
16 Beets/Mac Gillavry 1977, 1-6. 
17 Beers/de Freitas/Ketner 1997, 9. 
18 Pors 2012, 2. 
19 Beers/de Freitas/Ketner 1997, 9. 
20 Pors 2012, 2. 
21 Beers/de Freitas/Ketner 1997, 9. 
22 Beets/Mac Gillavry 1977, 1-6. 
23 Beers/de Freitas/Ketner 1997, 10. 
24 Beers/de Freitas/Ketner 1997, 9. 
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 De Midden Curaçao formatie 
De Midden Curaçao formatie is de opvolgende formatie van de Knipformatie. De Midden 
Curaçao formatie is te vinden in het midden en noordelijke gedeelte van het eiland en is 
gevormd tijdens de Krijtperiode en het Paleoceen. Dit gesteentepakket is 65 miljoen jaar oud 
en is ontstaan onder invloed van endogene krachten. Deze endogene krachten hebben gezorgd 
voor onderzeese hoogteverschillen, met een horst en slenk structuur.25 De formatie bestaat uit 
kleisteen, kleischalie en zandsteen, die bekend zijn als turbidieten.26 Bij deze formatie komen 
alleen twee landschapstypen voor. Dit zijn de lage heuvels (Cm) en valleien (Cv).27  
 

 Seru Domi formatie en Kalkterrassen  
Ongeveer 28% van het eiland bestaat uit kalksteenformaties. De kalksteenformaties worden 
verdeeld in de Seru Domi Formatie (onderzeese rif formatie) en de Kalksteenterrassen. 
Ongeveer twee miljoen jaar geleden zijn kalksteenterrassen ontstaan door tektonische 
bodemopheffing en veranderingen in de zeespiegel.28 Als gevolg daarvan kwamen de hoogste 
terrassen (To en Th) droog te liggen.29 Deze hoge en gemiddelde terrassen (Tm) liggen 
landinwaarts. De lage terrassen van de kalksteenformatie zijn bij de kust van Curaçao te vinden.  
De lage terrassen zijn verdeeld in rotsachtige klif kusten met verschillende binnen baaien aan 
het noorden en het westen van het eiland (Tl) en de stranden (Tc). 
 

 Bewoningsgeschiedenis  
Curaçao werd vanaf ongeveer 5300 jaar geleden bewoond. De archeologie van Curaçao kan in 
drie hoofperioden worden verdeeld, waaronder de Prehistorische, Historische en de 
Contemporaine periode (Tabel 2). In deze paragraaf wordt de geschiedenis van Curaçao in 
grote lijnen beschreven.   
 

Periode Tijd in jaren 
Contemporaine periode 1900 n. Chr. - Heden 
Historische periode 1499 n. Chr. - 1900 n. Chr. 
Prehistorische periode 3400 v. Chr. - 1499 n. Chr. 

Tabel 2: Archeologische perioden. 
 

 Prehistorie: 3400 v.Chr.  – 1499 
 
Pre-keramische periode (3400 v.Chr. – 1000 n. Chr.)  
De Pre-keramische periode begint met de komst van de indianen vanaf het vasteland van 
Venezuela en Colombia.30 Op dit moment is Rooi Rincon de oudst bekende vindplaats van 
Curaçao. Uit de resultaten van een C-14 datering onderzoek bleek dat deze vindplaats rond 
2550 v. Chr. tijdelijk werd bewoond.31  Kernmerken van een Pre-keramische vindplaats zijn 
shell middens (Figuur 10), voedselresten, werktuigen van steen en schelp, rotstekeningen en 
de afwezigheid van aardewerk. De inwoners in deze periode waren jagers en verzamelaars die 
geen aardewerk produceerden. Hun voedsel bestond uit alles wat in de omgeving voorkwam. 
Uit een isotopenonderzoek in de jaren negentig bleek dat de voornaamste voedselbronnen uit 

                                                
25 Pors 2012, 5. 
26 Beers/de Freitas/Ketner 1997, 9. 
27 Beers/de Freitas/Ketner 1997, 10. 
28 Beers/de Freitas/Ketner 1997, 8. 
29 de Buisonjé/Zonneveld 1960, 21. 
30 Kraan 2017, 6. 
31 Cijntje 2018, 21. 
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marien, zoals schelpdieren, vissen en andere dieren uit de zee bestonden.32 Dit kunnen 
archeologen bewijzen, gezien de hoeveelheden shell middens (afvalhopen van schelpen), die 
op het eiland werden aangetroffen. 
 

 
Figuur 10: Deze Shell middens werden aangetroffen tijdens een archeologische inspectie 
bij Caracasbaai. Bron: NAAM (2009). 
 
Keramische periode (1000 -1499)  
De eerste aanwijzingen voor gebruik van aardewerk dateren aan het einde van de Pre-
keramische periode (1000 n. Chr.). Vondsten van aardewerk zijn bij Spaanse Water, Sint 
Jorisbaai en de Vlakte van Hato gevonden. Kernmerken van een keramische vindplaats zijn 
shell middens, voedselresten, werktuigen van steen en schelp, landbouw, rotstekeningen en 
Dabajuroid aardewerk (Figuur 11). Het Dabajuroid aardewerk werd niet lokaal geproduceerd, 
maar vanuit het vasteland geïmporteerd door de Caiquetios.33 De Benedenwindse eilanden 
(Aruba, Bonaire en Curaçao) werden bewoond door de Caiquetios.34 De Caiquetios, hadden 
hun eigen gewoontes en een leider. De leider werd Cacique genoemd. De Cacique was ook de 
medicijnman en de priester.35  
 

                                                
32 Kraan 2017, 6. 
33 Kraan 2017, 8. 
34 Schrils 1984, 7-8. 
35 Cijntje 2018, 28 – 29. 
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Bron 1: Ter ere van de Caquetío: Een vergelijking van het versierde Dabajuroid-
aardewerk van Curaçao, Bonaire en Aruba geschreven door Daudi Cijntje (2018). 
 
Naast jacht, visserij en het verzamelen van schelpdieren, verbouwden de Caiquetios mais.36 
Verder woonden de indianen op open terreinen landinwaarts langs rooien, oftewel droogdalen, 
en aan de kust langs lagunes en baaien.  In zowel de Pre-keramische als de Keramische periode 
waren grotten belangrijk voor de indianen. Deze werden gebruikt voor religieuze doeleinden. 
In de grotten van Hato en Ronde Klip zijn er verschillende indianentekeningen aangetroffen. 
Deze roodachtig- bruine beschilderingen vormen geen schrift, maar hadden waarschijnlijk een 
magische of symbolische betekenis bij de offeranden die in de grotten plaatsvonden.37 
 

 
Figuur 11: Wandscherf van een Dabajuroid aardewerk. Bron: NAAM (2007). 

                                                
36 Victorina 2010, 13. 
37 Hartog 1993, 23. 

‘De naam Dabajuroid komt van de opgraving bij de site Dabajuro, gelegen in het 
noordwesten van Venezuela. Voor het maken van het aardewerk gebruikten de Caquetío, 
de makers van het Dabajuroid, geen draaischijf of oven. Het Dabajuroid-aardewerk is 
namelijk met de hand gevormd. Na het vormgeven van de klei wordt het Dabajuroid-
aardewerk in een vuurkuil gebakken. Het Dabajuroid-aardewerk is zeer egaal van vorm, 
vaak beschilderd met geometrische figuren en soms versierd met ‘aangeplakte’ 
dierenkopjes of geboetseerde mensengezichtjes (appliques) die gemaakt zijn van klei. Uit 
onderzoek is gebleken dat de Caquetío een ruim assortiment aan keramiek hadden, zoals 
potten, pannen, schalen, kommetjes, bakplaten, urnen en halskruiken.’ 
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 Historische periode: 1499 -1900 
 

Spaanse kolonialisme (vanaf 1499) 
In 1499 werd Curaçao door een Spaanse expeditie onder leiding van Alonso de Ojeda ontdekt. 
Spanje heeft Curaçao niet direct na de verovering gekoloniseerd. Dit gebeurde pas na de 
kolonisatie van de Venezolaanse kust in 1501.38 De komst van de Spanjaarden had voor een 
verandering gezorgd in de bevolkingssamenstelling en in de flora en fauna van Curaçao. De 
indianen werden gedwongen tot de slavernij en moesten in mijnen of plantages werken.39   
 
In 1513 werd door onderkoning Diego Colón het eiland tot Islas de los Inutiles verklaard. De 
reden hiervoor was dat er geen edele metalen op het eiland te vinden waren. Op Hispañola 
(voormalige Haïti en Dominicaanse Republiek) hadden de Spanjaarden de indianen nodig om 
in kopermijnen te gaan werken. Een gevolg was dat een groot deel van indiaanse bevolking 
naar Hispañola of andere gebieden onder het Spaans bewind werden afgevoerd om als slaven 
te gaan werken.40   
 
Rond 1525 kreeg Juan Maritnez de Ampues als encomendero, de opdracht van de koning om 
de eilanden Curaçao, Aruba en Bonaire weer te bevolken. Als leenman zou Ampues de 
bevolking tot het Christendom te bekeren en de eilanden tot een handelspost maken.41 Rond 
1526 zijn er verschillende nederzettingen gesticht, zoals Santa Barbara, Santa Cruz, San Juan, 
Hato en Ascencion.42 Op Santa Barbara en Ascension liet Ampues kerken bouwen om de 
indianen te dopen en onderwijzen in het Katholieke geloof (Figuur 12).43   
 

 
Figuur 12: Fundament van de eerste kerk bij Santa Barbara. Bron: F. Chumaceiro (2015). 
                                                
38 Schellekens 2012, 13. 
39 Schrils 1984, 23. 
40 Schellekens 2012, 19. 
41 Schrils 1984, 23. 
42 Schrils 1984, 25. 
43 Hartog 1993, 38 - 39. 
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Landbouw en veeteelt werden de belangrijke middelen van bestaan, met als gevolg dat grote 
rancho’s oftewel boerderijen werden gesticht. De huiden van koeien en schapen werden een 
van de belangrijkste exportproducten. Daarnaast moesten de indianen, de Brazielbomen 
(Guilandina echinata) en de Kapokbomen voor de Spanjaarden kappen. De hout van deze 
bomen werd gebruik voor het bouwen van schepen. Verder hielden sommige indianen bezig 
met de zoutwinning.44 Het is lastig om een goed beeld van de Spaanse nederzettingen te krijgen. 
Er zijn weinig archeologische sporen van deze nederzettingen aangetroffen. Er zijn een aantal 
bekende toponiemen, die uit de Spaanse tijd dateren. Deze toponiemen zijn Piscadera, Santa 
Cruz, Santa Barbara, Hato, Santa Maria, San Juan, Santa Martha, enzovoorts.45 
 
Nederlanders en de West Indische Compagnie (vanaf 1634) 
In 1621 werd de West Indische Compagnie (1621-1791) opgericht en bestuurd door Heren 
XIX. Deze compagnie kreeg een octrooi en alleenrecht op handel en scheepvaart in West-
Afrika, het Caribische gebied en Noord- en Zuid-Amerika. De locatie, natuurlijke havens, 
beschutte baaien, Brazielbomen en de zoutpannen van Curaçao trokken al enige tijd de 
aandacht van de WIC.46 Rond 1634 gaf Jan Otzen allerlei informatie over Curaçao aan de 
Heren XIX. Jan Otzen was een matroos, die voor een tijd in Spaanse gevangenschap op 
Curaçao zat. Hij bood zijn diensten aan de WIC en werd aangewezen om de expeditie naar het 
eiland te begeleiden. 47  Onder de indruk van de informatie die Jan Otzen gaf, kreeg Johan van 
Walbeeck de opdracht van de WIC om Curaçao te veroveren.48 
 
Onder leiding van Johan van Walbeeck werd het eiland in datzelfde jaar veroverd door Sint 
Annabaai binnen te varen. Met de komst van de Nederlanders in de Sint Annabaai, hebben de 
Spanjaarden en indianen de waterputten gedempt, de huizen platgebrand en zijn ze naar Santa 
Cruz gevlucht.49 In deze periode was Lopez de Morla de gouverneur op het eiland. Na enkele 
weken besloot Lopez de Morla zich over te geven. De Spanjaarden en grotendeels de indianen 
werden gevangengenomen en naar Venezuela vervoerd.50 Een aantal indianen mochten op 
Curaçao blijven om voor de WIC te werken.51 
 
Vanwege de geslaagde verovering van Curaçao werd Johan van Walbeeck tot de eerste 
‘directeur’ van Curaçao benoemd. De directeur was een persoon die verantwoordelijk was voor 
het hoofdeiland Curaçao. Na de verovering moest van Walbeeck zorgen dat het eiland een 
steunpunt zou worden van de Nederlandse handel en kaapvaart. Om dit mogelijk te maken 
moesten er eerst een aantal zaken geregeld worden, zoals voedselvoorziening door de aanleg 
van plantages, en het bouwen van forten voor militaire doeleinden.52  
 
Na de verovering vestigden zich Europeanen van verschillende afkomst op Curaçao. Na enige 
tijd ontstond een gesegmenteerde maatschappij, die verdeeld werd in een boven- en onderlaag. 
Tot de bovenlaag behoorden bestuurders, hoge ambtenaren en officieren. Ambachtslieden, 
kleine handelaren, soldaten en scheepslieden vormden het onderlaag.53 Vanaf 1660 vestigden 

                                                
44 Schrils 1984, 26. 
45 Römer 1998,14. 
46 Schrils 1984, 36. 
47 Schellekens 2012, 46. 
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Sefardische joden op Curaçao. Deze joden waren goed in handel en werkten zich op tot de 
bovenlaag van de samenleving.  
 
Franse Jacques Cassard 
Rond 1713 gingen de Fransen op expeditie om de overzeese gebieden van hun vijanden te 
veroveren. Aan het hoofd van deze expeditie stond Jacques Cassard en in opdracht van 
Lodewijk XIV ging hij op kaapvaart in het Caribisch gebied. Op 24 januari 1713 kreeg de 
directeur Jeremias Collen te horen dat de Fransen onderweg waren en besloot hij onmiddellijk 
de verdediging te regelen.54 
 
Op 16 februari 1713 verscheen de Franse vloot voor de kust. Deze vloot bestond uit vijf grote 
schepen die verankerd lagen bij Santa Cruz. Bij Santa Cruz was gemakkelijk te ankeren, omdat 
deze plaats niet door de soldaten verdedigd werd. Vier dagen later vond een strijd bij landhuis 
Malpaís plaats, waarbij de verdedigers zich terug moesten trekken naar Willemstad.55 Cassard 
vroeg op 3 maart een bedrag van 115.000 pesos. Dit bedrag moest binnen 15 dagen betaald 
worden, anders werd Curaçao platgebrand. Nadat gouverneur van Collen op 22 maart 1713 een 
ondertekend ontvangstbewijs van Cassard had ontvangen, vertrok de Franse vloot dezelfde 
nacht vanuit Santa Cruz.56 Maar dat was niet de laatste keer dat de Fransen Curaçao aanvielen.  
 
Slavenhandel  
Door een tekort aan arbeidskrachten in de Spaanse koloniën in Zuid-Amerika en de andere 
eilanden in de regio, ontwikkelde Curaçao zich in de 17de en de 18de eeuw tot een centrum voor 
de Afrikaanse slavenhandel.57 Spanje had in 1662 een asiento gesloten met de asentistas Grillo 
en Lomelino voor het leveren van Afrikaanse slaven. Deze asentistas hadden een asiento, maar 
geen slavenshepen of forten in West-Afrika. Grillo en Lomelino besloten om een overeenkomst 
met de WIC te sluiten, zodat ze slaven van West-Afrika naar de Spaanse koloniën konden 
voeren.58   
 
Het merendeel van de slaven was afkomstig uit West-Afrika, vooral uit de ‘Goudkust’ 
(tegenwoordig Ghana), en de ‘Slavenkust’ (tegenwoordig Togo, Benin en Nigeria). Tijdens de 
‘Middeltocht’ stierven veel slaven door de lange reis en slechte omstandigheden aan boord van 
de slavenschepen. Als oplossing werd Curaçao als tussenhaven gebruikt tijdens het vervoeren 
van de slaven naar de Spaanse koloniën.  
 
Op Curaçao werden twee slavenkampen opgericht, die ervoor moest zorgen dat de slaven zich 
in goede gezondheid bevonden om doorverkocht te kunnen worden (Figuur 13).59 Niet alle 
slaven werden aan de Spaanse koloniën doorverkocht. Sommige slaven hadden Curaçao als 
eindbestemming, waar ze op plantages moesten werken. Het grootste gedeelte van Curaçao 
werd in plantages verdeeld. Delen van de plantages werden gebruikt als landbouwgrond voor 
de productie van houtskool, veeteelt, en het telen van bomen voor commerciële doeleinden.60  
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Figuur 13: Brug en slavenmuur bij plantage Zuurzak. Bron: M. van Veldhoven (2015). 

 
Op de plantage waren er drie soorten slaven te vinden: de plantageslaven, de huisslaven en de 
ambachtslaven.61 In de 18de eeuw was er sprake van verschillende slavenopstanden. Een van 
de bekendste is de opstand in 1795 onder leiding van Tula.  Op 17 augustus 1795 weigerden 
zo’n 40 á 50 slaven om op de plantage Knip van Casper L. van Uytrecht te werken. Na een 
aantal dagen opstand werd de strijd door de koloniale soldaten gewonnen. De reden hiervoor 
was dat Tula werd verraden door een andere slaaf. Op 23 augustus 1795 werd Tula gemarteld 
en vermoord. Zijn stoffelijke resten werden daarna in de zee gegooid.62 De strijd van Tula was 
niet nutteloos. Rond de 19de eeuw kwamen christelijke groepen en verlichtingsfilosofen voor 
de afschaffing van de slavernij in Europa en Amerika. Op 1 juli 1863 werd de slavernij binnen 
de Koninkrijk der Nederlanden afgeschaft.   
 
Curaçao bezet door Fransen en Engelsen (1795 tot 1816) 
Nederland werd in 1795 tijdens de Napoleontische oorlog door de Fransen bezet en had geen 
mogelijkheden om de andere landen binnen het Koninkrijk te beschermen. Voor zijn eigen 
veiligheid vluchtte de stadhouder Willem V in dat jaar naar Engeland en gaf hij de macht van 
zijn koloniën aan dit land over. Deze omstandigheden leidden ertoe dat Curaçao tussen 1796 
tot 1816 gedeeltelijk bezet was door de Fransen en de Engelsen.63 
 
“Curaçao en onderhorigen” 
Na 1840 kregen de liberalen steeds meer macht in Nederland. De liberalen waren vaak 
handelaren, bankiers en ondernemers die zich ook op Curaçao vestigden. Deze liberalen 
zorgden voor de oprichting van verschillende bedrijven zoals een stroomfabriek, waterleiding, 
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banken en fosfaatwinning op Curaçao.64 Rond 1845 werden Curaçao, Bonaire, Aruba, St. 
Maarten, Saba en St. Eustatius tot een kolonie samengevoegd. Vanaf dat moment kreeg 
Curaçao de naam “Curaçao en onderhorigen”. “Curaçao en onderhorigen” werd bestuurd door 
de Koloniale Raad. Aan de hoofd van de Koloniale Raad was een gouverneur, die zich alleen 
tegenover de koningen in Nederland moest verantwoorden.65 
 
In deze koloniale samenleving leefden verschillende bevolkingsgroepen. De status van een 
persoon werd door drie factoren bepaald, namelijk godsdienst, beroep en huidskleur.66 Na de 
afschaffing van de slavernij, kregen de ex-slaven hun burgenrechten en juridische vrijheid. 
Maar toch bleven de meeste ex-slaven afhankelijk van hun voormalige shon’s oftewel 
meesters.67 De meeste ex-slaven sloten een een paga tera (grond betalen) contract met de 
voormalige meesters en bleven op de plantage werken.68  
 

 Contemporaine periode: 1900 - Heden 

Shell (1915) 
Shell vestigde in 1915 een raffinaderij op Curaçao.69 In het begin van de 20ste eeuw werden 
grote voorraden van olie gevonden in de buurt van Maracaibo in Venezuela. Voor het Meer 
van Maracaibo lagen zandbanken die het transport van ruwe aardolie met grote schepen 
onmogelijk maakten.70 In tegenstelling tot Venezuela had Curaçao natuurlijke havens en 
politieke rust. Verder had Curaçao geschikte gronden om een olieraffinaderij te bouwen en de 
prijs van de terreinen was daarbij niet te hoog.71    

De olieraffinaderij (Figuur 14) heeft voor een lange periode voor een bloeiende economie 
gezorgd. In 1927 werd de Caracasbaai als een laadhaven gebruikt. Daarnaast werd de haven 
van de Bullenbaai in 1930 gebruikt voor de aflevering van benzine.72 Mensen van verschillende 
afkomst vestigden zich op het eiland om bij de olieraffinaderij te werken. Door de toenemende 
werkkrachten waren verschillende woonwijken ontstaan, zoals Rio Canario, Groot Kwartier en 
Emmastad.73  

Rond de jaren zestig werd de concurrentie op de wereldmarkt groot. Naast concurrentie was 
automatisering ook een factor die een rol speelde. Automatisering van de olieraffinaderij heeft 
voor veel ontevredenheid en werkloosheid gezorgd. Op 30 september 1985 besloot Shell 
Curaçao N.V. om zijn activiteiten te beëindigen.74 De raffinaderij en zijn installaties gingen na 
een aantal onderhandelingen over in de handen van de overheid. In datzelfde jaar had de 
overheid Refineria di Korsou N.V. opgericht, waarvan de Venezolaanse oliemaatschappij 
Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) de bedrijfsvoering heeft overgenomen.75  
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Figuur 14: Luchtopname van een deel van de Olieraffinaderij. Bron F. Fischer (1920-
1947). 
 
Tweede Wereldoorlog (1942) 
Door economische belangen en militaire doeleinden werd Curaçao na de aanval op Nederland 
in 1940 door Engelse en Franse militaire troepen bezet. Naast het vestigen van militaire troepen 
werden verschillende 17de en 18de-eeuws forten tijdens de Tweede Wereldoorlog hergebruikt. 
Bij plaatsen zoals Bullenbaai, Caracasbaai en Sint Annabaai werden torpedonetten aangelegd 
ter bescherming van de installaties van de olieraffinaderij en de hoofdstad Willemstad.76  

In 1942 raakte Curaçao echt betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Op 16 februari 1942 werd 
de stoomtanker Rafaëla voor de ingang van de Sint Annabaai door een Duitse onderzeeboot, 
bekend als U-67, aangevallen.77 Naast de stoomtanker Rafaëla werden ook verschillende 
schepen door dezelfde Duitse onderzeeboot getorpedeerd, waaronder de Amerikaanse USS 
Erie.78 De gebeurtenissen rondom dit Amerikaanse oorlogschip worden in hoofdstuk 6 verder 
besproken.  
 
Statuut (1954) 
Rond 1845 werden Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Maarten, Saba en St. Eustatius tot een kolonie 
samengevoegd. Vanaf dat moment kreeg Curaçao de naam “Curaçao en onderhorigen”.79  
“Curaçao en onderhorigen” bleef een kolonie van Nederland tot de komst van het Statuut in 
1954.80 Na de Tweede Wereldoorlog werd Nederland onder druk gezet, om afstand te doen van 
haar koloniën.81 De Nederlandse koloniën bestonden uit de voormalige Nederlandse Antillen, 
Suriname en Indonesië. De Nederlandse regering was het er helemaal niet mee eens en kwam 
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met een voorstel voor een Statuut.82 De bedoeling van het Statuut was om ervoor te zorgen dat 
Nederland de historische relaties met haar voormalige koloniën kon behouden.83 
 
Tussen 1948 en 1954 werden enkele Ronde-Tafelconferenties gehouden. Bij deze conferenties 
speelde de heer dr. Moises Da Costa Gomez een grote rol bij de onderhandelingen over de 
voormalige Antillen. Na twee conferenties was het zo ver dat op 15 december 1954 het Statuut 
voor het Koninkrijk der Nederlanden werd ondertekend.84 Het Statuut heeft ervoor gezorgd dat 
de koloniale banden tussen Nederland en haar koloniën verbroken werden en dat de voormalige 
koloniën gelijkwaardige eenheden werden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast 
kregen de voormalige koloniën hun autonomie binnen het koninkrijk. Het bestuur kwam in 
handen van de voormalige koloniën zelf, wat betekende dat ieder eiland haar eigen interne 
zaken kon regelen. Alleen bestuurstaken zoals het Nederlanderschap, buitenlandse zaken en 
defensie bleef in handen van Nederland.85  
 
Trinta di Mei (1969) 
Trinta di Mei, bekend als 30 mei 1969, is een van de belangrijkste data in de geschiedenis van 
Curaçao. Op 30 mei 1969 liep een staking uit in een volksopstand. In 1969 was de 
olieraffinaderij Shell een van de grootste werkgevers op Curaçao.86 Shell werkte met een aantal 
aannemersbedrijven, zoals de Wescar. Een paar dagen voor 30 mei hadden honderden arbeiders 
van het bedrijf Wescar besloten om te gaan staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De 
arbeiders werden vertegenwoordigd door de vakbond “De Curaçaosche Federatie van 
Werknemers” (CFW).87 
 

 
Figuur 15: Staking door werknemers van Wescar. Bron: Collectie 100 jaar Shell (1969). 

Het arbeidsconflict werd onoplosbaar op het moment dat de Wescar iedere staker bedreigde te 
ontslaan. Als gevolg hiervan had de vakbond solidariteitsstaking uitgeroepen. Deze 
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solidariteitsstaking was groter dan men had verwacht (Figuur 15).88 In de ochtend van 30 mei 
verzamelden zich duizenden stakers bij de ingang van het Shell terrein “Post V”. Ewald Ong 
A Kwie, Wilson “Papa” Godett en Amador Nita waren de leiders van de stakende arbeiders.89 
 
Na het verzamelen van de stakers bij “Post V” trok de massa weg naar het regeringscentrum 
Fort Amsterdam in Willemstad. Op de weg naar Willemstad werden auto’s in brand gestoken. 
Toen de stakers bij Parera aankwamen stond een politiekordon op hun te wachten Het 
politiekordon werd bekogeld met stenen en flessen, terwijl de achtergelaten politie vrachtauto’s 
in brand werden gestoken. Tijdens deze demonstratie zijn er twee doden gevallen en een aantal 
mensen gewond geraakt, waaronder de leider Wilson “Papa” Godett, die met spoed naar het 
ziekenhuis werd gebracht.90  
 
In Punda en Otrobanda (Willemstad) werden in totaal 100 winkels en gebouwen geplunderd 
en in brand gestoken. De weg naar Fort Amsterdam was afgesloten en werd beschermd door 
militairen. Pas na enkele dagen was de onrust voorbij. Op 5 juni heeft de regering besloten om 
af te treden. De omvang van de schade werd op ongeveer 50 miljoen Antilliaanse gulden 
geschat.91  
 
Autonomie (2010)  
In 2006 sloten Nederland, Curaçao en St. Maarten een nieuw akkoord. Net als Aruba in 1986, 
kregen Curaçao en St. Maarten ook een aparte status met eigen wetgeving binnen het 
Koninkrijk. De eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius besloten om overzeese gemeenten van 
Nederland te worden. In 2009 was er een referendum waarbij de bevolking van Curaçao 
akkoord ging met autonomie het eiland. Op 10 oktober 2010 werden de voormalige 
Nederlandse Antillen als land opgeheven.92 Nu spreek men van het land Curaçao.  
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4.  Maritiem en onderwater cultureel erfgoed 
 
In de binnen- en territoriale wateren van Curaçao liggen objecten en vindplaatsen van 
cultuurhistorisch belang op de zeebodem. Deze cultuurhistorische waarden zijn vooral voor de 
sportduikers zichtbaar. Om met een beter beheerplan te komen zijn er verschillende termen van 
belang. Deze termen komen in dit hoofdstuk aan orde. Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk hoe 
andere landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden met het onderwater cultureel erfgoed 
omgaan.  
 

 Termen    

 Maritieme-, onderwater- en scheepsarcheologie 
Vaak halen mensen de termen maritieme archeologie en onderwaterarcheologie door elkaar. 
Maritieme archeologie is een vakgebied binnen de archeologie gericht op het bestuderen van 
de interactie tussen de mens en water aan de hand van materiële overblijfselen.93 Deze term 
omvat onderwaterarcheologie en scheepsarcheologie. Maritiem cultureel erfgoed van Curaçao 
is het erfgoed dat een connectie heeft met water, zoals pakhuizen (Penha), havens (Schottegat), 
werven (Kleine en Grote Werf) en bruggen (Koningin Emmabrug) (Figuur 16). 
 

 
Figuur 16: Deze voormalige pakhuizen aan de handelskade in Willemstad vormen 
onderdeel van het maritiem cultureel erfgoed. 
 
Scheepsarcheologie is de archeologie die zich bezighoudt met vaartuigen, scheepvaart en 
toebehorende vondsten.94 Deze term is bekend in het Engels als nautical archaeology.  
Scheepsarcheologie is gericht op kennis over schepen, scheepsbouw, vaartroutes, het leven aan 
boord, oorlog en handel op zee (Figuur 17). 
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Figuur 17: Een replica van een oorlogschip met op de achtergrond vondsten van de 
Alphen zichtbaar in het Curaçao Maritiem Museaum.   
 
Onderwaterarcheologie is een vakgebied binnen de archeologie dat zich bezighoudt met het 
onderzoeken van materiële overblijfselen die zich onderwater bevinden.95 Voor de term 
onderwater cultureel erfgoed worden verschillende begripsbepalingen gehanteerd. Volgens de 
UNESCO-conventie van 2001, ter bescherming van het onderwater cultureel erfgoed, wordt 
de volgende definitie gegeven:  
 

 
Bron 2: Defining ‘underwater cultural heritage’ geschreven door Craig J. S. Forrest 
(2002). 

                                                
95 Waldus et al. 2014, 9. 

‘Underwater cultural heritage means all traces of human existence having a cultural, 
historical or archaeological character which have been partially of totally under water 
periodically or continuously, for at least 100 years such as:  

• Sites, structures, buildings, artefacts and human remains, together with their 
archaeological and natural context;  

• Vessels, aircraft, other vehicles or any part thereof, their cargo or other contents, 
together with their archaeological and natural context;  

• Objects of prehistoric character. Pipelines and cables placed on the seabed shall 
not be considered as underwater cultural heritage. Installations other than 
pipelines and cables, placed on the seabed and still in use, shall not be considered 

as underwater cultural heritage. ’ 
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Onderwater cultureel erfgoed 
Onderwater cultureel erfgoed zijn alle overblijfselen, voorwerpen of sporen van het menselijk 
bestaan, die deels of volledig, tijdelijk of altijd onder water liggen. De ouderdom die UNESCO 
hanteert is minimaal 100 jaar.96 Een vindplaats behoort tot het Curaçaose onderwater cultureel 
erfgoed op het moment dat deze in de binnenwateren of het territoriale gebied ligt met een 
leeftijdgrens van minimaal 50 jaar oud. Voorbeelden van het Curaçaose onderwater cultureel 
erfgoed zijn onder andere scheepswrakken en historische ankerplaatsen (Figuur 18). De 
waarde van een vindplaats wordt vastgesteld op basis van belevingswaarde, fysieke kwaliteit 
en inhoudelijke waarde (Tabel 3).97 Deze scriptie is vooral gericht op de term onderwater 
cultureel erfgoed.  

Figuur 18: Documenteren van een ankerplaats te Caracasbaai. Bron: K. van Asperen 
(2019). 

Waardering op basis van belevingsaspecten 
Schoonheid Zichtbaarheid van de vindplaats als landschap- en expositie- element. 
Herinneringswaarde Herinnering van het vindplaats of archeologische monument in ons 

geschiedenis.  
Waardering op basis van fysieke kwaliteit 
Gaafheid De aanwezigheid en stabiliteit van de vindplaats in relatie met de 

fysieke omgeving. 
Conservering De manier waarop het vindplaats vondstmateriaal bewaard is 

gebleven. 
Waardering op basis van inhoudelijke kwaliteit 
Zeldzaamheid Zeldzaamheid van een vindplaats op basis van periode en regio. 
Informatiewaarde Geografische en inhoudelijke kennislacunes. 
Ensemblewaarde Archeologische en landschappelijk context. 
Representativiteit De vindplaats of vondst is kenmerkend voor een bepaalde periode of/ 

en gebied.  
Tabel 3: Waarderingscriteria voor archeologische vindplaatsen. 

96 Forrest 2002, 8.  
97 Waldus et al. 2014, 50. 
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 Voorraad 
Het woord voorraad heeft verschillende betekenissen. In dit vakgebied betekent archeologische 
voorraad: alle materiële overblijfselen die een verband hebben met menselijke activiteiten, die 
in het verleden op of in de bodem zijn achtergelaten.98 Deze term wordt onderverdeeld in 
bekende voorraad, onbekende voorraad en toekomstige voorraad. Bekende voorraad zijn alle 
archeologische vindplaatsen die al bekend zijn.99 Onbekende voorraad (ook voorspelde 
voorraad) zijn archeologische vindplaatsen waar de locatie of aard nog niet bekend is.100 Deze 
voorraden zijn gebaseerd op geofysische data, historische en geologische informatie. Daarnaast 
is er ook sprake van toekomstige voorraad. Dat zijn vindplaatsen die door verschillende 
omstandigheden op dit moment niet tot de archeologische voorraad behoren, maar 
waarschijnlijk in de toekomst wel. Ouderdom is een van de mogelijke omstandigheden.101 
 

 Management van onderwater cultureel erfgoed 
Management van onderwater cultureel erfgoed is het streven naar een evenwicht tussen het 
beheren en behouden van het onderwater cultureel erfgoed door middel van tijd, menskracht, 
geld en economische ontwikkeling.102 Om het onderwater cultureel erfgoed goed te kunnen 
beheren zijn factoren waar rekening mee gehouden moet worden.103 Deze factoren zijn als 
volgt: verschillende voorraad, bedreigingen, toegankelijkheid van de vindplaats, ethiek, tijd, 
geschikte materialen voor documentatie, budget en belangen van de stakeholders.  
 
Jarenlang wordt het onderwater cultureel erfgoed van Curaçao bedreigd door de natuur en de 
mens. Voorbeelden van natuurlijke bedreigingen zijn tropische stormen, orkanen, natuurlijke 
erosie en klimaatveranderingen. De laatste twee decennia hebben veel infrastructurele 
ontwikkelingen bij de kust plaatsgevonden, waaronder het verbouwen van de tweede Mega 
Pier aan de Rif. Daarnaast zijn steeds meer locaties door de jaren heen toegankelijk geworden 
voor duikers en vissers. Deze omstandigheden leiden tot menselijke bedreiging van de 
vindplaats of het erfgoed dat onderwater ligt. Om bovengenoemde redenen zou Curaçao met 
strategische beheer-, behoud-, en financiële plannen moeten komen om het maritieme- en 
onderwater cultureel erfgoed te kunnen beheren en behouden.  
 
Het beheer van onderwater cultureel erfgoed kan op verschillende niveaus plaatsvinden: lokaal, 
nationaal en internationaal. Met het lokale niveau wordt een vindplaats en de directe omgeving 
daarvan bedoeld. Op dit niveau wordt de vindplaats gedocumenteerd, gewaardeerd, mogelijk 
opgegraven of beschermd en gemonitord.104 Op Curaçao is hiervoor de samenwerking tussen 
de stakeholders zoals archeologen (NAAM en STIMACUR), biologen (CARMABI en 
Stichting Uniek Curaçao), sportduikers en vissers van belang.  
 
Op nationaal niveau wordt gekeken naar bekende, onbekende en toekomstige voorraden, de 
maritieme geschiedenis en wetgeving.105 Op dit niveau krijgt Curaçao een beeld over de 
verschillen en de overeenkomsten tussen de vindplaatsen. Dit draagt bij aan een efficiënt 
beheer van de vindplaatsen aan de kust en onderwater. Belangrijke stakeholders op dit gebied 
zijn het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en het Ministerie 

                                                
98 Manders 2012b, 5. 
99 Manders 2012b, 6. 
100 Manders 2012b, 9 - 10. 
101 Manders 2012b, 12. 
102 Manders 2012a, 3. 
103 Manders 2012a, 6. 
104 Manders 2012a, 6. 
105 Manders 2012a, 6. 
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van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Het ministerie van OWCS is de 
eindverantwoordelijke voor wetenschappelijk onderzoek en educatie van de bevolking over het 
erfgoed. Voorbeelden van stakeholders die ook onder dit ministerie vallen zijn UNESCO- 
Curaçao, Nationaal Archief Curaçao en Curaçao Maritiem Museum. Daarnaast is het 
Ministerie van VVRP rekenplichtig op het gebied van infrastructurele ontwikkeling. Het 
ministerie wordt onderverdeeld in verschillende sectoren, waarvan Ruimtelijke Ordening en 
Planning (ROP) en Maritiem Autoriteit Curaçao (MAC) van belang zijn. Voor de handhaving 
zou de Curaçaose Kustwacht als een mogelijke stakeholder toegewezen kunnen worden, 
hoewel deze onder een ander ministerie valt. 
 
Vindplaatsen die van internationaal belang zijn kunnen beheerd worden op een internationaal 
niveau.106 Op het internationale niveau spelen verdragen zoals het Verdrag van Malta (1992) 
en het Verdrag inzake de bescherming van cultureel erfgoed onder water (2001) een belangrijke 
rol. Deze verdragen worden in hoofdstuk 5 besproken. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) kan samen met verschillende andere organisaties zoals Rijksdienst Caribische 
Nederland, Bonaire Archaeological Institute, St. Eustatius Center for Archaeological Research, 
Saba Archaeological Center, Sint-Maarten Archaeological Center en National Archaeological 
Museum Aruba een mogelijke stakeholder zijn binnen het koninkrijk en op het internationale 
niveau.  
 

 Stakeholder 
In dit vakgebied zijn stakeholders, oftewel belanghebbenden, iedereen of organisaties die 
betrokken zijn bij het beheren van onderwater cultureel erfgoed.107 Voor het beheren, behouden 
en promoten van het erfgoed, is het samenwerken tussen de stakeholders belangrijk. De eerste 
stap is het identificeren van de stakeholders. Hieronder staat een lijst met mogelijke 
stakeholders die op Curaçao zouden kunnen samenwerken:  

• National Archaeological Anthropological Memory Management (NAAM). 
• Stichting Marine Archeologie Curaçao (STIMACUR). 
• Caribbean Research and Management of Biodiversity Foundation (CARMABI).  
• Stichting Uniek Curaçao. 
• Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS).  
• UNESCO Curaçao. 
• Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). 
• Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP). 
• Maritiem Autoriteit Curaçao (MAC). 
• Curaçao Maritiem Museum. 
• Nationaal Archief Curaçao. 
• Kustwacht. 
• Duikscholen en vissers. 
• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

 
De stakeholders moeten betrokken worden bij het ontwikkelen van oplossingen en het nemen 
van beslissingen voor de bescherming van het cultureel erfgoed. De stakeholders moeten 
benaderd worden op een manier die bij hun eigen doelen past (missie en visie). Op het moment 
dat alle stakeholders die samen willen werken bekend zijn, is er een basis om met elkaar te 
onderhandelen over het beheren, behouden en het promoten van erfgoed.  

                                                
106 Manders 2012a, 7. 
107 Manders 2012a, 13. 
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 Koninkrijk der Nederlanden  
Curaçao behoort samen met Nederland, Aruba, Sint-Maarten en de BES-eilanden tot het 
Koninkrijk der Nederlanden. Elke land heeft zijn eigen manier waarop ze met het erfgoed 
onderwater omgaan. In deze paragraaf wordt alleen gefocust op Nederland en de BES-eilanden.  
 

 Nederland 
Onderwater cultureel erfgoed 
Een groot deel van het Nederlandse cultureel erfgoed ligt op de zeebodem. Voorbeelden van 
onderwater cultureel erfgoed zijn voornamelijk scheepswrakken, prehistorische vindplaatsen, 
verzonken dorpen en steden.108 Het onderwater cultureel erfgoed van Curaçao en de BES-
eilanden vereist een leeftijd van 50 jaar. In vergelijking met Curaçao en de BES-eilanden heeft 
Nederland geen minimale ouderdom.109   
 
Verdragen en wetgeving  
De internationale verdragen zoals het Verdrag van Malta en het Verdrag inzake de bescherming 
van cultureel erfgoed onder water (2001) zijn belangrijke verdragen voor de bescherming van 
het onderwater cultureel erfgoed. Op dit moment is Nederland en de rest van de Koninkrijk 
bezig met onderhandelingen om dit laatstgenoemde verdrag te ratificeren. Het doel van dit 
verdrag om de bescherming van de cultureel erfgoed onderwater te versterken en verzekeren 
ter voordelen van de mensheid. Daarnaast zijn de Erfgoedwet en Omgevingswet belangrijke 
wetgevingen voor de bescherming van vindplaatsen en monumenten.110 
 
De Erfgoedwet beschrijft de aanwijzing van het cultureel erfgoed en de zorg voor 
cultuurgoederen in het bezit van de overheid.111 In deze wet wordt het opgravingsverbod door 
een systeem van certificering vervangen. Het verplaatsen en verwijderen van onderwater 
cultureel erfgoed wordt strafbaar gesteld bij het geval als dit zonder certificaat gebeurt. De 
Omgevingswet regelt de omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving.112 
Omgevingswet regel vergunningen voor het wijzigen van rijksmonumenten.  
 
Management en stakeholders 
In Nederland vindt het beheer van onderwater cultureel erfgoed op lokaal, nationaal en 
internationaal niveau plaats. Op lokaal niveau wordt een vindplaats en zijn omgeving 
gedocumenteerd, gewaardeerd, mogelijk opgegraven of beschermd en gemonitord.  De 
stakeholders op het lokale niveau zijn voornamelijk archeologen, sportduikers en 
grondeigenaren. 
 
Op nationaal niveau wordt gekeken naar de maritieme geschiedenis, bekende, onbekende, 
toekomstige voorraden en wetgeving. Belangrijke stakeholders op dit gebied zijn het rijk, de 
provincies, gemeenten, onderzoekers en handhavende diensten. Daarnaast heeft Nederland 
sinds 2012 een Maritiem Programma opgesteld. De Maritiem Programma heeft als doel om op 
een structurele manier op het gebied van beleid, kennis, onderzoek, samenwerking en educatie 
een stevige basis te geven in Nederland.113 
 

                                                
108 Houkes 2014, 3. 
109 Manders 2012a, 3. 
110 www.cultureelerfgoed.nl geraadpleegd op 21-9-2019. 
111 www.cultureelerfgoed.nl geraadpleegd op 21-9-2019. 
112 www.cultureelerfgoed.nl geraadpleegd op 21-9-2019. 
113 Pers. com. M. Manders dd. 17 oktober 2017. 
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Op het internationale niveau spelen internationale verdragen zoals het Verdrag inzake de 
bescherming van cultureel erfgoed onder water (2001) een belangrijke rol. Het Rijk, de landen, 
UNESCO en andere internationale organisaties zijn stakeholder op het internationale niveau. 
 
Archeologische Monumenten Zorg 
In Nederland wordt onderwater archeologisch onderzoek verricht volgens de Archeologische 
Monumenten Zorg (AMZ-cyclus). De onderzoeksfasen bij de AMZ-cyclus (Figuur 19) zijn 
voor zowel archeologisch onderzoek op land als onderwater hetzelfde, alleen de methoden en 
technieken zijn verschillend. Als eerste wordt er een bureauonderzoek gedaan. Daarna wordt 
het bureauonderzoek gevolgd door een verkennend veldonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit 
een Opwater onderzoek. Hierbij wordt met behulp van een side scan sonar of multibeam sonar 
een groot oppervlak van de zeebodem onderzocht.  
 
Op basis van de beelden van deze sonar wordt er een beslissing gemaakt over de aard van de 
resten. Als volgt wordt met behulp van een duikeninspectie de waarde van de resten 
vastgesteld. Na de verkennende en de waarderende fase volgt er een beslissing over de 
behoudenswaardigheid van de archeologische resten die aangetroffen werden.  

 
Figuur 19: AMZ-cyclus. Bron: www.cultureelerfgoed.nl (2020). 
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 BES- eilanden 
BES-eilanden, oftewel Caribisch Nederland, bestaat uit de drie eilanden Bonaire, Saba en Sint-
Eustatius. Deze eilanden vormden tot in 2010 samen met Curaçao en Sint-Maarten de 
voormalige Nederlandse Antillen. Op het moment dat de Nederlandse Antillen werd 
ontbonden, werden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius overzeese gemeenten van Nederland.  
 
Onderwater cultureel erfgoed 
De laatste decennia hebben er verschillende ontwikkelingen plaats gevonden op het gebied van 
het onderwater cultureel erfgoed. Net als Curaçao hebben de BES- eilanden ook een bredere 
maritieme geschiedenis met een aantal objecten en vindplaatsen van cultuurhistorisch belang 
die op de zeebodem liggen.  
 
In de Wet maritiem beheer BES staat maritiem archeologisch erfgoed beschreven als ‘alle 
onder water gelegen, vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen 
belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun 
cultuurhistorische waarde alsmede terreinen welke van algemeen belang zijn vanwege de daar 
aanwezige voornoemde zaken’ (Artikel 1, §i).114 Het onderwater cultureel erfgoed dat bij de 
BES- eilanden te vinden is bestaat voornamelijk uit historische ankerplaatsen, ruïnes van 
pakhuizen, scheepswrakken, kanonnen en de Blue Beads, blauwe kralen van St. Eustatius.115  
 

 
Bron 3: De Blue Beads van Sint-Eustatius. Een historisch onderzoek op het snijvlak van 
archeologie en geschiedenis geschreven door Geke Burger (2019).  
 
Beleid en stakeholders 
De bescherming van onderwater cultureel erfgoed wordt gedeeltelijk gewaarborgd door 
verdragen en wetgevingen. Verschillende elementen van het Verdrag van Malta (1992) zijn 
geïmplementeerd in de Monumentenwet BES en de Wet maritiem beheer BES.116 Bij het 
beheren en beschermen zijn verschillende stakeholders betrokken, waaronder Rijksdienst 
Caribische Nederland, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Rijkswaterstaat, archeologische 
organisaties (Bonaire Archaeological Institute, St. Eustatius Center for Archaeological 
Research en Saba Archaeological Center), maritiem parken (Stichting Nationale Parken 
Bonaire, St. Eustatius National Marine Park en Saba National Marine Park) en duikscholen.117 
 
 
 

                                                
114 www.wetten.overheid.nl geraadpleegd 20-12-2019. 
115 Otten 2016, 20 – 24.  
116 Otten 2016, 31. 
117 Otten 2016, 48-55. 

‘De ‘blue beads’ – de Engelse term wordt aangehouden om verwarring met andere 
kraalsoorten te voorkomen – zijn blauwe kralen in allerlei vormen, variërend in kleur 
van het donkere kobalt tot lichtblauw en zelfs wit. Een specifiek type wordt – op enkele 
kralen na – alleen op Sint Eustatius gevonden: de pentagonale kobaltblauwe kraal. Op 
het eiland wordt verteld dat de blue beads in Amsterdam werden geproduceerd. Ze zouden 
door de West-Indische Compagnie (WIC) op het Sint Eustatius zijn gebruikt voor het 
uitbetalen van slaven. In enkele gevallen noemt men zelfs een nauwkeurige plaats van 
herkomst: de glasfabriek van Jan Hendrik Soop aan de Kloveniersburgwal te 
Amsterdam. Bij de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 zouden de voormalige 
slaven hun zuurverdiende kralen in de zee hebben gegooid.’  
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5. Beleidskader van Curaçao 
 
Bij het uitvoeren van archeologische werkzaamheden, zowel op land als onderwater, zijn de 
verdragen, wetgevingen en beleidsinstrumenten van belang. In dit hoofdstuk komt het 
beleidskader van Curaçao aan de orde. 
 

 Relevante verdragen 
 

 Verdrag van Malta (1992) 
In 1992 werd het Verdrag van Malta, ook wel het Verdrag van Valletta genoemd, door de 
lidstaten van de Raad van Europa ondertekend. Het Verdrag van Malta betreft de bescherming 
van het archeologische erfgoed en kent drie belangrijke principes: 
• Het streven naar behoud van archeologische waarden in de bodem (in-situ).  
• Het rekening houden met archeologische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen.  
• De verstoorder betaalt voor het onderzoek naar archeologische waarden, wanneer het 

behoud in de bodem niet mogelijk is.118 
 
Voor de toenmalige Nederlandse Antillen is dit verdrag door middel van het publicatieblad nr. 
86 uit 1998 in werking getreden.119 Het Verdrag van Malta werd in 2019 geïmplementeerd in 
de Monumentenlandsverordening van Curaçao.120  
 

 Verdrag inzake bescherming van het cultureel erfgoed onder water (2001) 
Het Verdrag inzake bescherming van het cultureel erfgoed onder water is bekend als de 
UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage (2001). Het 
verdrag geeft prioriteit aan het beheer en behoud van het erfgoed in situ. Het verdrag streeft 
ernaar dat cultureel erfgoed moet blijven op de plek waar het oorspronkelijk aangetroffen is. 
De conventie bepaalt dat Partijstaten samenwerken en elkaar helpen bij de bescherming en het 
beheer van onderwater cultureel erfgoed. Bij een vondst geldt een actieve meldingsplicht 
waarna alle partijen de verplichting hebben tot informatie-uitwisseling, kennisdeling en het 
komen met de nodige beschermingsmaatregelen.121 Op dit moment is Nederland en de rest van 
de Koninkrijk bezig met onderhandelingen om dit verdrag te ratificeren. 
 

 Wetgeving  
 

 Monumentenverordening Curaçao  
In de Monumentenlandsverordening van Curaçao zijn artikelen opgenomen die betrekking 
hebben op archeologisch erfgoed en de bescherming daarvan. Deze artikelen gelden voor 
zowel archeologisch erfgoed op land als onderwater. In de omschrijving van de begrippen, 
artikel 1 lid d, staat dat “monumenten roerende en onroerende zaken kunnen betreffen, welke 
voor tenminste vijftig jaar vervaardigd zijn en die van algemeen belang worden geacht wegens 
hun schoonheid, hun kunstwaarde, hun betekenis voor de wetenschap, de geschiedenis van het 
land of hun volkskundige waarden.”122 
 
Artikel 8 lid 1 is voor de bescherming van archeologische monumenten van belang. De 
Monumentenverordening geef aan dat “dat het verboden is zonder vergunning van het 
                                                
118 Informatie van C. Kraan dd.14 juni 2019. 
119 Kraan 2017, 8. 
120 Kraan 2017, 10. 
121 Kraan 2017, 8. 
122 Gawronski et al .2008, 8. 
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Ministerraad of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde voorwaarden graafwerk te 
verrichten of te laten verrichten ter opsporing of ter onderzoeking van monumenten. Aangezien 
monumenten ook archeologische artefacten kunnen zijn, dient voor alle archeologisch 
bodemonderzoek een vergunning te worden aangevraagd.”123 

Voor het onderzoek, behoud en beheer van archeologisch erfgoed is artikel 18 belangrijk. “In 
lid 1 van artikel 18 staat dat een rechthebbende op een terrein moet dulden dat hierin graafwerk, 
als bedoeld in artikel 8, lid 1, wordt verricht. De minister kan naar billijkheid een 
schadevergoeding bepalen. In artikel 18, lid 2, staat dat vondsten bij opgravingen en graafwerk, 
zijnde roerende monumenten, althans voorwerpen waarvan de vinder redelijkerwijs kan 
vermoeden dat zij als zodanig dienen te worden beschouwd, deze vondst binnen drie dagen bij 
de minister gemeld dienen te worden.”124  

Verder geeft artikel 18 lid 3 aan dat, “roerende monumenten tijdelijk op aanwijzing van het 
Bestuurscollege en zo nodig met behulp van de sterke arm naar een voor bewaring geschikte 
plaats worden overgebracht. Lid 4 van artikel 18 bepaalt dat een eigenaar van een beschermd 
roerend monument op aanwijzing van het Bestuurscollege verplicht is tot het afstaan daarvan 
in bruikleen aan het land Curaçao ter openbare bezichtiging. Tenslotte wordt in lid 5 van artikel 
18 bepaald dat het minister kan besluiten om een schadevergoeding toe te kennen indien een 
beschermd roerend monument in bruikleen aan het land Curaçao is overgedragen.” 125  

 Landsverordening Maritiem Beheer Curaçao 
De landsverordening voor Maritiem Beheer is van belang voor het onderwater cultureel 
erfgoed. De landsverordening is een vorm van wetgeving, waarin punten van het ‘Verdrag 
inzake bescherming cultureel erfgoed onder water’ geïmplementeerd.126 Deze 
landsverordening bepaalt zaken zoals:  
• NAAM als aangewezen meldpunt voor maritiem erfgoed (Artikel 31). 
• Een onderzoeksvergunning voor archeologisch onderzoek onderwater (Artikel 30).   
• De aanwijzing van beschermde gebieden (Artikel 29).  

 Beleidsinstrumenten 
 

 Beleidsnota Archeologie Curaçao  
NAAM en het voormalig Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) hebben in 2008 een 
beleidsnota voor archeologie opgesteld. Deze nota geeft een beeld van het archeologiebeleid 
op Curaçao. Een stroomschema van de te volgen archeologische procedures is weergegeven 
om het proces te visualiseren (Figuur 20).127 Volgens de beleidsnota is het bevoegd gezag in 
handen van de overheidsdienst Ruimtelijk Ontwikkeling en Planning (ROP) (voorheen Dienst 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, DROV). Voor maritiem en onderwater 
archeologisch onderzoek is Maritieme Autoriteit Curaçao (MAC), het bevoegd gezag. De 
Curaçaose overheid is volgens de beleidsnota betrokken bij het verlenen van vergunningen 
voor een archeologisch traject.128 

                                                
123 Gawronski et al .2008, 8. 
124 Gawronski et al .2008, 8. 
125 Gawronski et al .2008, 8. 
126 Kraan 2017, 10. 
127 Kraan 2017, 11. 
128 Kraan 2017, 10. 
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Figuur 20: Stroomschema van archeologische procedures op Curaçao. Bron: Nota 
Archeologisch Beleid Curaçao (2008). 
 

 Cultuurhistorische waardenkaart Curaçao 
In 2006 heeft NAAM in samenwerking met de Archeologische Werkgroep en de voormalige 
BMA een cultuurhistorische vindplaatsenkaart in GIS opgesteld (Figuur 21).129 Deze kaart 
heeft het doel om tot een beter behoud en beheer voor cultuurhistorische vindplaatsen te komen. 
Op basis van deze gegevens is de Mapa di Balor Kultural Históriko di Kòrsou, oftewel de 
Cultuurhistorische waardenkaart Curaçao, ontwikkeld waarop zones staan aangegeven die een 
hoge cultuurhistorische waarde hebben.130 

                                                
129 Kraan 2017, 10. 
130 Kraan 2017, 11. 



 
Figuur 21: Cultuurhistorische waardenkaart Curaçao. Bron: NAAM (2009).
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Prehistorical sites: heritage management with spatial planning › 50 m2

Religie/zorg/educatie
Religion/kuido/edukashon
Religion/social/education

Plantage/savanne zones: archeologie bij planontwikkeling › 50.000 m2

Zonanan di plantashon/sabana: investigashon arkeológiko ku desaroyo › 50.000 m2

Plantation/savannah zones: heritage management with spatial planning › 50,000 m2

Zones van hoge cultuurhistorische waarde
Zonanan ku balor Kultural Históriko Haltu
High archaeological value zones

Herinneringsplaatsen
Lugánan di Memoria
Places of Memory

°



  Procedures voor archeologisch onderzoek onder water 
 

De procedures voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek zijn zowel op land als 
onderwater identiek. Alleen de methoden, technieken en vergunningverlenende instantie zijn 
verschillend. Als eerste wordt er een cultuurhistorisch bureauonderzoek gedaan. Aan het einde 
van het cultuurhistorisch bureauonderzoek wordt een rapport opgesteld met de gespecifieerde 
verwachting.  
 
Daarnaast wordt een Programma van Eisen (PvE) met de vraagstellingen en de 
uitvoeringswijze van een archeologisch inventariserend veldonderzoek opgesteld. Dit 
basisdocument wordt naar de Maritieme Autoriteit Curaçao (MAC) gestuurd voor het uitlenen 
van een vergunning. Op basis van het PvE wordt een Plan van Aanpak (PvA) voor de uitvoering 
van het veldwerk ontworpen. Als volgt wordt er een verkennend inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd, door middel van duikeninspecties. Na de duikeninspecties wordt er 
een waarderend inventariserend veldonderzoek uitgevoerd en de waarde van de archeologische 
resten vastgesteld. In het inventariserend veldonderzoeksrapport volgt een beslissing over de 
behoudenswaardigheid van de archeologische resten die aangetroffen werden.  
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6. Resultaten archeologisch onderzoek 
 
In maart en april 2019 werd een archeologisch inventariserend veldonderzoek (onderwaterfase 
verkennend en waarderend) uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit duikinspecties op zeven 
locaties, om zo de archeologische verwachting van het cultuurhistorische bureauonderzoek te 
kunnen toetsen. In dit hoofdstuk komen zowel de resultaten van het cultuurhistorische 
bureauonderzoek als het inventariserend veldonderzoek per locatie voor.   
 

  Administratieve gegevens 
 
 
Uitvoerder: 

 
National Archaeological-Anthropological Memory 
Management (NAAM) 

Projectleider: Cimberly Symister 
Tel: 520 7571  
cim.symister@icloud.com 

Bevoegd overheid: Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 
(VVRP). 
Sector: Maritiem Autoriteit Curaçao (MAC) 
Kaya Afido z/n, Seru Mahuma 
Tel: 839 3700 
Tel: 839 3701 
management@maritimecuracao.org 

Projectnummer: 0704CURA 
Land: Curaçao 
Locaties: Vaersenbaai:  

Piscaderabaai:  
Caracasbaai: 
Rif 
Porto Mari  
Kleine Knip  

-69.004/ 12.159 
-68.968/ 12.130 
-68.861/ 12.069 
-68.954/ 12.110 
-69.085/ 12.219 
-69.149/ 12.345 

Huidig watergebruik: Scheepvaart, recreatie, visserij 
Waterkundige omstandigheden:  Zout water, waterdiepte 0 - 40 meter, stroming, matig tot 

goed zicht 
Periode(n) Historische en Contemporaine periode 
Uitvoeringsperiode: Maart – April 2019 
Beheer van documentatie: National Archaeological-Anthropological Memory 

Management (NAAM) 
Johan van Walbeeckplein 13 
Tel: 462 1933   
Tel: 462 1934 
info@naam.cw 

Tabel 4: Administratieve gegevens van de onderzoekslocaties. 
 
In Figuur 22 bevindt zich een overzichtskaart met de locaties waar het onderzoek werd 
uitgevoerd.



 
Figuur 22: Overzichtskaart van de onderzoek locaties: 1. Caracasbaai. 2. Sint Annabaai. 3. Rif. 4. Piscaderabaai. 5. Vaersenbaai. 6. 
Porto Mari. 7. Knip.
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  Cultuurhistorisch bureauonderzoek 
Als voorbereiding voor het uitvoeren van het veldonderzoek is er een vooronderzoek gedaan 
in vorm van een cultuurhistorisch bureauonderzoek. Het doel was het opstellen van een 
cultuurhistorische verwachting voor het gebied door middel van het verwerven van informatie 
die al bekend is. De resultaten zijn per locatie in de volgende paragrafen te lezen. Daarnaast is 
op de CD-rom het cultuurhistorisch bureauonderzoeksrapport te vinden.  
 

  Inventariserend Veldonderzoek Waterbodems  
Tijdens de uitvoeringsperiode werd er zowel een onderwater-verkennend als waarderend 
archeologisch veldonderzoek gedaan. Bij het verkennende onderzoek werd er aan de hand van 
archeologische werkzaamheden onderwater vastgesteld wat voor soort fenomeen, anomalie of 
archeologie bij de locaties te vinden zijn. Er werd gekozen om een verkennend onderzoek te 
doen bij Caracasbaai, Sint Annabaai, Rif, Piscaderabaai, Vaersenbaai, Porto Mari en Knip.  
 
Na de verkennende fase volgde de waarderend fase. Deze fase werd uitgevoerd op het moment 
dat er resten werden aangetroffen die van archeologische waarde konden zijn. Na de 
waarderende fase werd het bekend of de vindplaats behoudenswaardig is of niet. Er werd 
gekozen om een waarderend onderzoek te doen bij Sint Annabaai en Piscaderabaai. In het 
Programma van Eisen (PvE) voor het veldonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd.  
 
IVO – WB - Onderwater Verkennend  
• Zijn er archeologische of cultuurhistorische waarden waarneembaar op de waterbodem?   
• Zo ja, wat is de aard van de archeologische resten: soort, type, datering?  

 
IVO – WB - Onderwater Waarderend  
• Hoe is de conservering van de vindplaatsen?  
• Wat is de waardering van de vindplaatsen? 
 
Bij het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek zijn er in totaal 32 vindplaatsen 
aangetroffen en onderzocht. De vindplaatsen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: 
historische vindplaatsen, historische scheepswrakken, recente scheepswrakken, contemporaine 
vindplaatsen, en recente objecten. Hieronder bevindt zich Tabel 5 met de aantallen per 
categorie. De resultaten van het onderzoek worden per locatie in de volgende paragrafen 
besproken.  
 

Categorie Aantal 
Historische vindplaatsen 12 
Historische scheepswrakken  2 
Contemporaine vindplaatsen 4 
Recente scheepswrakken  6 
Recente objecten  8 
Totaal  32 

Tabel 5: Overzicht van de resultaten van het aantal vindplaatsen per categorieën. 
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 Caracasbaai 
De Caracasbaai ligt in het zuidoosten van Curaçao tussen Jan Thiel en het Spaanse Water. 
Volgens de geologische kaart komen kalksteenterrassen voor bij deze locatie. De bodemkaart 
geeft aan dat het noorden van de locatie bebouwd is. In het oosten van de Caracasbaai zijn er 
lage terrassen met rotsachtige klif kusten te vinden.   
 
De Caracasbaai werd sinds de Keramische periode bewoond. Op Kabrit Boei (C-0122) en een 
aantal locaties bij Caracasbaai zijn er shell middens gevonden. De shell middens duiden aan 
dat er indianen in dit gebied hebben gewoond. Tijdens de Spaanse overheersing was 
Caracasbaai bekend als Sardineron, omdat er veel sardientjes werden gevangen.131 Met de 
komst van de Nederlanders werd de naam van de locatie veranderd in Krakebay. Krakebay is 
afgeleid van het woord Kraak. Een kraak was een 15de en 16de -eeuws scheepstype, die door de 
Spanjaarden en Portugezen werden gebruikt. In het Spaans werd dit type schip Carraca 
genoemd.132 Later is de naam Caracasbaai ontstaan.   
 
Ten tijde van de koloniale periode werden verschillende batterijen en forten gebouwd. Batterij 
Rutiers Uitkijk is een van de cultuurhistorische elementen die men bij Caracasbaai kan vinden. 
Batterij Rutiers Uitkijk, oftewel Ruiterspost (C-0099), werd in 1702 gebouwd aan de voet van 
de Kabrietenberg ter verdediging van het Spaanse Water. Daarnaast fungeerde deze kustbatterij 
als een voorfortje van het verder gelegen fort Beekenburg. Batterij Rutiers Uitkijk heeft actie 
gezien bij de aanval van de Engelsen in 1805.133 Tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 
werd deze batterij weer gebruikt als een Noord-Amerikaans verdedigingswerk. 
 
Een ander cultuurhistorisch element is Fort Beekenburg (C-1280). In 1701 besloot de directeur 
Nicolaas van Beek om een Fort bij Caracasbaai te laten bouwen. De werkzaamheden voor het 
bouwen van het fort (Figuur 23) zijn in 1703 begonnen, op het moment de batterij Ruiters 
Uitkijk klaar was. Tussen 1796 en 1816 werd dit fort gebruikt om het eiland te beschermen 
tegen de aanvallen van de Fransen en Engelsen. 134  
 
Rond de 19de eeuw werd Caracasbaai gebruikt als een ankerplaats (C-0170). Schepen ankerden 
bij Caracasbaai tot het moment dat ze het bevel kregen om de haven van Willemstad binnen te 
varen.135 Ondertussen bleven de bemanning en de passagiers van de schepen in het quarantaine 
hospitaal totdat er vastgesteld werd of ze wel of niet besmet waren. Het quarantaine hospitaal 
(C-1294) werd in 1882 gebouwd en bleef tot de Tweede Wereldoorlog in dienst.136  
 
Omstreeks 1927 werd Caracasbaai als een laadhaven gebruikt (Figuur 24).137 Sinds dat jaar 
was Caracasbaai een concessieterrein van de Shell Curaçao N.V. en was het niet toegankelijk 
voor de bevolking.138 Het gebied werd gebruikt om tankers te beladen met olieproducten en 
om vracht- en passagiersschepen te bunkeren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 
verschillende maatregelen genomen om deze baai en de olie-installaties van Shell te 
beschermen. Fort Beekburg werd weer in gebruik genomen en torpedonetten werden in de baai 

                                                
131 Hartog 1968, 34. 
132 www.curacaomaritime.com geraadpleegd op 16-9-2019. 
133 Hartog 1997, 84. 
134 Hartog 1997, 85. 
135 www.curacaomaritime.com geraadpleegd op 16-9-2019. 
136 Hartog 1997, 92. 
137 Schrils 1984, 131. 
138 Hartog 1997, 92. 



 52 

geplaats voor het tegenhouden van onderzeeboten.139 In 2005 heeft de Refeneria Isla dit gebied 
aan de overheid verkocht, waarna het gebied toegankelijk werd.  
 

 
Figuur 23: Fort Beekenburg. 

 

 
Figuur 24: Fort Beekenburg en laadhaven van de Shell. Bron: Collectie Steenhuisen 
(1954-1956).
                                                
139 Hartog 1997, 92. 
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Figuur 25: Cultuurhistorische verwachting en elementen bij Caracasbaai. 
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Figuur 26: Overzichtskaart van de resultaten bij Caracasbaai.



Uit de resultaten van het cultuurhistorisch bureauonderzoek kan er geconcludeerd worden dat 
Caracasbaai een zone met hoge archeologische verwachting is. Onder de wateroppervlakte 
worden ankers, kanonnen, bootfragmenten, haaienpalen, resten van torpedonetten, losse 
vondsten met een militair karakter of die in verband gebracht kunnen worden met 
scheepsvaartactiviteiten, verwacht. De omvang en diepte van de vindplaatsen kan variëren. De 
gaafheid en conservering van materialen kan van slecht tot goed zijn. Mogelijke materialen die 
aangetroffen kunnen worden, zijn bouwmateriaal, aardewerk, keramiek, glas, metaal en hout. 
Mogelijke verstoringen in het water zijn onder andere koralen, sedimentaire afzettingen en 
constructiematerialen (Figuur 25).  
 
Aangezien de cultuurhistorische verwachting op het land en in het water werd er gekozen om 
langs de Caracasbaai de duikinspectie te doen. Om de archeologische verwachting te kunnen 
toetsen zijn er in totaal zijn 10 vindplaatsen bij de Caracasbaai onderzocht, waarvan 4 van 
archeologische belang zijn en twee onder toekomstige voorraad vallen. Op deze locaties zijn 
er ook resten aangetroffen van bolders (waar boten konden aanmeren), autobanden, recent 
bouwmateriaal en een grafsteen. Hieronder bevinden zich Tabel 6 en Figuur 26 met een 
overzicht van de locaties die zijn aangetroffen.   
 
Nummer: Interpretatie: Coördinaten: Diepte: Resultaten: 
1. Haaienpalen, 

netten en katrol 
-68.860/12.066 2 – 18 

m 
Palen ter afgrenzing van een 
strand.  

2. Blok van beton -68.860/12.066 21 m Mogelijk een voormalige plaats 
waar boten aan konden meren. 

3. Sleepboot  
C-0169 

-68.862/12.068 5 m Een van de sleepboten die als 
duikobject werd afgezonken. 

4. Ankerplaats  
C-0170  

-68.862/12.069 4 - 5 m Stockless anchor (1887) 

5.  Blok van beton -68.862/12.071 6 m Mogelijk een bolder voor het 
aanmeren van schepen 

6. Kanon  -68.862/12.072 n.v.t Gietijzer 15cm Kanon.  
7.  Grafsteen  -68.862/12.071 5 m Grafsteen 
8.  Bolders -68.862/12.072 5 - 8 m Om schepen aan te meren.  
9. Keramiek, glas 

en metaal 
-68.862/12.072 n.v.t Op het strand naast Fort 

Beekenburg zijn scherven van 
keramiek te vinden die door de 
zee aan zijn gespoeld. Deze 
scherven dateren uit de 
Historische periode van 
Curaçao. 

10. Torpedonet  -68.861/12.071 0 - 6 m Onderdeel WOII-torpedonet 
Tabel 6: Samenvatting van resultaten van Caracasbaai. 

 
• 1. Haaienpalen, netten en een katrol  
Bij de Directeursbaai zijn constructies van haaienpalen zowel boven als onderwater te zien. 
De Directeursbaai was vanaf 1918 een privé strand voor de directeuren en medewerkers die 
een hoge status hadden bij Shell, die vaak in hun vrije tijd of weekenden gingen zwemmen. 
Rond de palen waren er netten aangebracht als veiligheidsmaatregelen tegen de haaien. Ten 
tijde van het onderzoek lagen de palen en resten van netten tussen 2 en 18 meter diep. Een 
aantal van deze palen is in elkaar gestort en liggen op de zeebodem. Op een diepte van 7 meter 
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ligt een katrol, dat mogelijk werd gebruik om de lijnen en netten te spannen (Error! Reference 
source not found.). Deze vindplaats behoort tot de toekomstige voorraad. 
 

 
Figuur 27: Haaienpalen Bron: K. Boon (2019). 

 

 
Figuur 28: Een katrol.  Bron: K. Boon (2019). 
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• 3. Sleepboot (C-0169) 
Op een diepte van 5 meter ligt een sleepboot (Figuur 29) bij de Tugboat Beach.  Deze sleepboot 
is volgens het artikel ‘Sleepboten bij de Shell’ ook een van de 3 mogelijke sleepboten die in 
het jaar 1989 werd afgezonken als duikobject.140 Aan de onderkant van de boeg is duidelijk te 
zien dat de boot grote schade heeft opgelopen. Volgens lokale duikers heeft deze boot schade 
opgelopen tijdens werkzaamheden in haven. In vergelijking met de sleepboot die bij 
Vaersenbaai ligt, is dit wrak minder goed geconserveerd. Dit komt door de constante 
menselijke activiteiten die plaats vinden bij het wrak. Het wrak ligt op 5 meter diep en is vrij 
toegankelijk voor snorkelaars en duikers. De vindplaats behoort tot een toekomstige voorraad. 
 

 
Figuur 29: CSM-sleepboot bij Caracasbaai. Bron: K. van Asperen (2019). 

 
• 4. Ankerplaats C-0170  
Een anker is een zwaar object van meestal steen, metaal of hout. Een schip laat het anker in de 
bodem van het water vallen, om te voorkomen dat het vaartuig door wind of stroming gaat 
drijven.141 Bij de Tugboat beach is tussen een diepte van 4 en 5 meter een stockless anchor 
gevonden (Figuur 30). Het anker dateert uit het midden van de 19de eeuw en bleef in gebruik 
tot in 1960.142 Het anker is nog steeds in situ in vormt een geïsoleerde vindplaats. Met een 
geïsoleerde vindplaats wordt bedoeld dat er geen enkel wrak in de buurt ligt waar het anker 
van zou kunnen zijn. Het anker is goed geconserveerd, hoewel hier en daar het anker is 
begroeid met koraal. De compleetheid van dit object is 100%. In de bijlage wordt het anker 
beschreven.  

                                                
140 www.cnooks.nl geraadpleegd op 17-5-2019. 
141 Smith 2000, 38.  
142 Stelten 2010, 35. 
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Figuur 30: Stockless anker bij Carascasbaai. Bron: B. Blom (2019). 

 
• 6. Kanon 
Bij het strand van fort Beekenburg is een gietijzeren kanon op het land gevonden. De term 
kanon is afgeleid van het Griekse woord kanun en het Latijnse woord canna. Beide woorden 
betekenen buis. Kanonnen hebben een cilinderlengte van minstens twintig keer de diameter 
van de boring (het kaliber) en schieten met een hoek van niet meer dan twintig graden.143  
Tijdens de Europese expansie en de koloniale periode van Curaçao hadden kanonnen een grote 
invloed op het voeren van oorlog op zee. Het kanon (Figuur 31) is gedeeltelijk met beton in de 
grond vastgezet, waarvan 115 cm boven de grond steekt. Het is mogelijk dat het kanon als 
bolder of meerpaal werd gebruikt. De conservering van het kanon is heel slecht.  
 
• 9. Keramiek, glas en metaal 
Op het strand naast fort Beekenburg zijn een aantal materiaalfragmenten aan land gespoeld. 
Tijdens dit onderzoek werden verschillende vondsten verzameld en gedetermineerd. De 
vondsten die werden aangetroffen dateren uit de historische periode van Curaçao en bestaan 
uit keramiek, glas, en metaal. Het grootste gedeelte van de keramiek scherven is steengoed met 
glazuur of engobe (S2) afkomstig uit Westerwald.  
 
Steengoed is op Curaçao bekend als butishi. Dit Duitse steengoed kwam via Europese schepen 
op Curaçao terecht. Tijdens de koloniale periode was steengoed een van de weinige bakseltypes 
die waterdicht was en werd het met name gebruikt als schenk-, drink- en opslaggerei. 
Voorbeelden hiervan zijn schenkkannen, flessen (voor mineraalwater) en bekers (Figuur 32). 
Naast keramiek werden er ook wand- en bodemfragmenten van kelder- en wijnflessen 
aangetroffen. Volgens de heer Henk Krediet zijn een aantal vondsten in 2008 na de orkaan 
Omar op het strand aangespoeld, zoals musketkogels (Figuur 33) en onderdelen van schepen.144  

                                                
143 Stelten 2010, 37. 
144 Pers. com. H. Krediet dd. 22 april 2019.  
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Figuur 31: Kanon nabij Fort Beekenburg dat vroeger mogelijk werd gebruikt als 
meerpaal.  
 



 
Figuur 32: Bodemfragment van een mineraalwaterfles (S2-fle-9). 

 

  
Figuur 33: Musketkogels. 
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• 10. Torpedonet  
Op Figuur 34 is een ketting rond de steen te zien. Deze ketting is mogelijk een overblijfsel van 
het stalen net dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruik ter bescherming van de olie-
installatie bij Caracasbaai. Dit stalen net is beter bekend als een torpedonet om torpedo’s af te 
weren. Het grootste deel van de torpedonetten is door de Koninklijke Marine opgeruimd, al 
zijn er een aantal locaties binnen de Caracasbaai waar resten van deze netten zijn 
overgebleven.145 Een van deze locaties is bekend als ‘Lost Anchor’. Deze site ligt aan de 
overkant van de Caracasbaai, buiten de onderzoekslocatie van dit project. 
 

 
Figuur 34: De ketting. 

                                                
145 www.maritiemdigitaal.nl geraadpleegd op 19-5-2019. 
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 Sint Annabaai 
Volgens de geologische kaart komen alleen kalksteenterrassen bij de Sint Annabaai voor. De 
bodemkaart geeft aan dat het gebied rondom de Sint Annabaai bebouwd is. De St. Annabaai 
scheidt de hoofdstad Willemstad in twee stadsdelen, Punda aan de oostzijde en Otrobanda aan 
de westzijde. Deze twee stadsdelen zijn verbonden via de Koningin Emmabrug die over de St. 
Annabaai loopt. Willemstad heeft een maritiem cultuurlandschap146 met een netwerk van 
vaarwegen via de St. Annabaai en bijbehorende centra van maritieme activiteit zoals de havens 
van Schottegat, scheepswerven en samenhangende nijverheid. 
 
Willemstad was vanaf de komst van de Nederlanders een handelscentrum. Willemstad werd 
sterk verdedigd met een aantal baterijen en forten. Rond de 17de eeuw ontwikkelde de haven 
van Willemstad zich tot een internationale haven voor de handelsvaart (Figuur 35).  Op 4 
augustus 1634 zijn de Nederlanders begonnen met het bouwen van het Waterfort (C-1146) 
onder leiding van Le Grand en Van Wallbeeck. Dit fort werd gebouwd ten oosten van de St. 
Annabaai en werd in de loop der eeuwen weer herbouwd en vervangen.147  
 

 
Figuur 35: Haveningang van Willemstad met het Waterfort aan de linkerkant en de 
Riffort aan de rechterkant. Bron: P. Crebasol (1858). 
 
In tegenstelling tot andere forten heeft dit fort geen echte actie gekend, maar wel activiteiten. 
Voorbeelden hiervan zijn de bezetting van het fort door de Engelsen (1807 en 1816) en Urbina 
(1929). Verder fungeerde dit fort ook als een militaire basis in de Tweede Wereldoorlog 
(1940).148 Later tussen 1955 tot 1957 is het Waterfort opgegaan in het Hotel Intercontinental. 
Dit gebouw werd na enkele naamveranderingen Hotel Van der Valk Plaza en Casino.149  

                                                
146 Westerdahl 1989, 313-327.   
147 Hartog 1997, 34.  
148 Hartog 1997, 49. 
149 Hartog 1997, 34. 
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Omstreeks 1701 werd de batterij Punta Brava (C-1196) gebouwd. 150Deze batterij was een 18 
meter lange wal die met een knik langs de oeverlijn tot aan zee uitloopt.151 De batterij Punta 
Brava was sterk bewapend met kanonnen. Naast kanonnen had deze batterij een ketting als 
uitrusting, die over de havenmond kon worden gespannen. Zo werd de Sint Annabaai 
ontoegankelijk gemaakt voor vijandige schepen.152  
 
Bij het Waterfort had men machinerie om de ketting voor de havenmond te trekken.153  Toen 
Cassard in 1713 het eiland aanviel, kon hij de Sint Annabaai niet binnenvaren omdat de 
haventoegang dicht was.154 Bij de batterij was een kruithuis te vinden. Onder leiding van de 
gouverneur J. R. Lauffer werd het kruithuis opgeruimd in verband met de Franse invasie van 
1800. Rond 1826 is Punta Brava afgebroken om het Riffort te bouwen.155  
 
De Sint Annabaai heeft ook een tragische gebeurtenis meegemaakt, namelijk de explosie van 
de Hollandse fregat Alphen (C-0179). De Hollandse fregat Alphen werd in 1763 onder leiding 
van de Admiraliteit van Amsterdam gebouwd.  De reden voor het laten bouwen van dit 
oorlogsfregat was de toename van piraterij. Vanaf het jaar 1758 waren er flink wat Nederlandse 
koopvaardijschepen door piraten in beslag genomen en de bemanning werd als slaaf verkocht. 
Om de handel te beschermen gingen de landprovinciën akkoord om het oorlogsfregat te laten 
bouwen.156 In 1763 begonnen men met het bouwen van het fregat en een jaar later werd het 
schip in dienst genomen. De Alphen was een fregat van het 6de charter en was bewapend met 
kanonnen, waaronder 26 twaalfponders en 10 vier- en zesponders (Figuur 36).157 
 

 
Figuur 36: Bouwtekening van oorlogsfregat de Alphen. Bron: W. Nagelkerken (2009). 

 
Naar aanleiding van de toenemende piraterij door Engelse en Franse kapers in het Caribische 
gebied, voer het fregat Alphen op 29 juni 1778 richting St. Eustatius. Eenmaal daar 
aangekomen sloot het schip zich bij een groep schepen aan, die patrouilleerden om de Engelse 
en Franse kapers uit de buurt weg te jagen. Op 31 juli 1778 vertrok het fregat Alphen vanuit 
St. Eustatius om samen met de belangrijkste handelsschepen naar Curaçao te varen.158 

                                                
150 Hartog 1997, 34. 
151 Hartog 1997, 53. 
152 Hartog 1997, 54. 
153 Hartog 1997, 54. 
154 Hartog 1997, 56. 
155 Hartog 1997, 55. 
156 Nagelkerken 2009, 37 – 41. 
157 Nagelkerken 2009, 42 – 44. 
158 Nagelkerken 2009, 132-134. 
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In de ochtend van 15 september 1778 lag het oorlogsfregat de Alphen tussen de Kleine en Grote 
Werf in de Sint Annabaai van Curaçao geankerd. De Kleine en Grote Werf waren een standaard 
ankerplaats voor oorlogsschepen in deze natuurlijke haven van het eiland.159 Het fregat viel 
onder leiding van kapitein George Willem Hendrik baron van der Feltz. Kapitein baron van 
der Feltz had de gouverneur de avond ervoor beloofd dat hij de volgende dag naar het 
gouvernement zou komen om daar tijd door te brengen. Maar in de ochtend voelde hij zich niet 
goed en besloot om niet te gaan.160  
 
Naast de Alphen lagen het oorlogschip Princesse Royaal Frederica Sophia Wilhelmina, de 
Engelse kaper General Morris en vijf grote koopvaardijschepen, waarvan twee met volle 
lading, om naar Nederland terug te keren. Even voor acht uur hoorde men een zware klap in 
de haven van Curaçao. Een explosie vond plaats op de Alphen.161  Door de explosie ontstond 
veel rook en werd het water wild, met als gevolg dat de schepen die voor de werven geankerd 
lagen tegen de kademuur werden geslagen. Hoge golven spoelden over de kaden en drongen 
de woningen van de eilandbewoners binnen. Stukken hout, delen van menselijke lichamen en 
andere spullen vlogen de lucht in.162  
 

 
Figuur 37: Ontploffen van het oorlogsschip Alphen in de haven van Curaçao. Bron: S. 
Fokke (1778-1779). 
Ongeveer 250 mensen kwamen om het leven. De oorzaak van de explosie van het fregat is nog 
steeds een raadsel, maar er worden verschillende mogelijkheden als uitgangspunt genomen. 
                                                
159 Nagelkerken 2009, 136. 
160 Nagelkerken 2009, 137. 
161 Nagelkerken 2009, 140. 
162 Nagelkerken 2009, 142-143. 
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Onder de mogelijkheden vallen een explosie in de kruitkamer, een brand in de zeilkooi, het 
schieten van draaibassen door een Engelse kapper en een zelfmoordaanslag. Op de dagen na 
de explosie werden lijken en verschillende materialen uit het water opgevist. De overledenen 
werden op het kerkhof aan de Roodeweg in de wijk Otrobanda begraven. Het lichaam van 
kapitein baron van der Feltz werd een dag na de explosie gevonden. Daarnaast werd er een 
cassette van kapitein baron van de Feltz aangetroffen met daarin papieren, geld en nog enkele 
onbetaalde rekeningen.163 Zijn lichaam werd in een mahoniehouten kist gelegd en in de kelder 
van de Compagnie begraven.164   
 
Rond 1826 werd de batterij Punta Brava afgebroken om het Riffort te bouwen.165 Het Riffort 
(C-1176) werd in 1828 gebouwd en had als taak de havenmonding van St. Annabaai te 
beschermen. Het fort was ongeveer 96 bij 30 meter groot, met muren van 1,5 meter dik en was 
bewapend met 56 kanonnen. Dit fort had zijn eigen kazerne, kruithuis en regenbak. Toen het 
Riffort klaar was, verhuisden de soldaten van het Waterfort naar dit fort toe. Met de tijd werd 
de kazerne als een opslagplaats gebruikt, tot in 1929. Tegenwoordig zijn er winkels en 
restaurants in dit fort te vinden.166  
 
Op de zeebodem van de Sint Annabaai ligt het wrak van het stoomschip SS Mediator (C-0208). 
Het stoomschip werd in 1872 in Liverpool gebouwd, voor Hargrove, Ferguson & Company, 
en kreeg de naam SS Dahlia. In 1876 werd het schip verkocht en kreeg het de naam SS Mediator 
(Figuur 38). De SS Mediator is 91,5 meter lang en ongeveer 11,4 meter breed. Het schip had 
twee masten die voor het zeilen werd gebruikt.167   
 
Met dit stoomschip werden verschillende goederen getransporteerd, zoals indigo, jute, thee en 
opium. Op 5 juli 1884 lag de SS Mediator aan de Kleine Werf in de Sint Annabaai, vol met 
goederen van Europa, de Verenigde Staten en Curaçao, wat die avond naar Colombia vervoerd 
zou worden.168 Door een slechte manoeuvre van de Duitse boot Thuringia van de Hamburg-
America Line ontstond echter een botsing met de SS Mediator. In korte tijd zonken het schip 
en de goederen naar de bodem van de Sint Annabaai. Tijdens de opgraving van de Alphen in 
1987 ontdekte de heer Dr. Wil Nagelkerken de SS Mediator. De SS Mediator is in twee stukken 
gebroken en ligt op een diepte van 15 tot 18 meter.169 De artefacten die werden aangetroffen 
zijn te vinden bij NAAM en het Curaçao Maritiem Museum te Scharloo. 
 
De Sint Annabaai is een zone met hoge archeologische verwachting. De locatie dateert vanaf 
de Historische periode en complextypen die er verwacht worden zijn wrakken, 
scheepsonderdelen, verdedigingswerken, ankers en kanonnen. De omvang en diepte van de 
locatie kan binnen het gebied variëren. De gaafheid en conservering van materialen kan van 
slecht tot goed zijn. Mogelijke materialen die kunnen aangetroffen kunnen worden zijn 
bouwmaterialen, keramiek, glas, en metaal. Mogelijke verstoringen in het water zijn onder 
andere baggeren, constructie, koralen en sedimentaire afzettingen. (Figuur 39).  
 

                                                
163 Nagelkerken 2009, 154 
164 Nagelkerken 2009, 164 
165 Hartog 1997, 55. 
166 Hartog 1997, 57. 
167 Nagelkerken et al 2014, 26. 
168 Nagelkerken et al 2014, 80 -84. 
169 Nagelkerken et al 2014, 87 -94. 
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Figuur 38: Liging van de SS Mediator. Bron: P. Lankamp (2003). 
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Figuur 39: Cultuurhistorische verwachting en elementen bij Sint Annabaai. 
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Figuur 40: Overzichtskaart van de resultaten bij St. Annabaai.
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Bij de Sint Annabaai werden zes (Figuur 40) vindplaatsen onderzocht. Door 
veiligheidsmaatregelen van de havendienst was het niet mogelijk om een duikinspectie te doen 
bij de vindplaatsen Alphen en SS Mediator. Door deze omstandigheden werd er gekozen om 
bij de ingang van St. Annabaai te duiken.  Met behulp van eerdere onderzoeken worden deze 
twee locaties toch meegenomen in dit project. Alle vindplaatsen die bij de Sint Annabaai 
werden aangetroffen dateren uit de Historische periode en zijn van hoge archeologische 
waarde.  
 
Nr.: Interpretatie: Coördinaten: Diepte: Resultaten: 
11. Alphen 

(C-0179) 
-68.932/12.110 20 – 40 

m 
Oorlogsfregat  

12. SS Mediator 
(C-0208) 

- 68.932/ 12.109 15 - 18 m Stoomschip 

13. Anker 
 

-68.936/12.105 6 m Admirality Longshank 
Anker (Oudere versie)  

14. Anker 
 

-68.936/12.104 10 m Old Admirality Longshank 

15. Ponton -68.937/12.103 30 m Ponton van de Emmabrug 
(1888) 

16 Blokken  68.936/12.104 1 – 2 m Blokken van het Waterfort 
Tabel 7: Samenvatting van resultaten van Sint Annabaai. 

 
• 11 – 12. De Alphen en de SS Mediator 
In de Sint Annabaai zijn twee historische scheepswrakken te vinden. De scheepswrakken zijn 
bekend als het oorlogsfregat Alphen en het stoomschip SS Mediator. Onder leiding van Dr. Wil 
Nagelkerken begon het voormalige Antropologisch Archeologisch Instituut Nederlandse 
Antillen (AAINA) in 1987 met een archeologisch onderzoek naar de overblijfselen van de 
Alpen en SS Mediator. Tussen 1995 en 1998 werden door AAINA in de Sint Annabaai delen 
van het fregat en vondsten van het stoomschip opgegraven. Verder werd ook een gedeelte van 
het oorlogsfregat en het hele stoomschip (15 tot 18 meter) in situ behouden. Tijdens de 
opgraving werden meer dan 10.000 artefacten verzameld, beschreven, gedetermineerd en 
geconserveerd. De artefacten bestaan uit glas, keramiek, rookpijpen, kanonnen, enzovoorts 
(Figuur 41).  
 
• 13 – 14. Ankerplaats 
Tijdens het veldonderzoek bij de ingang van de Sint Annabaai zijn twee ankers gevonden, 
waaronder een Old Admirality Longshank Anchor ( Figuur 42 en Figuur 43). Deze ankers 
dateren uit de 18de en 19de eeuw. De Admiralty Anchor Longshank valt in de categorie Stock 
Anchor. Het anker ligt in situ in vormt een geïsoleerde site. Het anker is goed geconserveerd 
en de compleetheid van dit object is 95%. Het andere anker is niet compleet en heel slecht 
geconserveerd.  
 
• 15. Ponton van Koningin Emmabrug  
Bij de ingang van de Sint Annabaai is een mogelijk ponton te vinden op 30 meter diepte. Deze 
ponton is mogelijk een oudere versie van de pontons onder de Koningin Emmabrug. De 
Koningin Emmabrug, ook bekend als de Old Swing Lady of de Pontjesbrug, is een pontonbrug 
in Willemstad die Otrobanda en Punda met elkaar verbind.170 Deze brug werd in 1888 gebouwd 
door de Amerikaanse consul Leonard Burlington Smith en is een van de weinig drijvende 
                                                
170 www.nationaalarchief.cw geraadpleegd op 21-9-2019. 
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draaibruggen ter wereld. Om de brug van Punda naar Otrobanda of andersom over te steken 
moesten mensen die schoenen droegen een tol betalen. Mensen zonder schoenen konden gratis 
oversteken.171  
 
Tussen 1937 – 1939 werd er een geheel nieuwe brug gemaakt. Dit maakt het mogelijk dat de 
ponton die bij de ingang van de Sint Annabaai ligt een van de oudere pontons uit 1888 is 
(Figuur 44). Het dek van de ponton is gedeeltelijk begroeid met koralen en aan de uiteinden 
zijn er bolders te vinden voor het aanmeren van bootjes. Aan de bovenkant van de ponton is 
een opening, die tot zelf mogelijke loopgangen binnen de ponton lijkt.172 
 
• 16. Waterfort   
Langs de muur van het Waterfort is op de zeebodem bouwmateriaal te zien (Figuur 45). Dit 
bouwmateriaal is bekend als ballast en vormde mogelijk onderdeel van dit fundament uit de 
17de eeuw. Het fundament werd eeuwenlang blootgesteld door erosie en andere natuurlijke 
factoren. Het is mogelijk dat de sterke onderzeese stromingen ervoor zorgt dat het 
bouwmateriaal uit het fundament verdwijnt. Dit kan leiden tot instorting van het fort en vormt 
daarom een gevaar voor zowel het erfgoed als de lokale bevolking. 
 

 
Figuur 41: SS Mediator Bron: K. Boon (2016). 

                                                
171 www.nationaalarchief.cw geraadpleegd op 21-9-2019. 
172 www.nationaalarchief.cw geraadpleegd op 21-9-2019. 
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Figuur 42: Admirality Longshank Anchor zonder armen bij de Sint Annabaai 
(Vindplaats 13).   Bron: K. Boon (2019). 
 

 
Figuur 43: Admirality Longshank Anchor bij Annabaai (Vindplaats 14). Bron: K. Boon 
(2019). 
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Figuur 44: Mogelijke ponton van de Koningin Emmabrug bij Annabaai. Bron: K. Boon 
(2019). 
 

 
Figuur 45: Bouwmateriaal bij het Waterfort. Bron: A. Richter (2019). 
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 Rif 
De Mega Cruise Terminal bevindt zich aan het Rif in Willemstad. De Mega Cruise Terminal 
is lokaal bekend als Mega Pier en ligt ten westen van de ingang van de Sint Annabaai. Vroeger 
was het Rif en het zuidelijk deel van Otrobanda een schiereiland. Bij het Rif komen 
kalksteenterrassen voor. De bodemkaart geeft aan dat het Rif bebouwd is.  

Volgens de historische kaarten was het Rif een schiereiland dat verbonden was met de 
zoutpannen van Parasasa (C-1219).173 Aan het einde van de 18de eeuw werden een leprosarium, 
het Lazarushuis (C-1218), en een inrichting voor geesteszieken, bekend als het Dolhuis, 
gebouwd op initiatief van gouverneur Jean Rodier 174 Op 23 augustus 1877 was er een grote 
storm die een enorme schade had veroorzaakt aan het Dolhuis en het Lazarushuis. Na de storm 
van 1877 werden deze gebouwen niet meer gebruikt175  

Een belangrijke vindplaats bij het Rif is de USS Erie. USS Erie was een Amerikaans 
marineschip dat door de Duitse onderzeeboot U-163 getorpedeerd werd op 12 november 1942 
(Figuur 46). In totaal zijn 7 leden van de bemanning omgekomen.176 Op 10 november 1942 
verliet de USS Erie Trinidad en leidde het konvooi TAG-20 (het 20ste konvooi op de route 
tussen Trinidad, Aruba en Cuba) als escortecommandant.177 Het konvooi bestond uit 
koopvaarders die voedingsmiddelen en brandstoffen naar Engeland en de Verenigde Staten 
voerden.178  
 

 
Figuur 46: Aanval op de USS Erie. Bron: www.antillesatwar.com (onbekend). 

 
Op 12 november 1942 arriveerde het geallieerde konvooi aan de zuidkust van Curaçao. Dit 
konvooi bestond uit dertien koopvaarders en vijf andere escorteschepen: de Patrol Crafts (PC) 
                                                
173 Victorina et al 2017, 14. 
174 Victorina et al 2017, 14. 
175 Victorina et al 2017, 14. 
176 Pers. com. A. van der Ree dd. 5 februari 2019. 
177 www.usserie.org geraadpleegd op 21-5-2020. 
178 www.usserie.org geraadpleegd op 21-5-2020. 
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545, 624, 573, USS Spry en USS Biddle.179 Vanuit Curaçao kwamen er vijf tankers en twee 
Nederlandse oorlogsschepen onder andere Hr. Ms. Van Kinsbergen en Hr. Ms. Koningin 
Wilhelmina. Het konvooi werd 24 uur lang door spionagevliegtuigen begeleid. Op 12 
november 1942 lanceerde de U-163 drie torpedo’s, waarvan één de USS Erie heeft geraakt.180  
 
De Superior Producer (C0-187) is een ander wrak dat voor de Mega Pier ligt en is in 1977 
gezonken. Het schip was op weg naar Isla Margarita en kwam naar Curaçao om brandstof te 
tanken. Bij het verlaten van de haven begon een deel van de lading te schuiven door de ruwe 
zee. Als gevolg maakte het schip een slagzij en zonk. Onmiddellijk kwamen spijkerbroeken, 
katoenen T-shirts en lakens naar de wateroppervlakte (Figuur 47). Mensen ging het water in 
om deze spullen te halen.  Aangezien het geen tragisch verhaal was, werd er een lied van de 
gebeurtenis gemaakt door de heer Macario Prudencia. Het nummer met de titel ‘Sunu a bisti’ 
werd een hit op het eiland. ‘Sunu a bisti’ is een gezegde en betekent verbetering in de situatie. 
Nu is de Superior Producer een van de meest bezochte duiklocaties op Curaçao.   
 

 
Figuur 47: Superior Producer. Bron: www.divemagazine.co.uk (onbekend). 

Het Rif is een zone met een hoge archeologische verwachting. De locatie dateert vanaf de 
Historische periode en de complextypen die er verwacht worden zijn wrakken en 
scheepsonderdelen. De omvang en diepte van de locatie kan binnen het gebied variëren. De 
gaafheid en conservering van materialen kan van slecht tot goed zijn. Mogelijke materialen die 
kunnen aangetroffen worden zijn bouwmaterialen, keramiek, glas, en metaal. Er kunnen 
verstoringen als constructie, koralen en sedimentaire afzettingen in het water voorkomen 
(Figuur 48). 

Bij het Rif werden drie vindplaatsen onderzocht. Gedurende het onderzoek zijn zowel scheeps- 
als vliegtuigonderdelen gevonden. Alle vindplaatsen die bij het Rif werden aangetroffen 
dateren uit de Contemporaine periode (Tabel 8 en Figuur 49).

                                                
179 www.usserie.org geraadpleegd op 21-5-2020. 
180 www.usserie.org geraadpleegd op 21-5-2020. 
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Figuur 48: Cultuurhistorische verwachting en elementen bij Rif. 
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Figuur 49: Overzichtskaart van de resultaten bij Rif.
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Tabel 8: Samenvatting van resultaten van Rif. 
 
• 17. Superior Producer 
Superior Producer (C0-187) is een wrak dat voor de Mega Pier ligt en die in 1977 is gezonken. 
Het wrak is een vrachtschip en ligt op een diepte tussen de 30 en 35 meter (Figuur 50). Het 
wrak is redelijk goed geconserveerd, maar heeft wel schade aan de boeg opgelopen tijdens de 
bouw van de tweede Mega Pier. Hier en daar zijn er nog restanten van lading te vinden, zoals 
flessen, leren tassen en schoenen.  
 

 
Figuur 50: Superior Producer. Bron: Turtle & Ray Productions (2018). 

 
• 18 -19. Vondsten van de USS Erie  
Bij het Rif zijn restanten van het Amerikaanse oorlogsschip USS Erie te vinden (Figuur 51).181 
De resten zijn verspreid tussen 1 en 40 meter diep en zijn bedekt met koraal. Dit maak het 
onmogelijk om objecten te identificeren. Bij de vindplaats komen ook resten van flessen, 
servies en zilver bestek voor (Figuur 52). Tijdens het onderzoek werd het schip niet ter plekke 
gevonden. De reden hiervoor is dat het schip op 9 december 1952 door de Koninklijke Marine 
laten zinken.182   

                                                
181 Pers. com. A. van der Ree op 5 februari 2019. 
182 Pers. com. A. van der Ree dd. 5 februari 2019. 

Nr.: Interpretatie: Coördinaten: Diepte: Resultaten: 
17. Superior 

Producer  
-68.943/12.105 30 – 35 

m 
Cargo schip  

18. USS Erie -68.963/12.115 1 – 40 m Amerikaanse oorlogsschip 
19. Keramiek en 

glas  
-68.964/12.116 3 - 5 m Fragmenten van servies en 

flessen.  
20. Vliegtuigwrak -68.964/12.115 5 – 27 m Resten van de Vliegtuig van de 

USS Erie. 
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Figuur 51: USS Erie in brand voor het Rif. Bron: www.reddit.com (1942). 

 

 
Figuur 52: Zilveren bestek van de USS Erie. 
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Figuur 53: Onderdelen van het vliegtuig op 5 meter diepte. Bron: K. Boon (2019) 

 

 
Figuur 54: Onderdelen van het vliegtuig op 27 meter diepte. Bron: A. Richter (2019). 
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• 20. Vliegtuigwrak 
Bij het Rif zijn restanten van het vliegtuig 02S Kingfisher te vinden (Figuur 53 en Figuur 54). 
Dit vliegtuig hoorde bij het Amerikaanse marineschip USS Erie dat op 12 november 1942 
getorpedeerd werd door een Duitse onderzeeboot.183 Volgens verschillende verhalen is het 
vliegtuig niet neergestort, maar over boord gegooid (Figuur 55). Het vliegtuig bleek een 
spionagevliegtuig te zijn geweest.184 De restanten van het vliegtuig liggen op een diepte 
variërend van 5 tot 27 meter diep. Ze zijn te herkennen aan delen van aluminium platen die 
verspreid over de vindplaats liggen en aan een vleugel van het vliegtuig.  

 
Figuur 55: Staart van het vliegtuig. Bron: www.mergorinmosam.nl (onbekend). 

 
 Piscaderabaai 

De Piscaderabaai is gelegen aan de westelijke kant van Willemstad, in het zuidelijke deel van 
Curaçao. Piscadera is onderverdeeld in Groot- en Klein Piscadera. Aan de Piscaderabaai liggen 
verschillende hotels en restaurants en bevindt zich een haven waar boten kunnen aanmeren. 
Tevens vind je hier de Caribbean Research and Management of Biodiversity Foundation 
(CARMABI Foundation). Volgens de geologische kaart bestaat Piscadera uit twee geologische 
eenheden: de Curaçao Lava Formatie en kalksteenterrassen. Door tektonische bodemopheffing 
en veranderingen in de zeespiegel hebben zich zowel gemiddelde terrassen (Tm) als lage 
terrassen (Te) op deze locatie gevormd. De lage terrassen (Te) van de kalksteenformatie zijn 
bij de kust vinden en worden onderverdeeld in rotsachtige klifkusten met verschillende binnen-
baaien (Ti) en stranden (Tc).185 
 

                                                
183 Pers. com. K. Boon op 15 april 2019. 
184 Pers. com. A. van der Ree op 5 februari 2019. 
185 Beers/de Freitas/Ketner 1997, 8. 
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Tijdens de Keramische periode werd de Piscaderabaai door de indiaanse bevolking 
Maniguacóa genoemd.186Er zijn verschillende vindplaatsen bij Piscadera waar shell middens 
werden aangetroffen. Met de komst van de Spanjaarden in 1499 werd de naam Maniguacóa in 
Pescadero veranderd. Pescadero betekent ‘een gebied voor visserij’.187 Later hebben de 
Nederlanders de naam veranderd in Piscadera. 
 

   
Figuur 56: Fort Piscadera. Bron: François van der Hoeven (2016). 

 
Rond 1701 werd een batterij (C-1275) opgezet onder leiding van directeur Nicolas van Beek. 
Na de rooftocht van de kaper Cassard in 1713 werd de batterij tot fort verstrekt. De batterij 
werd een stervormig fort met een vierkante toren, die gebruikt werd tegen aanvallen vanuit de 
zee. Het fort heeft twee keer actie gezien. In 1800 bij de strijd tegen de Fransen en in 1804 
tijdens de invasie van de Engelsen.188 Dit fort is in redelijk goede staat gebleven en vormt nu 
onderdeel van het Hilton Hotel (Figuur 56). 
 
Bij Piscadera zijn twee plantagehuizen gebouwd, het Plantagehuis Klein Piscadera (C-0588) 
en Ravenslot (C-0591). De ruïne van landhuis Ravenslot staat op het grondgebied van de 
plantage Klein Piscadera. In 1806 werd de plantage Klein Piscadera verkocht aan de heer Lucas 
Raven. Dit landhuis werd telkens doorverkocht aan de erfgenamen tot omstreeks 1860. Na 
1860 was het landhuis verlaten.189  
 
De Piscaderabaai is in het verleden een bekende ankerplaats (C-0191) geweest. Figuur 57 geeft 
de mogelijke ligging van deze ankerplaats aan. Bron 4 geeft informatie over de 
ankerproblematiek van de grote zeilschepen en de manier van ankeren bij de Piscaderabaai.  

                                                
186 Hartog 1968, 34. 
187 Hartog 1968, 34. 
188 Hartog 1997, 114. 
189 van der Hoeven 2014.   
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Figuur 57: Ankerplaats bij Piscaderabaai Bron: www.objects.library.uu.nl. (onbekend). 
 

 
Bron 4: Ankerplaats in de Piscaderis Baey, Curaçao geraadpleegd op 
www.objects.library.uu.nl. 

‘Men dient te weten; dat, om in Vijants Landt, een Landing te onderneemen soo moeten 
de Scheepen of barquen op de plaetzen die daartoe het bequamste te voore komt, elk 
bequam weezen, om de Scheepen of barken ten anker te houden, om daglijks alle toevoer 
te kunne brengen, aan de troupe die gelandt zijn, en sonder dat, kan absolute geen 
Landing geschieden.’  
 
‘Wanneer d'heer Caspars, in de baeij van St. Cruz, op het eijlandt Curacao gelandt was, 
sondt hij een schip in deeze Pescaderis Baeij, om alhier te debarqueeren de Artillerije, 
Amunitie van Oorloge, Eet, en drink waaren etc. alzoo het hem zeer difficiel soude zijn 
geweest, al het noodige van daer na(ar) de WillemStadt te Landt te Transporteeren.’  
 
‘Waer ontrent verder dient, dat in deese baeij, maer plaetz is voor één Schip, en dat geen 
schip nog bark alhier, en op veele plaetzen van Curacao leggen kunnen, sonder een touw 
aan Landt vast te hebben. Soo dat nu belet wort vast te maaken, kan hier geen Schip of 
bark blijven liggen, off deselven worde door de harde Ooste Wint weg gedreeven, wandt 
geen anker houde kan, van wegen de stijle afgaende grondt, soo als in deeze Kaart 
vertoont wordt, gevolglijk het landen in deeze Manieren belet is.’ 
 
In Amsterdam den 17 November 1739. 
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Figuur 58: Cultuurhistorische verwachting en elementen bij Piscaderabaai. 
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Figuur 59: Overzichtskaart van de resultaten bij Piscaderabaai.
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De bovengenoemde vindplaatsen in de Piscaderabaai dateren vanaf de Pre-keramische periode. 
De complextypen die er verwacht worden zijn ankerplaatsen en bootfragmenten. Mogelijke 
materialen die kunnen aangetroffen worden zijn aardewerk, keramiek, schelpen, glas, metaal 
en hout. Mogelijke verstoringen in het water zijn onder andere koralen en sedimentaire 
afzettingen. De Piscaderabaai is een zone met hoge archeologische verwachting (Figuur 58). 
 
Naar aanleiding van de kaart met de ligging van de historische ankerplaats werd er gekozen 
om in het gebied een duikinspectie uit te voeren.  Bij de Piscaderabaai werden twee 
vindplaatsen aangetroffen. Gedurende het onderzoek is één archeologisch object gevonden. 
Verder zijn er op deze locatie resten van steigers, die met de tijd werden gebouwd en weer 
afgebroken. Deze resten zijn niet in kaart gebracht. De locaties zijn in  Tabel 9 en Figuur 59 te 
vinden.  
 
Nr.: Interpretatie: Coördinaten: Diepte: Resultaten: 
21. Anker (C-0191) -68.970/12.122 19 m Admirality Longshank Anker 
22. Vissersboot  -68.970/12.121 24 m - 

Tabel 9: Samenvatting van resultaten van Piscaderabaai. 

• 21. Ankerplaats C-0191 
Op historische kaarten staat de locatie C-0191 bekend als ankerplaats. Tijdens het 
veldonderzoek is er een Old Admirality Longshank Anchor gevonden dat dateert tussen de 18de 
en 19de eeuw (Figuur 60). Het anker valt in de categorie Stock Anchor. Het werd rond 1700 
ontworpen door de Royal Navy (Engeland) en bleef in gebruik tot 1830.190 Het anker ligt in 
situ en vormt een geïsoleerde vindplaats. De conservering van het anker is goed, hoewel die 
wel begroeid is met koraal. De compleetheid van dit object is 95%. In de bijlage 1 wordt het 
anker beschreven. 
 

 
Figuur 60: Admirality Longshank Anchor bij de Piscaderabaai.  Bron: L. Vasquez (2019).
                                                
190 Stelten 2010, 33 -35. 
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 Vaersenbaai 
De Vaersenbaai, ook wel Kokomo Beach genoemd, ligt ongeveer in het midden van Curaçao 
en ten westen van Willemstad. Sinds 1943 is Vaersenbaai in bezit van de Politie Sport 
Vereniging.191 Volgens de geologische kaart komen bij de baai kalksteenterrassen van 
ongeveer twee miljoen jaar oud voor. Door tektonische bodemopheffing en veranderingen in 
de zeespiegel, zijn er zowel gemiddelde terrassen (Tm) als lage terrassen (Te) op deze locatie 
gevormd. 192 De lage terrassen worden verdeeld in rotsachtige klifkusten met binnenbaaien.   
 
Rond de 17de eeuw was de Vaersenbaai bekend als Heifer Bay.193 Vaersenbaai was een van de 
eerste locaties waar de WIC met plantages is begonnen. Naast dat de baai als ankerplaats diende 
(C-0194), was deze baai ook bekend van het verse, zoete drinkwater dat vlak achter het strand 
te vinden was, vooral in een goed regenjaar.194 De bemanning van de grote schepen gingen in 
boten naar het strand en vulden daar tonnen met vers water om het naar de schepen te brengen.  
 

 
Figuur 61: Fort Vaersenbaai. Bron: F. van der Hoeven (2015). 

Door de toenemende activiteiten bij deze locatie besloot de directeur Jeremias van Collen in 
1713 om een fort (C-0101) bij de Vaersenbaai te bouwen.195 Het fort was bewapend met twee 
vierponders kanonnen en twee metalen bassen.196 Tegenwoordig zijn alleen overblijfselen van 
het fort te zien, zoals onderdelen van de toegangsport en het fundament.  In 2015 werd het fort 
door Stichting Maritieme Archeologie Curaçao (STIMACUR) geconsolideerd (Figuur 61).197 

                                                
191 Pers. com. F. van der Hoeven dd. 16 juli 2018.  
192 Beers/de Freitas/Ketner 1997, 8. 
193 Hartog 1968, 101. 
194 Pers. com. F. van der Hoeven dd. 16 juli 2018. 
195 Hartog 1968, 101. 
196 Hartog 1997, 108. 
197 Pers. com. F. van der Hoeven dd. 16 juli 2018. 
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Figuur 62: Cultuurhistorische verwachting en elementen bij Vaersenbaai. 
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Figuur 63: Overzichtskaart van de resultaten bij Piscaderabaai.
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Op basis van bovenstaande gegevens is er een cultuurhistorische verwachting voor de 
Vaersenbaai opgesteld. De Vaersenbaai dateert uit de Historische periode en is een zone met 
middelhoge archeologische verwachting. Wat betreft complextype worden watergerelateerde 
resten verwacht, zoals resten van versterkingen, scheepswrakken, bootfragmenten en ankers. 
De omvang en diepte van de vindplaatsen kan variëren. De gaafheid en conservering van de 
vindplaatsen en mobila kan van slecht tot goed zijn. Materialen die aangetroffen kunnen 
worden zijn aardewerk, keramiek, glas, bouwmateriaal, metaal en hout. Verstoringen in het 
water kunnen pier, koralen en sedimentaire afzettingen zijn (Figuur 62).  
 
Naar aanleiding van het bureauonderzoek werd er gekozen om voor de kust van Vaersenbaai 
een aantal duikinspecties te gaan voeren. Tijdens de archeologische duikinspecties zijn in totaal 
vijf vindplaatsen bij de Vaersenbaai onderzocht. Bij deze locatie zijn er geen archeologische 
objecten of waarden gevonden. In Tabel 10 en Figuur 63 staat een overzicht van de 
vindplaatsen die zijn aangetroffen.   
 
Nr.: Interpretatie: Coördinaten: Diepte: Resultaten: 
23. Anker (C-0194) -69.006/12.161 4 m Anker is in 2015 meegenomen  
24. Structuren  -69.005/12.160 7 m Bouwmateriaal van de 

vakantiehuizen.  
25. Ponton -69.005/12.158 19 – 34 m Gebruikt om de auto’s van jaren’ 

50 te transporteren. 
26. Autowrakken -69.005/12.159 15 - 55 m Auto’s uit de jaren’50 
27. Sleepboot -69.005/12.157 45 - 51 m Als duikobject gezonken.  

Tabel 10: Resultaten van Vaersenbaai. 
• 23. Ankerplaats C-0194 
In de database van NAAM wordt de locatie C-0194 als ankerplaats aangeven. Tijdens het 
verkennend veldonderzoek zijn er geen ankers aangetroffen. Volgens K. Boon (mede-eigenaar 
van Trunkdivers) lag er een anker op een diepte van vier meter. In 2015 werd het anker van de 
Vaersenbaai door sportduikers meegenomen.198  
 
• 24.  Structuren  
Tussen 40 en 50 meter ten oosten van de Vaersenbaai bevinden zich twee structuren (Figuur 
65 en Figuur 66) op een diepte van 7 meter. Deze structuren lijken op een fundament, maar het 
bouwmateriaal bestaat uit resten van vakantiehuizen die vroeger aan het westen van de baai 
stonden. In 2010 werden de vakantiehuizen door de tropische storm Tomas verwoest.199 Het is 
mogelijk dat de sterke onderzeese stromingen de bouwmaterialen van de vakantiehuizen naar 
het oosten van de baai hebben weggesleept. 
 
• 25. Ponton  
Op de drop off tussen 19 en 34 meter diep ligt een Ponton. De ponton werd gebruikt om auto’s 
uit de jaren 50 vanaf Willemstad naar de Vaersenbaai te transporteren.200 Na het afzinken van 
de auto’s werd ook deze ponton afgezonken. De ponton is ongeveer 15 meter lang en 4 meter 
breed en ligt op dit moment onderste boven. Aangezien natuurlijke omstandigheden is de 
ponton redelijk goed geconserveerd (Figuur 67 en Figuur 68). Deze ponton kan worden gezien 
als een toekomstige voorraad.  

                                                
198 Pers. com. K. Boon dd. 20 maart 2019. 
199 Pers. com. K. Boon dd. 20 maart 2019. 
200 Pers. com. K. Boon dd. 20 maart 2019. 
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Figuur 64:  Op deze foto zijn de vakantiehuizen te zien voor de tropische storm Tomas  
te zien. Bron: F. van der Hoeven (2010). 
 

 
Figuur 65:  Op de foto zijn alleen maar de fundamenten van de vakantiehuizen te zien. 
Bron: F. van der Hoeven (2010). 
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Figuur 66: Bouwmateriaal van vakantiehuizen bij Vaersenbaai. Bron: K. Boon (2019). 

 

 
Figuur 67: De ponton ligt op dit moment ondersteboven. Bron: K. Boon (2019). 
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Figuur 68: Rechterzijde van de ponton. Bron: K. Boon (2019). 

 
Figuur 69: Autowrak uit de jaren’50. Bron: K. Boon (2019). 
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• 26. Autowrakken 
Hetzelfde geldt voor de autowrakken. Deze vindplaats ligt tussen de 15 en 55 meter diep en 
kan worden geïnterpreteerd als een begraafplaats of een stortplaats voor oude auto’s. Er zijn 
zowel autowrakken als auto-onderdelen bij deze plaats aanwezig. Aan het model van de auto’s 
is duidelijk zien dat deze auto’s uit de jaren’ 50 stammen. Lokaal zijn deze bekend als Wabi’s 
of oldtimers (Figuur 69). Door natuurlijke omstandigheden is deze vindplaats slecht 
geconserveerd. Veel carrosserie waren in elkaar gevallen en er zijn geen complete resten 
overgebleven. Op dit moment is het onduidelijk waarom de ponton en de auto’s werden 
afgezonken. Een aantal mogelijk motieven kunnen zijn het gebruik van auto’s als duikobject, 
voor het laten aangroeien van koralen, of juist omdat er geen mogelijkheden waren om de 
auto’s te recyclen of vernietigen. 
 
• 27. Sleepboot 
Op een diepte van 45 tot 51 meter ligt een sleepboot (Figuur 70). De sleepboot heeft een lengte 
van 19 meter en een breedte 3,75 meter. Het artikel ‘Sleepboten bij de Shell’ geeft aan dat met 
de komst van Shell naar Curaçao verschillende kleine sleepboten werden gebouwd.201 Deze 
sleepboten deden werkzaamheden voor de Curaçao Scheepvaart Maatschappij (C.S.M). 
Daarnaast geeft het artikel ook aan dat rond het jaar 1989 drie van de zeven sleepboten als 
duikobject waren afgezonken.202 Deze sleepboten liggen nog steeds in de wateren van Curaçao. 
In tegenstelling tot de andere twee sleepboten zijn deze goed geconserveerd. Net als de ponton 
kan deze sleepboot ook worden gezien als een toekomstige voorraad.   

 
Figuur 70: CSM-sleepboot bij Vaersenbaai. Bron: K. Boon (2019). 

                                                
201 www.cnooks.nl geraadpleegd op 17-5-2019.  
202 www.cnooks.nl geraadpleegd op 17-5-2019.  



 94 

 Porto Mari 
Porto Mari ligt ten westen van Curaçao en heeft twee stranden, Playa Porto Mari en Playa 
Hunku (ook wel Playa Hoenkoe genoemd). Bij het uitvoeren van het veldonderzoek vonden de 
duikinspecties alleen bij Playa Porto Mari plaats. Bij Porto Mari komen ook kalksteenterrassen 
voor. In het noorden van deze locatie zijn geërodeerde lage terrassen te vinden, aangegeven als 
(IAr2) op de bodemkaart. In het zuiden van het gebied zijn rotsachtige klif kusten met baaien 
zichtbaar (Te).  
 
Het is nog niet bekend of er indianen in de prehistorische periode bij Porto Mari hebben 
gewoond. Tot nu toe zijn er geen archeologische vindplaatsen of artefacten gevonden die 
hierop duiden. Er zijn wel zijn diverse aanwijzingen voor menselijke activiteiten vanaf de 
historische periode in dit gebied. Bij Porto Mari zijn twee belangrijke cultuurhistorische 
elementen te vinden, namelijk Fort Lesire (C-1281) en het plantagehuis Porto Mari (C-0604). 
Daarnaast wordt deze locatie ook aangeduid als ankerplaats (C-0198).  
 
In 2011 heeft de Archeologische Werkgroep van NAAM fundamenten van Fort Lesire (of Fort 
Lasere) herontdekt. Dit fort is genoemd naar de eigenaar van Porto Mari in 1740. Tijdens de 
Oostenrijkse Successieoorlog in Europa kreeg directeur Isaac Faesch opdracht om een fort bij 
Porto Mari te bouwen. In het dagboek van Gouverneur J. R. Lauffer (1800) stond vermeld dat 
het fort bij Porto Mari een 12 en 18 pond kanon beschikte. In 1805 werd het fort veroverd en 
vernield door de Engelsen.203  
 
Het landhuis of plantagehuis Porto Mari is het andere cultuurhistorische element. Het 
plantagehuis werd in de tweede helft van de 18de eeuw gebouwd. Op deze plantage vond 
gemengde landbouw, veeteelt, visserij, hoedenvlechterij en het produceren van kalk plaats.204 
Tijdens de koloniale periode werd kalk gebruikt als bouwmateriaal om huizen en gebouwen te 
kunnen metselen. De producten werden geproduceerd voor zowel de binnen- als buitenlandse 
markt.205 Voor het transporteren van de goederen werden zeeroutes gebruikt. Nu zijn alleen 
ruïnes van dit landhuis te vinden. 
 
Porto Mari dateert vanaf de Historische periode en is een zone met middelhoge archeologische 
verwachting. Qua complextype worden bootfragmenten, resten van versterkingen en ankers 
verwacht. De omvang en diepte van de vindplaatsen kan variëren. Mogelijke materialen die 
kunnen aangetroffen worden zijn keramiek, glas, bouwmateriaal, metaal en hout. Verstoringen 
in het water kunnen koralen en sedimentaire afzettingen zijn (Figuur 71).  
 
Naar aanleiding van het bureauonderzoek werd er gekozen om voor de kust van Porto Mari 
een aantal duikinspecties te gaan voeren Op Porto Mari werden twee vindplaatsen onderzocht. 
Gedurende het onderzoek zijn geen archeologisch objecten gevonden. Hieronder in Tabel 11 
en Figuur 72 bevindt zich een overzicht van de locaties die zijn aangetroffen.  
 
Nr.: Interpretatie: Coördinaten: Diepte: Resultaten: 
28. Reefballs  -69.087/12.218 1 – 5 m Rif ballen voor herstellen van het rif 
29. Anker (C-0198) n.v.t n.v.t Anker niet aanwezig  

Tabel 11: Samenvatting van resultaten van Porto Mari. 

                                                
203 Hartog 1997, 107. 
204 Allen 2001, 8-19.  
205 Allen 2001, 10. 
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Figuur 71: Cultuurhistorische verwachting en elementen bij Porto Mari. 
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Figuur 72: Overzichtskaart van de resultaten bij Porto Mari



• 29. Reefballs  
Tussen de kust en het koraalrif in Porto Mari zijn reefballs te vinden. Reefballs (Figuur 73) zijn 
een kunstmatig rif, aangelegd om het koraalrif te beschermen en te laten herstellen. Tussen 
2001 en 2002 werden ongeveer 100 reefballs door de Reef Balls Foundations aangelegd. De 
aanleiding hiervoor was de vernieling van het rif dat veroorzaakt werd door orkaan Lenny in 
1999.206 Reefballs worden tevens gebruikt als een snorkel route. Ze liggen tussen 1 en 5 meter 
diep en variëren in grootte.  
 

 
Figuur 73:  Reefballs bij Porto Marie. Bron: B. Blom (2019). 

• 30. Ankerplaats C-0198 
In de database van NAAM wordt Porto Mari aangegeven als een ankerplaats. Tijdens het 
veldonderzoek zijn er helaas geen ankers of resten daarvan aangetroffen. Mogelijke redenen 
hiervoor zijn als volgt:  

1. Het kan zijn dat schepen hier nooit een anker hebben verloren. 
2. Ankers zijn bedekt met sedimentatie of koraal.  
3. Ankers liggen dieper dan 40 meter, buiten bereik van sportduikers.  
4. Ankers zijn meegenomen door duikers.  

 
 Kleine Knip 

Knip is een buurt in het noordwestelijke deel van het eiland. In dit gebied zijn twee stranden te 
vinden: de Grote Knip en Kleine Knip. Het inventariserend veldonderzoek vond plaats bij 
Kleine Knip, bij de lokale bevolking bekend als Playa Kenepa Chiki. Bij Knip komen zowel 
de Knip Formatie als kalksteenterrassen voor. Bij de Knip komen ook heuvelachtige 

                                                
206 Van den Bulck 2002, 4. 
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landschappen (Kr en Km) en valleien met een droog daal of dam (Kv) voor.207 Naast 
heuvelachtige landschappen en droogdalen zijn er ondiepe kleiachtige leemachtige gronden 
(1Kp2) te vinden. Aan de kust bevinden zich de lage kalksteenterrassen. Deze terrassen worden 
verdeeld in rotsachtige klif kusten met verschillende binnen baaien (Ti).  
 
Sinds de prehistorische periode werd Knip door de indianen bewoond. Knip was de plaats waar 
de Caiquetios met hun cayuco’s aan land kwamen. Volgens Hartog lag de nederzetting (C-
0001) op het hooggelegen gebied dichtbij de kust. Hier zijn verschillende artefacten gevonden, 
zoals aardewerk, schelpen, vuurstenen, dierlijke botten, gereedschappen en menselijke graven. 
208  Daarnaast zijn er ook andere vindplaatsen bij Knip waar shell middens werden aangetroffen, 
zoals bij Knipberg (C-0058) en Seru Kortape (C-0648).  
 
Gedurende de koloniale periode werden verschillende verdedigingswerken gebouwd om het 
eiland te beschermen tegen kapers en piraten. Bij Kleine Knip (aan de oostzijde) en Grote Knip 
(aan de westzijde) lagen zowel een batterijen als een fort (C-0106). De batterijen werd gebouwd 
na 1750 en bleven in werking tot 1822.209 Het fort werd rond dezelfde tijd als de batterijen 
gebouwd en lag tussen de twee baaien (Figuur 74). De batterijen en het fort werden tijdens een 
archeologische inspectie in 2009 ontdekt.  
 

 
Figuur 74: Wachthuis van het fort bij Knip. Bron: F. van der Hoeven (2019). 

                                                
207 Beers/de Freitas/Ketner 1997, 9. 
208 Hartog 1968, 6 -12. 
209 Hartog 1997, 101. 
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Rond de 18de eeuw fungeerden Grote Knip (C-0209) en Kleine Knip (C-0161) als 
ankerplaatsen. Zeeroutes werden gebruikt om goederen zoals vers water, voedsel, oogsten en 
zout van de ene plantage naar de naar de andere plantage of naar de stad te transporteren en 
andersom.210 Bij de toegangspoort van de plantage Knip was een tolpaal te vinden. Hier werd 
vroeger tol geheven.  
 
Het landhuis/plantagehuis Knip (C- C-0698) heeft een belangrijke rol gespeeld in de 18de eeuw. 
Het plantagehuis en de magazines werden in 1694 gebouwd. Op de plantage werden 
verschillende producten verbouwd, waaronder indigo, dividivi, meloenen en 
aardappelen.211Door grote ontevredenheid weigerden 40 á 50 slaven in de ochtend van 17 
augustus 1795 om op plantage Knip van Casper L. van Uytrecht te werken. Deze gebeurtenis 
leidde tot één van de grootste slavenopstanden die Curaçao heeft mee gemaakt. Tegenwoordig 
zijn het plantagehuis en de magazines (Figuur 75) nog intact en worden ze gebruikt als een 
museum.  
 

 
Figuur 75: Landhuis Knip. Bron: M. van Veldhoven (2012).  

Kleine Knip dateert vanaf de Keramische periode en is een zone met hoge archeologische 
verwachting.  Als complextype worden scheepswrakken, bootfragmenten en ankers verwacht. 
De omvang en diepte van de vindplaatsen kan variëren. De gaafheid en conservering van 
materialen kan van slecht tot goed zijn. Mogelijke materialen die aangetroffen kunnen worden 
zijn schelpen, aardewerk, keramiek, glas, bouwmateriaal, en hout. Verstoringen in het water 
kunnen koralen en sedimentaire afzettingen zijn (Figuur 76). 

                                                
210 Inniss 2014, 51. 
211 Inniss 2014, 51. 
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Figuur 76: Cultuurhistorische verwachting en elementen bij Kleine Knip.
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Figuur 77: Overzichtskaart van de resultaten bij Kleine Knip.
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Naar aanleiding van het bureauonderzoek werd er gekozen om voor de kust van Kleine Knip 
een aantal duikinspecties te gaan voeren. Bij Kleine Knip werden drie vindplaatsen 
aangetroffen Gedurende het onderzoek is een wandfragment van een olijfpot gevonden. 
Hierboven staat in Tabel 12 en (Figuur 77) een overzicht van de locaties die zijn aangetroffen.  
 
Nr.: Interpretatie: Coördinaten: Diepte: Resultaten: 
30. Glasvezel boot -69.153/12.342 5 m Mogelijke vissersboot 
31. Anker (C-0161) n.v.t n.v.t Anker niet aanwezig  
32.  Keramiek -69.154/12.341 7 m Wandfragment olijf pot 

Tabel 12: Samenvatting van de resultaten van het onderzoek in Knip. 
 
• 31. Ankerplaats C-0161 
Kleine Knip wordt op de historische kaarten aangegeven als ankerplaats. Hoewel Kleine Knip 
één van de belangrijkste ankerplaatsen was gedurende de 18de eeuw, zijn er helaas geen ankers 
of resten daarvan gevonden. Net als bij de locatie Porto Mari gelden dezelfde mogelijkheden.  
 
• 32. Spaanse olijfpot 
Bij Kleine Knip is een wandfragment van een mogelijke Spaanse olijfpot (ib-amf) gevonden 
(Figuur 78). De Spaanse olijfpot werd gebruikt voor de opslag en het transporteren van 
olijfolie, wijn, zeep en andere items. Deze potten dateren van 1500 tot 1850 en worden 
gecategorisseerd onder iberisch aardewerk.212 Het is niet mogelijk om aan de hand van het 
wandfragment en de conservering de typologie en exacte datering te bepalen. De pot maak een 
mogelijke verbinding met de aanwezigheid van de Spanjaarden op Curaçao. Daarnaast is het 
ook mogelijk om een verbinding te maken tussen de handel en de plantagehuizen bij deze 
bekende ankerplaats. 
 

 
Figuur 78: Wandfragment van een Spaanse Olijfpot (ib-amf).

                                                
212  James 1995, 1-3.  
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  Waardering van vindplaatsen bij Piscaderabaai en Sint Annabaai 
Tijdens de uitvoering van dit onderzoek werd samen met de stakeholders ervoor gekozen om 
bij twee locaties met een hoge archeologische verwachting een waardering te doen. Deze 
locaties zijn onder andere de Piscaderabaai en Sint Annabaai. Bij deze locaties werden 
verschillende vindplaatsen aangetroffen die van cultuurhistorische belang zijn. In tegenstelling 
worden deze vindplaatsen zowel door de mens als natuur bedreigd.  
 
Bij de Piscaderabaai is er sprake van rioolwater dat naar de binnen- en kustwateren uitstroomt. 
De grootste waterzuiveringsinstallatie bij het Klein Hofje te Piscadera voldoet al jaren niet 
meer, waardoor het zuiveren van afvalwater een probleem is. Net als de gezondheid van de 
mens, mangroves, de koralen en ander leven onderwater worden ook de archeologische 
vindplaatsen bedreigd. Bij de Sint Annabaai is sprake van stromingen, biologische en 
chemische degradatie.  
 

 
Bron 5: Vernieuwing waterzuiveringsinstallatie Klein Hofje noodzakelijk (2014) 
geraadpleegd op www.knipselkrant-curacao.com. 
 
De aangetroffen archeologische vindplaatsen worden conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie specificaties VS06 gewaardeerd. De waarde van de archeologische vindplaatsen 
bij Piscaderabaai en Sint Annabaai wordt vastgesteld op basis van belevingswaarde, fysieke 
kwaliteit en inhoudelijke waarde. Daarnaast krijgt elk bovengenoemd criteria een punt 
gebaseerd op de onderbouwing. Per onderdeel kunnen de scores tussen 1 (laag) en 3 (hoog) 
zijn. Gezien het resultaat scoort deze vindplaatsen op alle criteria ’s hoog en heeft een 
bijzondere archeologische waarde. 
 

 Ankerplaats Piscaderabaai (C-0191) 
 
Waardering op basis van belevingsaspecten 
Schoonheid Het anker ligt onder de wateroppervlakte en is zichtbaar als een 

cultuurhistorisch element voor een beperkte groep mensen, 
waaronder duikers.  
 

Herinneringswaarde  Historische bronnen bevestigen dat Piscaderabaai een bekende 
ankerplaats was tijdens de historische periode. Het anker kan 
worden gezien als een symbolische herinnering van de Europese 
maritieme verkenningen rondom het eiland Curaçao. Daarnaast 
weerspiegelt het verliezen van een anker de gevaren in de 
scheepsvaart. 
 

Waardering op basis van fysieke kwaliteit 
Gaafheid Bij deze locatie is een anker aanwezig. Tijdens het veldonderzoek 

zijn er geen andere mobilia aangetroffen. Dit maakt het onmogelijk 
om een relatie tussen de mobilia en het anker vast te stellen.  

‘WILLEMSTAD — Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran benadrukt het belang van een goed 
functionerende waterzuiveringsinstallatie bij Groot Piscadera, Klein Hofje, en de noodzaak van 
investering in deze installatie. Sulvaran reageert hiermee op Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje (PS), 
die zijn zorg uitsprak over niet functionerende gemalen, waardoor rioolwater niet adequaat 
weggepompt wordt naar de bestaande waterzuiveringsinstallaties op het eiland. 
Zoals de Amigoe reeds heeft gemeld sprak Cijntje zijn zorg uit over een ‘vermenging, op grote 
schaal, van rioolwater met de binnen- en kustwateren langs de zuidkust’. 
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Conservering Over het algemeen is het anker redelijk tot goed geconserveerd.  Het 
anker heeft sinds de historische periode op zeebodem gelegen en is 
daar blootgesteld aan erosie en koralen.  
 

Waardering op basis van inhoudelijke kwaliteit 
Zeldzaamheid Op dit moment is de vindplaats zeldzaam. Het anker dateert tussen 

de 18de en 19de eeuw en ligt nog steeds in zijn originele context als 
een geïsoleerde site in situ.   
 

Informatiewaarde De ankerplaats van de Piscaderabaai vertegenwoordigt de andere 
ankerplaatsen van Curaçao. Het geeft informatie over maritieme 
exploratie, transport en handel tussen de 18de - en de 19de eeuw. De 
informatie over ankers kan een bijdrage leveren aan toekomstig 
onderzoek.  
 

Ensemblewaarde De resultaten van het onderzoek kan de relatie tussen de 
vindplaatsen rond de Piscaderabaai en de rest van het eiland 
vaststellen. Zoals de connecties tussen ankerplaatsen en nabije 
plantages of forten.  
 

Representativiteit Samen met het anker bij de ingang van de Sint Annabaai, zijn deze 
twee ankers de enige bekende exemplaren die in zijn originele 
context als een geïsoleerde site in situ bewaard zijn gebleven. Op 
andere locaties rondom het eiland liggen meer van deze soorten 
ankers, die uit hun context zijn gehaald.  

 
Belevingswaarde Schoonheid 2 
 Herinneringswaarde 3 
  5 = behoudenswaardig 
Fysieke kwaliteit Gaafheid  2 
 Conservering  2 
  4 = behoudenswaardig 
Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaam 3 
 Informatiewaarde 2 
 Ensemblewaarde 2 
 Representativiteit 3 
  10 = behoudenswaardig 
Totaal:  19 punten 

Tabel 13: Scoretabel bij de waardestelling van de Ankerplaats bij Piscaderabaai. 
 

 Ankerplaats Sint Annabaai 
 
Waardering op basis van belevingsaspecten 
Schoonheid Het anker ligt onder de wateroppervlakte en is zichtbaar als een 

cultuurhistorisch element voor een beperkte groep mensen, 
waaronder duikers. Duikers mogen alleen met een toestemming van 
de havendienst duiken.  
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Herinneringswaarde  Historische bronnen bevestigen dat de Sint Annabaai een 
belangrijke handel- en ankerplaats was tijdens de historische 
periode. Net als bij de Piscaderabaai kan het anker kan worden 
gezien als een symbolische herinnering van de Europese maritieme 
verkenningen rondom het eiland Curaçao. Daarnaast weerspiegelt 
het verliezen van een anker de gevaren in de scheepsvaart. 
 

Waardering op basis van fysieke kwaliteit 
Gaafheid Bij deze locatie zijn twee ankers aanwezig.  

 
Conservering Over het algemeen zijn de vindplaatsen slecht tot goed 

geconserveerd. Bij vindplaats 29 is het anker slecht geconserveerd 
en missen onderdelen.  Bij vindplaats 30 is het anker blootgesteld 
aan erosie en koralen.  
 

Waardering op basis van inhoudelijke kwaliteit 
Zeldzaamheid Op dit moment is de vindplaats is zeldzaam. Het anker dateert 

tussen de 18de en 19de eeuw en ligt nog steeds in zijn originele 
context als een geïsoleerde site in situ.   
 

Informatiewaarde Samen met de ankerplaats in de Piscaderabaai vertegenwoordigt 
ook deze vindplaats de andere ankerplaatsen van Curaçao. Het geeft 
informatie over maritieme exploratie, transport en handel tussen de 
18de en de 19de eeuw in Willemstad.  
 

Ensemblewaarde De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor het vaststellen 
van relaties tussen vindplaatsen. Zoals de connecties tussen 
ankerplaatsen en nabije plantages of forten.  
 

Representativiteit Samen met het anker bij de ingang van Piscaderabaai, zijn deze 
twee ankers, de enige bekende exemplaren, die in zijn originele 
context als een geïsoleerde site in situ bewaard zijn gebleven. Op 
andere locaties rondom het eiland liggen meer van deze soorten 
ankers, die uit hun context zijn gehaald.  

 
Belevingswaarde Schoonheid 2 
 Herinneringswaarde 2 
  4 = behoudenswaardig 
Fysieke kwaliteit Gaafheid  2 
 Conservering  1 
  3 = behoudenswaardig 
Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaam 3 
 Informatiewaarde 2 
 Ensemblewaarde 2 
 Representativiteit 3 
  10 = behoudenswaardig 
Totaal:  17 punten 
Tabel 14: Scoretabel bij de waardestelling van de Ankerplaats bij de Sint Annabaai. 



 106 

 Het oorlogsfregat Alphen (C-0179) 
 
Waardering op basis van belevingsaspecten 
Schoonheid Het schip ligt onder de wateroppervlakte en is niet zichtbaar voor 

mensen. Na het gedeeltelijk opgraven van het schip met de 
bijbehorende artefacten is het nu zichtbaar als een permanente 
expositie in het Curaçao Maritiem Museum. Daarnaast zijn alle 
geconserveerde kanonnen van de Alphen op verschillende openbare 
plaatsen op Curaçao en in Nederland tentoongesteld. 
 

Herinneringswaarde  De explosie van het fregat Alphen is tot nu toe een van de grootste 
drie rampen die het eiland ooit heeft meegemaakt en is verbonden 
met de Sint Annabaai en de scheepvaart.  Er zijn meer dan 250 
mensen overleden, niet alleen de bemanning van het schip maar ook 
dokwerkers en anderen.  

 
Waardering op basis van fysieke kwaliteit 
Gaafheid De gaafheid van deze vindplaats is matig. Het fregat Alphen was 

een houten schip, waardoor er van de constructie heel weinig is 
overgebleven.  Bij het wrak is wel mobilia in situ aangetroffen die 
bij het scheepswrak horen. Het grootste deel van de vondsten 
bestaat uit servies en persoonlijke bezittingen van de bemanning.  
 

Conservering De conservering van dit schip kan variëren van matig tot slecht. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is de explosie in 1778, die ervoor 
zorgde dat een gedeelte van het schip ter plekke verloren ging. Een 
andere verklaring is het feit dat het wrak meer dan 100 jaar op 
zeebodem heeft gelegen en daar is blootgesteld aan erosie door 
stromingen, biologische en chemische degradatie. In contrast 
hiermee zijn vele artefacten goed geconserveerd.  
 

Waardering op basis van inhoudelijke kwaliteit 
Zeldzaamheid Het oorlogsfregat is zeer zeldzaam, want binnen de Curaçaose 

landgrenzen zijn er geen andere voorbeelden van dit type 
oorlogsfregat bekend uit deze periode.  
 

Informatiewaarde Het oorlogsfregat geeft een beeld van de Nederlandse 
handelsschepen en hoe de voormalige eilanden van de Nederlandse 
Antillen werden beschermd tegen kapers.  
 

Ensemblewaarde De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor het in kaart 
brengen van de relatie tussen de vindplaats en Willemstad. Het 
oorlogsfregat vertegenwoordigt een periode binnen de 18de eeuw, 
waarin maatregelen werden genomen om de Nederlandse 
handelsschepen te beschermen tegen piraterij.  
 

Representativiteit De Alphen representeert de koloniale periode van het eiland, dat 
sinds 1634 in handen was van Nederland. Hier is sprake van Shared 
Heritage. 
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Belevingswaarde Schoonheid 2 
 Herinneringswaarde 3 
  5 = behoudenswaardig 
Fysieke kwaliteit Gaafheid  2 
 Conservering  1 
  3 = behoudenswaardig 
Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaam 3 
 Informatiewaarde 2 
 Ensemblewaarde 2 
 Representativiteit 3 
  10 = behoudenswaardig 
Totaal:  18 punten 

Tabel 15: Scoretabel bij de waardestelling van de Alphen. 
 

 Het stoomschip SS Mediator (C-0208) 
 
Waardering op basis van belevingsaspecten 
Schoonheid Het schip lag onder het wateroppervlakte en was niet zichtbaar voor 

mensen. Na het gedeeltelijk opgraven van het schip met de 
bijbehorende artefacten is het nu zichtbaar als een permanente 
expositie in het Curaçao Maritiem Museum. 
 

Herinneringswaarde  Niet van toepassing. 
 
Waardering op basis van fysieke kwaliteit 
Gaafheid De SS Mediator is compleet en in goede staat. Bij de SS Mediator 

is mobilia in situ aangetroffen dat bij het scheepswrak hoort.  De 
relatie tussen de mobilia en het scheepswrak kan niet beoordeeld 
worden. De reden hiervoor is dat de SS Mediator voor de 
handelskade te vinden was en dat deze locatie tijdens de historische 
periode gebruikt werd als een stortplaats voor goederen.  
 

Conservering De conservering van dit schip is matig. Het wrak heeft meer dan 
100 jaar op de zeebodem gelegen en daar is blootgesteld aan erosie 
door stromingen, biologische en chemische degradatie. Veel 
artefacten zijn goed geconserveerd gebleven.  
 

Waardering op basis van inhoudelijke kwaliteit 
Zeldzaamheid De SS Mediator is zeer zeldzaam, want binnen de Curaçaose 

landgrenzen zijn er geen voorbeelden van dit type stoomschip 
bekend uit deze periode.  
 

Informatiewaarde De SS Mediator geeft informatie over maritieme transport en handel 
in de 19de eeuw.  
 

Ensemblewaarde De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor het in kaart 
brengen van de relatie tussen de vindplaats en Willemstad. De SS 
Mediator vertegenwoordigt de handel tussen Curaçao en Europese 
landen.  
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Representativiteit De SS Mediator representeert de bloeiende periode van de 
economie van het eiland. 
 

Belevingswaarde Schoonheid 2 
 Herinneringswaarde 1 
  3 = behoudenswaardig 
Fysieke kwaliteit Gaafheid  2 
 Conservering  2 
  4 = behoudenswaardig 
Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaam 3 
 Informatiewaarde 2 
 Ensemblewaarde 2 
 Representativiteit 2 
  9 = behoudenswaardig 
Totaal:  16 punten 

Tabel 16: Scoretabel bij de waardestelling van de SS Mediator. 
 

 Het Waterfort (C-1146) 
 
Waardering op basis van belevingsaspecten 
Schoonheid Het Waterfort is voor iedereen zichtbaar en toegankelijk in 

Willemstad.  
 

Herinneringswaarde  De koloniale geschiedenis van Willemstad als vestingplaats met de 
verschillende forten is in de herinnering van vele Curaçaoënaar. 
Daarnaast vormde deze fort zes decennia lang onderdeel van een 
hotel en restaurant in Willemstad.   

 
Waardering op basis van fysieke kwaliteit 
Gaafheid Het Waterfort is redelijke staat. Tijdens het veldonderzoek zijn er 

mobilia aangetroffen onder andere bouwmateriaal. Deze 
bouwmateriaal is bekend als ballast en vormde mogelijk onderdeel 
van dit fundament uit de 17de eeuw.  
 

Conservering De conservering van dit fort onder het wateroppervlak is matig. Het 
fundament werd eeuwenlang blootgesteld door erosie en andere 
natuurlijke factoren. Het is mogelijk dat de sterke onderzeese 
stromingen ervoor zorgt dat het bouwmateriaal uit het fundament 
verdwijnt.  
 

Waardering op basis van inhoudelijke kwaliteit 
Zeldzaamheid Het fort dateert de periode vanaf ongeveer 1634 en is in Curaçao 

zeldzaam. 
 

Informatiewaarde Het Waterfort zijn op verschillende historische kaarten en enkele 
andere historische bronnen bekend. Bovendien is deze fort in 
redelijke staat en levert veel informatie over het gebruik, 
ontwikkeling en inrichting van het fort.  
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Ensemblewaarde De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor het in kaart 
brengen van de relatie tussen dit fort en Willemstad. Het fort 
vertegenwoordigt de maatregelen die genomen werden om het 
eiland te beschermen.  
 

Representativiteit Het Waterfort representeert de koloniale periode van het eiland, dat 
sinds 1634 in handen was van Nederland. Net als bij het 
oorlogsfregat de Alphen is er hier ook sprake van Shared Heritage. 
 

Belevingswaarde Schoonheid 2 
 Herinneringswaarde 3 
  5 = behoudenswaardig 
Fysieke kwaliteit Gaafheid  3 
 Conservering  2 
  5= behoudenswaardig 
Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaam 3 
 Informatiewaarde 3 
 Ensemblewaarde 3 
 Representativiteit 3 
  12 = behoudenswaardig 
Totaal:  22 punten 

Tabel 17: Scoretabel bij de waardestelling van het Waterfort. 
 

 Ponton van Koningin Emmabrug 
 
Waardering op basis van belevingsaspecten 
Schoonheid De Koningin Emmabrug is een pontonbrug in Willemstad die 

Otrobanda en Punda met elkaar verbindt. Onder het wateroppervlak 
ligt een ponton van de brug en is niet zichtbaar voor mensen. 
 

Herinneringswaarde  Deze Koningin Emmabrug is wel zichtbaar en wordt dagelijks door 
de lokale bevolking en toeristen gebruikt.  

 
Waardering op basis van fysieke kwaliteit 
Gaafheid De gaafheid van deze vindplaats is matig.  Tijdens het 

veldonderzoek zijn er geen andere mobilia aangetroffen. 
 

Conservering Over het algemeen is de ponton redelijk tot goed geconserveerd.  De 
ponton heeft sinds 1939 op zeebodem gelegen en is daar 
blootgesteld aan erosie en koralen. 
 

Waardering op basis van inhoudelijke kwaliteit 
Zeldzaamheid Deze brug werd in 1888 gebouwd door de Amerikaanse consul 

Leonard Burlington Smith en is een van de weinig drijvende 
draaibruggen ter wereld.  
 

Informatiewaarde Aangezien de brug zeldzaam is, is de informatiewaarde hoog De 
Koningin Emmabrug kan informatie toevoegen aan ontwikkeling 
van Willemstad en mobiliteit van personen en goederen.  
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Ensemblewaarde De brug behoort tot ontwikkeling van de Willemstad en maken 
hierdoor deel uit van de infrastructurele werken. 
 

Representativiteit De Koningin Emmabrug representeert infrastructurele en 
economische ontwikkelingen in Willemstad.  
 

Belevingswaarde Schoonheid 3 
 Herinneringswaarde 3 
  6 = behoudenswaardig 
Fysieke kwaliteit Gaafheid  2 
 Conservering  2 
  4 = behoudenswaardig 
Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaam 3 
 Informatiewaarde 3 
 Ensemblewaarde 3 
 Representativiteit 3 
  12 = behoudenswaardig 
Totaal:  22 punten 

Tabel 18: Scoretabel bij de waardestelling van het Koningin Emmabrug. 
 

  Site management
 
Management van onderwater cultureel erfgoed is het streven naar een evenwicht tussen het 
beheren en behouden van het onderwater cultureel erfgoed door middel van tijd, menskracht, 
geld en economische ontwikkeling. Om het onderwater cultureel erfgoed goed te kunnen 
beheren zijn factoren waar rekening mee gehouden moet worden onder andere verschillende 
voorraad, bedreigingen, toegankelijkheid van de vindplaats, ethiek, tijd, geschikte materialen 
voor documentatie, budget en belangen van de stakeholders.  
 
Jarenlang wordt het onderwater cultureel erfgoed van Curaçao bedreigd door de natuur en de 
mens. Een eenvoudige manier om de archeologische vindplaatsen onderwater op Curaçao te 
kunnen beheren is door eerst deze vindplaatsen te categoriseren. Mogelijke categorieën zijn 
bijvoorbeeld verdronken landschappen (prehistorische en historische landschappen), wrakken 
(schepen en toebehoren, vliegtuigen en pontons), water-gerelateerde resten (historische 
ankerplaatsen en verdedigingswerken) en vondstenconcentraties. Aan de hand van deze 
categorieën kan er een managementplan per locatie of per categorie worden gemaakt. Een 
managementplan bestaat uit verschillende onderdelen, zoals administratieve gegevens, 
beoordeelding, waardering, en beheer van de vindplaats. Voor dit onderzoek is gekozen om 
een voorbeeldplan te maken voor het beheer van de categorie ‘ankerplaatsen’. 
 
• Categorie: Ankerplaats.  

 
1. Kosten-batenanalyse 

Het veldonderzoek heeft aangetoond dat deze vindplaatsen van cultuurhistorisch belang zijn.  
Factoren die bij deze vindplaatsen een rol spelen zijn met name de integriteit van de ankers, de 
oorspronkelijke archeologische context en de gemeenschappelijke associatie met het koloniale 
verleden. Ondanks al deze factoren zijn archeologen en andere professionals bezorgd over het 
beheren van deze vindplaatsen. Om de toekomst van deze vindplaatsen te verzekeren, wordt 
als alternatief het behoud in situ met jaarlijkse monitoring aanbevolen.  
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2. Site management agenda 
De ankerplaatsen zijn ouder dan 50 jaar en behoren tot het wettelijk beschermde onderwater 
cultureel erfgoed van Curaçao. Ankers worden vanwege hun relatief kleine omvang vaak 
verplaatst of meegenomen. In het verleden werd dit vaak gedaan door sportduikers zonder zorg 
voor behoud van deze objecten in de toekomst. Daarnaast worden deze vindplaatsen bedreigd 
door natuurlijke factoren.  
 
NAAM en STIMACUR zijn de organisaties die archeologische werkzaamheden mogen 
verrichten. Hieronder bevindt een overzicht van geplande activiteiten in de (nabije) toekomst:  
• Nader onderzoek kan aanvullende informatie opleveren over deze historische 

ankerplaatsen. 
• Onderzoek naar de corrosieprocessen 
• 3D constructies maken van de ankers door middel van fotogrammetrie.  
• Samen met de stakeholders regelingen voor toegang op lange termijn ontwikkelen.  
• De bevoegde organisaties moeten de locatie twee keer per jaar blijven monitoren 

doormiddel van een duikinspectie.  
• Follow-up voor stakeholders door middel van een nieuwsbrief één keer per jaar. 
• Lokale bevolking informeren.  
 
Het huidige budget is momenteel niet bekend. De kosten omvatten het uitbetalen van een 
onderwaterarcheoloog en een assistent, transport, perslucht en werkmateriaal.  
 

3. Datum van herbeoordeling 
1. Datum: onbekend  
2. Datum: onbekend 
 

  Conclusie  
 
Tijdens de uitvoeringsperiode werd er zowel een onderwater-verkennend als waarderend 
archeologisch veldonderzoek gedaan. Er werd gekozen om een verkennend onderzoek te doen 
bij Caracasbaai, Sint Annabaai, Rif, Piscaderabaai, Vaersenbaai, Porto Mari en Knip. Na de 
verkennende fase volgde de waarderend fase. Deze fase werd uitgevoerd op het moment dat er 
resten werden aangetroffen die van archeologische waarde zijn. Er werd gekozen om een 
waarderend onderzoek te doen bij Sint Annabaai en Piscaderabaai. In het Programma van Eisen 
(PvE) voor het veldonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.  Deze vragen 
zijn als volg:  
 
IVO – WB - Onderwater Verkennend  
1. Zijn er archeologische of cultuurhistorische waarden waarneembaar op de waterbodem?   
2. Zo ja, wat is de aard van de archeologische resten: soort, type, datering?  
 
IVO – WB - Onderwater Waarderend  

1. Hoe is de conservering van de vindplaatsen?  
2. Wat is de waardering van de vindplaatsen? 

 
Aan de hand van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek zullen de 
onderzoeksvragen worden beantwoord. 
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IVO – WB - Onderwater Verkennend  
 
1. Zijn er archeologische of cultuurhistorische waarden waarneembaar op de 

waterbodem?   
Naar aanleiding van het veldonderzoek zijn in totaal 16 van 32 vindplaatsen vastgesteld die 
van cultuurhistorisch of archeologisch van belang zijn. De vindplaatsen zijn te vinden bij de 
Kleine Knip, Piscaderabaai, Rif, Sint Annabaai en Caracasbaai.  
 
2. Zo ja, wat is de aard van de archeologische resten: soort, type, datering?  
• Caracasbaai  
Bij Caracasbaai zijn er vier vindplaatsen aangetroffen. Vindplaatsen 4, 6, en 9 dateren uit de 
Historische periode. Vindplaats 10 dateert uit de Contemporaine periode, met nadruk op de 
Tweede Wereldoorlog.  
 
Vindplaats 4 werd bij de Tugboat beach aangetroffen. Het gaat om een stockless anchor die uit 
het de midden 19de eeuw dateert. Het anker is nog steeds in situ in vormt een geïsoleerde 
vindplaats. Vindplaats 6 ligt bij het strand van fort Beekenburg. Hier werd een gietijzeren 
kanon aangetroffen. Dit kanon is gedeeltelijk met beton in de grond vastgezet, waarvan 115 
cm boven de grond uitsteekt. Het is mogelijk dat het kanon als bolder of meerpaal werd 
gebruikt. Bij dit strand werd er materiaalfragmenten gevonden die aan land zijn gespoeld. De 
vondsten die bij vindplaats 9 werden aangetroffen dateren uit de historische periode van 
Curaçao en bestaat uit keramiek, glas, en metaal. Bij vindplaats 10 is een ketting rond de steen 
te zien. Deze ketting is mogelijk een restant van de torpedonetten die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werden gebruik ter bescherming van de olie-installatie bij de Caracasbaai.  
 
• Annabaai  
In de Sint Annabaai zijn twee historische scheepswrakken te vinden. De scheepswrakken zijn 
bekend als het oorlogsfregat de Alphen (vindplaats 11) en het stoomschip SS Mediator 
(vindplaats 12). Tussen 1995 en 1998 werd door AAINA in de Sint Annabaai delen van het 
fregat en vondsten van het stoomschip opgegraven. Verder werd ook een gedeelte van het 
oorlogsfregat en het hele stoomschip (15 tot 18 meter) in situ behouden. Door 
veiligheidsmaatregelen van de havendienst was het niet mogelijk om een duikinspectie te doen 
bij de vindplaatsen Alphen en SS Mediator, maar worden wel in dit project meegenomen. 
 
Bij vindplaats 13 en 14 zijn twee Old Admirality Longshank Anchors gevonden. Deze ankers 
dateren tussen de 18de en 19de eeuw. De ankers liggen in situ en vormen een geïsoleerde site. 
Eén van de ankers is goed geconserveerd en de compleetheid van dit object is 95%. Het andere 
anker is niet compleet en heel slecht geconserveerd. Naast de ankers is bij vindplaats 15 een 
oudere versie van de ponton van de Koningin Emmabrug te vinden. De Koningin Emmabrug 
staat ook bekend als de Old Swing Lady of de Pontjesbrug  en is een pontonbrug in Willemstad, 
die Otrobanda en Punda met elkaar verbindt. Tussen 1937 en 1939 werd er een geheel nieuwe 
brug gemaakt. Om deze reden is het mogelijk dat de ponton die bij de ingang van de Sint 
Annabaai ligt, één van de oude pontons uit 1888 is.  
 
Langs de muur aan de zeezijde van het Waterfort ligt bouwmateriaal op de zeebodem 
(vindplaats 16). Dit bouwmateriaal is mogelijk onderdeel geweest van het fundament dat uit 
de 17de eeuw dateert. Het fundament van dit fort werd eeuwenlang blootgesteld aan erosie en 
andere natuurlijke bedreigingen. Het is mogelijk dat de sterke onderzeese stromingen de 
bouwmaterialen uit het fundament hebben gehaald.  
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• Rif 
Vindplaats 17 is het wrak Superior Producer die in 1977 is gezonken. Het wrak is redelijk goed 
geconserveerd, maar heeft wel schade aan de boeg opgelopen tijdens de bouw van de tweede 
Mega Pier. Hier en daar zijn nog restanten van de lading te vinden, zoals flessen, leer van tassen 
en schoenen.   
 
Bij vindplaats 18 zijn restanten van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog te vinden. Dit 
vliegtuig hoorde bij het Amerikaanse Navy schip USS Erie die op 12 november 1942 
getorpedeerd werd door een Duitse onderzeeboot. Volgens verschillende verhalen is het 
vliegtuig niet neergestort maar overboord gegooid. Naast het vliegtuig zijn er ook restanten 
van het schip aangetroffen (vindplaats 20). De resten zijn verspreid tussen 1 en 40 meter diep 
en zijn bedekt met koraal. Dit maak het onmogelijk om een aantal objecten te identificeren. Bij 
de site komen ook resten van flessen, servies en duur zilver bestek voor (vindplaats 19). 
 
• Piscaderabaai  
Bij de Piscaderabaai is vindplaats 21 aangetroffen. Deze vindplaats dateert uit de historische 
periode en is bekend als ankerplaats C-0191. Tijdens het veldonderzoek is er een Old 
Admirality Longshank Anchor gevonden. Het anker ligt in situ en vormt een geïsoleerde site. 
De conservering van het anker is goed, hoewel die wel begroeid is met koraal. De compleetheid 
van dit object is 95%. 
 
• Kleine Knip 
Bij vindplaats 32 is een wandfragment van een mogelijke Spaanse olijfpot gevonden. De 
Spaanse olijfpot werd gebruikt voor de opslag en het transport van olijfolie, wijn, zeep en 
andere items. Olijfpotten dateren uit de periode 1500 tot 1850. 
 
IVO – WB - Onderwater Waarderend  
 
1. Hoe is de conservering van de vindplaatsen?  
Over het algemeen varieert de conservering van de archeologische vindplaatsen bij 
Piscaderabaai en Sint Annabaai van matig tot goed. Deze vindplaatsen zijn wel blootgesteld 
aan erosie en koralen.  
 
2. Wat is de waardering van de vindplaatsen?  
De waarde van de archeologische vindplaatsen bij Piscaderabaai en Sint Annabaai wordt 
vastgesteld op basis van belevingswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. De 
bovengenoemde vindplaatsen scoren op alle criteria hoog en worden daarom gezien als 
behoudenswaardig.  
 
Vindplaatsen Belevings-

waarde 
Fysieke 
kwaliteit 

Inhoudelijke 
kwaliteit 

Totaal 
 

Ankerplaats Piscaderabaai  5 4 10 19 
Ankerplaats Sint Annabaai 4 3 10 17 
Oorlogsfregat Alphen 5 3 10 18 
Waterfort 5 5 12 12 
SS Mediator 3 4 9 16 
Ponton van Koningin Emmabrug 6 4 12 22 

Tabel 19: Scoretabel bij de waardestelling van vindplaatsen bij Piscaderabaai en Sint 
Annabaai. 
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7. Discussie 
 
Tijdens het onderzoek werden 32 vindplaatsen onderzocht. Deze vindplaatsen geven 
informatie over het beheer en behoud van onderwater cultureel erfgoed van Curaçao. De 
manier waarop de vindplaatsen nu worden beheerd is het gevolg van een aantal belemmeringen 
in het onderzoeksproces. In dit hoofdstuk worden mogelijke oplossingen voor dit probleem 
beschreven. 
 
Als Curaçao akkoord gaat om samen met de andere landen van het Koninkrijk der Nederlanden 
de UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage te ratificeren, 
moet het land Curaçao aan bepaalde punten of regels voldoen. Deze regels komen voor in de 
Rules of the ANNEX en vormen een integraal onderdeel van de beleidsinstrumenten van het 
‘Verdrag inzake bescherming van het cultureel erfgoed onder water’.213 Verder bevatten deze 
regels praktische normen en etnische richtlijnen voor archeologisch onderzoek onderwater. Om 
alvast als land een begin te kunnen maken, worden hieronder 5 van de 36 regels besproken.  
 

 
Bron 6: The Convention ANNEX  Rule 2 geraadpleegd op www.nadl.tamu.edu. 

 
In de loop der jaren zijn verschillen archeologische vondsten op de zeebodem verdwenen. De 
vondsten van scheepswrakken en archeologische vindplaatsen worden vaak meegenomen door 
sportduikers. Sommige duikers geven deze vondsten een ‘heilige plaats’ in hun woning en 
anderen verdienen er geld mee. Er zijn verschillende verhalen over archeologische vondsten 
die in het buitenland werden verkocht.  Onderwater erfgoed wordt vaak gezien als een 
economische hulpbron voor de handel terwijl dit niet de bedoeling is. Dit is een mogelijke 
verklaring voor het niet aantreffen van archeologische vondsten en vindplaatsen bij een aantal 
locaties. Het anker bij de Vaersenbaai is een goed voorbeeld. Vandaar dat het belangrijk is om 
de vindplaatsen te documenteren, monitoren en een handhavende organisatie aan te wijzen. De 
lokale kustwacht kan een mogelijke handhavende organisatie en stakeholder zijn.  
 

 
Bron 7: The Convention ANNEX  Rule 16 geraadpleegd op www.nadl.tamu.edu. 

 
Tijdens de uitvoering van dit project waren de methoden en technieken een grote uitdaging. De 
reden hiervoor is dat archeologische vindplaatsen onderwater kwetsbaar zijn. Door 
omstandigheden zoals een klein budget, tekort aan materialen en expertise, moet er per locatie 
specifieke doelen worden opgesteld.  Daarnaast werden ook per locatie creatieve methoden en 
technieken gebruikt bij de doelen tijd, technische uitdagingen en veiligheid van het 
projectteam.  Vanwege de genoemde factoren is het belangrijk om meer geschikte technieken 
te vinden die beschikbaar en uitvoerbaar zijn, zoals het gebruiken van sonars, 
onderwaterdrones en fotogrammetrie.  

                                                
213 www.nadl.tamu.edu geraadpleegd op 15-1-2020. 

‘Rule 2: The commercial exploitation of underwater cultural heritage for trade or speculation or 
its irretrievable dispersal is fundamentally incompatible with the protection and proper 
management of underwater cultural heritage. Underwater cultural heritage shall not be traded, 
sold, bought or bartered as commercial goods.’ 

‘Rule 16:. The methodology shall comply with the project objectives, and the techniques 
employed shall be as non-intrusive as possible.’. 
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Bij het gebruiken van deze technieken kan Curaçao, net als Nederland, het opwater onderzoek 
in de verkennende fase bij de procedure voor archeologisch onderzoek onder water 
introduceren. Hierdoor kunnen met behulp van sonars en onderwaterdrones grote oppervlakten 
en locaties buiten het bereik van duikers onderzocht worden. De bovengenoemde apparaten 
maken het mogelijk om efficiënt onderzoek te verrichten langs de baaien van Curaçao. Op 
basis van de beelden van de sonars en drones kunnen beslissingen worden gemaakt over de 
aard van de resten op de zeebodem. Deze resten worden dan met behulp van een 
duikeninspectie verder vastgesteld. 

Een andere genoemde methode is fotogrammetrie. Bij deze methode worden verschillende 
structuren onderwater gefotografeerd. Deze beelden worden verwerkt tot een aantal 
overlappende foto’s met als eindresultaat een gedetailleerd 3D-model. Dit 3D-model kan van 
belang zijn bij het beheren en monitoren van de vindplaatsen. Deze 3D-modellen kunnen 
tevens online gezet worden, zodat men hier informatie kan vinden over de vindplaats. Deze 
3D-modellen kunnen ook op een digitaal platform of via een hologramprojector in het Curaçao 
Maritiem Museum gepresenteerd worden. Op deze manier kunnen de mensen die niet duiken 
ook genieten van het onderwater cultureel erfgoed. 

Bron 8: The Convention ANNEX Rule 18 geraadpleegd op www.nadl.tamu.edu. 

Eén van de problemen bij archeologisch onderzoek zowel op land als onderwater is geld. Een 
archeologische organisatie zoals NAAM is in dienst van de overheid en kan een jaarlijks budget 
krijgen om haar taken uit te kunnen voeren. Het budget is vaak beperkt en wordt gebruikt voor 
personeel, veldwerk en andere faciliteiten. Archeologisch onderzoek kost veel geld, terwijl er 
weinig geld voor beschikbaar is. Door het tekort aan geld wordt er nauwelijks aandacht besteed 
aan het beheer van archeologische vindplaatsen onderwater. Een mogelijke oplossing hiervoor 
is het samenwerken met verschillende stakeholders. Stakeholders kunnen op verschillende 
manieren helpen, bijvoorbeeld met geld, goederen en expertise. Archeologen kunnen 
bijvoorbeeld sonar beelden van een stakeholder lenen om verdere onderzoek te doen.  

Bron 9: The Convention ANNEX Rule 22 geraadpleegd op www.nadl.tamu.edu. 

Een andere belemmering is het gebrek aan kennis en expertise op het gebied van onderwater 
cultureel erfgoed. Op dit moment heeft Curaçao enkel twee professionals die zich bezighouden 
met archeologie en cultureel erfgoed op het land.  Onderwaterarcheologie werd in het verleden 
door amateurarcheologen gedaan. Dankzij hun onderzoek hebben we informatie over de 
Alphen en SS Mediator. Het uitvoeren van archeologisch onderzoek kan voor schade zorgen 
aan een vindplaats. Om de schade te minimaliseren is er een professional nodig, die de kennis 
en vaardigheden heeft om de werkzaamheden te doen. Deze expertise heeft Curaçao op dit 
moment niet. Op dit moment kan Curaçao indien het nodig is, een beroep doen op professionals 
binnen de Koninkrijk der Nederlanden.  

‘Rule 18: The project design shall demonstrate an ability, such as by securing a bond, to 
fund the project through to completion.’ 

‘Rule 22: Activities directed at underwater cultural heritage shall only be undertaken 
under the direction and control of, and in the regular presence of, a qualified underwater 
archaeologist with scientific competence appropriate to the project.’  
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Bron 10: The Convention ANNEX Rule 35 geraadpleegd op wwwnadl.tamu.edu. 

 
Bij het uitvoeren dit afstudeerproject werd geconstateerd dat de bevolking heel weinig weet 
over archeologie in het algemeen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de lokale bevolking 
nauwelijks betrokken wordt bij archeologisch onderzoek en/of door een tekort aan 
voorlichtingen. Een archeologisch onderzoek is waardeloos als de resultaten niet met een 
publiek worden gedeeld.  De bevolking van Curaçao is de allerbelangrijkste doelgroep die 
betrokken moet zijn bij de archeologische processen. Dit kan in de vorm van voorlichtingen, 
het organiseren van open dagen of projecten waar de lokale bevolking aan mee kan doen.  
 
Een eenvoudige doelgroep voor het creëren van draagvlak is schoolkinderen, want ‘public 
awareness starts with the little ones in our community’. Op het gebied van 
onderwaterarcheologie kunnen kinderen de vindplaats zelf niet bezoeken, maar vinden ze het 
wel interessant om er meer over te weten. Tijdens dit project werd er bij de lokale basisschool 
Kolegio Dodo Palm en bij de Girl Guides Association PNA (AGPNA) een voorlichting 
gegeven en een educatief dagprogramma georganiseerd. De kinderen vonden het leuk en 
interessant. Daarnaast reageerde mensen positief over deze activiteit.   
 
Om ervoor te zorgen dat schoolkinderen of studenten de informatie ontvangen over 
(onderwater) archeologie of cultureel erfgoed, kunnen de professionals in samenwerking met 
leraren lesplannen ontwikkelen. In het verleden werden er bijvoorbeeld lesbrieven gemaakt 
over onder andere ‘Het scheepswrak 'Alphen' en de onderwaterarcheologie van Curaçao’. 
Deze lesbrieven zijn zowel in het Papiaments als het Nederlands te vinden. Het is de taak aan 
archeologen en andere professionals om ervoor te zorgen dat deze lessen op school worden 
behandeld. 
 
Een andere doelgroep zijn de sportduikers. Bij Rule 2 wordt aangegeven dat de archeologische 
vondsten vaak worden meegenomen door sportduikers. Een verklaring hiervoor is dat de 
meeste sportduikers niet goed geïnformeerd zijn. Daarnaast werd ook geconstateerd dat de 
duikers niet weten dat NAAM een maritiem meldpunt heeft.  
 
Als professionals moeten we door middel van voorlichtingen en verschillende duikactiviteiten, 
de sportduikers informatie geven over onze werkzaamheden en doelen. Archeologen moeten 
sportduikers ervan bewust maken dat het erfgoed onderwater, net zoals het koraal en andere 
levens onderwater, ook met respect behandeld moet worden. Verder is het belangrijk om de 
relatie tussen professionals en sportduikers te verbeteren en om met elkaar te gaan 
samenwerken. Vaak weten de sportduikers van meer locaties dan wij als professionals. Dit is 
ook een reden waarom deze doelgroep een belangrijke stakeholder is bij het beheren van 
onderwater cultureel erfgoed.  
 
Ondanks alle bovengenoemde uitdagen was het uitvoeren van dit project en de ervaring zeer 
leerzaam. Ik werd gesteund door verschillende organisaties en experts die ik graag nog even 
wil bedanken. Door met hen samen te werken heb ik kennis opgedaan in verschillende 
gebieden. Daarnaast ben ik erachter gekomen dat we een gemeenschappelijk doel hebben: het 
behouden van het ons onderwater cultureel erfgoed voor de toekomst.  
  

‘Rule 35. Projects shall provide for public education and popular presentation of the 
project results where appropriate.’ 
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8. Conclusie 
 
Curaçao is een eiland met een bredere maritieme geschiedenis die in kaart gebracht moet 
worden. De maritieme geschiedenis is een onderdeel van de identiteit van de bevolking van 
Curaçao. Om de maritieme geschiedenis van het eiland in kaart te brengen, moet meer 
onderzoek gedaan worden. Het doel van dit afstudeeronderzoek is het verzamelen en 
documenteren van kennis over mogelijke vindplaatsen. Deze kennis kan een bijdrage leveren 
aan het beheren, behouden en promoten van het onderwater cultureel erfgoed in het heden en 
in de toekomst. Op basis van deze doelstellingen zijn er onderzoeksvragen opgesteld. Deze 
vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord.  
 
1. Welke soorten maritiem- en onderwater erfgoed heeft Curaçao? 
Maritieme archeologie is een vakgebied binnen de archeologie gericht op het bestuderen van 
de interactie tussen de mens en het water aan de hand van materiële overblijfselen. Maritiem 
cultureel erfgoed van Curaçao is erfgoed dat een connectie heeft met water, zoals pakhuizen, 
havens, werven en bruggen. Voorbeelden van het maritieme erfgoed zijn Penha, Kleine en 
Grote Werf en Koningin Emmabrug.  
 
Onderwaterarcheologie is een vakgebied binnen de archeologie dat zich bezighoudt met het 
onderzoeken van materiële overblijfselen die zich onderwater bevinden. Een vindplaats 
behoort tot het Curaçaose onderwater cultureel erfgoed op het moment dat deze in de 
binnenwateren of het territoriale gebied ligt met een ouderdom van minimaal 50 jaar. 
Voorbeelden van Curaçaose onderwater cultureel erfgoed zijn onder andere het oorlogsfregat 
Alphen, het stoomschip SS Mediator, fundament van de Waterfort, restanten van WOII-
vliegtuig en de USS Erie bij Rif, en de historische ankerplaatsen bij de Piscaderabaai, Sint 
Annabaai en Caracasbaai. 
 
2. Welke wet- en regelgeving is van toepassing op onderwaterarcheologie van 

Curaçao? 
Het Verdrag van Malta en het Verdrag inzake bescherming van het cultureel erfgoed onder 
water zijn belangrijke internationale verdragen voor de bescherming van het erfgoed. Het 
Verdrag van Malta is in de Monumentenlandsverordening van Curaçao geïmplementeerd. De 
landsverordening voor Maritiem Beheer is een vorm van wetgeving, waarin punten van het 
Verdrag inzake bescherming cultureel erfgoed onder water zijn geïmplementeerd. Daarnaast 
worden beleidsinstrumenten zoals Beleidsnota Archeologie Curaçao en de Cultuurhistorische 
waardenkaart Curaçao gebruikt.  
 
3. Wat zijn de vaste procedures voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek 

onder water? 
De eerste stap is het uitvoeren van een cultuurhistorisch bureauonderzoek. Aan het einde van 
dit onderzoek wordt een rapport opgesteld met de gespecificeerde verwachting. Als volgt wordt 
een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, waarin de vraagstellingen en de uitvoeringswijze 
van een archeologisch inventariserend veldonderzoek aan de orde komen. Dit basisdocument 
wordt naar de Maritieme Autoriteit Curaçao (MAC) gestuurd voor het uitlenen van een 
vergunning. Op basis van het PvE wordt er een Plan van Aanpak (PvA) voor het uitvoeren van 
het veldwerk ontworpen. Hierna volgt een verkennend en waarderend inventariserend 
veldonderzoek door middel van duikeninspecties. Na de duikeninspecties wordt de waarde van 
de archeologische resten vastgesteld. In het inventariserend veldonderzoeksrapport staat een 
beslissing over de behoudenswaardigheid van de archeologische resten.  
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4. Hoe wordt er in de andere landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden omgegaan 
met het onderwatererfgoed?  

Curaçao behoort samen met Nederland, Aruba, Sint-Maarten en de BES-eilanden tot het 
Koninkrijk der Nederlanden. In dit afstudeeronderzoek werd gekeken naar de manier waarop 
de BES-eilanden en Nederland met het erfgoed onderwater omgaan. De BES-eilanden, oftewel 
Caribisch Nederland, bestaat uit de drie eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Het 
onderwater cultureel erfgoed dat bij de BES- eilanden te vinden is, bestaat voornamelijk uit 
historische ankerplaatsen, ruïnes van pakhuizen, scheepswrakken, kanonnen en Blue Beads. 
De bescherming van dit onderwater cultureel erfgoed wordt gewaarborgd door de 
Monumentenwet BES en de Wet maritiem beheer BES. Bij het beheren en beschermen zijn 
verschillende stakeholders betrokken, zoals de overheid, archeologische organisaties, 
maritieme parken en duikscholen. 
 
In Nederland bestaat het onderwater cultureel erfgoed voornamelijk uit scheepswrakken, 
prehistorische vindplaatsen, verzonken dorpen en steden. In vergelijking met Curaçao en de 
BES-eilanden heeft Nederland geen minimale ouderdom. Het beheer van dit onderwater 
cultureel erfgoed vindt op verschillende niveaus plaats. Ook zijn er internationale verdragen 
en lokale wetgeving vastgesteld om de bescherming van het onderwater cultureel erfgoed te 
waarborgen.  
 
5. Welke locaties zijn geschikt om de huidige staat van onderwater archeologische resten 

te beschrijven? 
Aan de hand van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek zijn in totaal 16 
vindplaatsen vastgesteld die van cultuurhistorisch of archeologisch van belang zijn. De 
vindplaatsen zijn te vinden bij Kleine Knip, Piscaderabaai, Rif, Sint Annabaai en Caracasbaai. 
De vindplaatsen dateren uit de Historische en Contemporaine periode en zijn onder andere 
ankerplaatsen, scheepswrakken, vliegtuigwrakken, torpedonetten, kanonnen en onderdelen van 
een brug. De meeste vindplaatsen zijn blootgesteld aan erosie, waarvan de conservering kan 
variëren van slecht tot goed. Tijdens het onderzoek werd de waarde van vier vindplaatsen 
vastgesteld.  Deze vindplaatsen scoren op alle onderdelen hoog en worden gezien als 
behoudenswaardig. Daarnaast zijn er vindplaatsen die helaas door een aantal omstandigheden 
op dit moment geen archeologische voorraad zijn. Deze vindplaatsen kunnen wel worden 
gecategoriseerd onder een mogelijke toekomstige voorraad.  
 
6. Wat zeggen de locaties over beheer en behoud van onderwaterarcheologie?  
Tijdens het onderzoek werden er 32 vindplaatsen onderzocht. Deze vindplaatsen geven 
informatie over het beheer en behoud van onderwater cultureel erfgoed van Curaçao. In de loop 
der jaren zijn verschillende archeologische vondsten op de zeebodem verdwenen. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat de meeste sportduikers niet goed geïnformeerd zijn over 
het behoud van het onderwater cultureel erfgoed. Door een tekort aan geld wordt er nauwelijks 
aandacht besteed aan het beheer van archeologische vindplaatsen onder water. 
 
Welke bijdrage kan een inventariserend veldonderzoek leveren aan de bescherming van 
het onderwater cultureel erfgoed van Curaçao?  
Het beheer en behoud van het onderwater cultureel erfgoed op Curaçao is de laatste twee 
decennia sterk in ontwikkeling. De bescherming van onderwater cultureel erfgoed wordt 
gedeeltelijk gewaarborgd door verschillende verdragen en wetgevingen, maar dit is niet 
voldoende. Het documenteren van de archeologische vindplaatsen kan een bijdrage leveren aan 
het beheren, behouden en promoten van het onderwater cultureel erfgoed in het heden en in de 
toekomst. Dit is een belangrijke principe als Curaçao met de andere landen van het Koninkrijk 
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der Nederlanden, de UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural 
Heritage (2001) wil gaan ratificeren. 
 
Om de bovengenoemde mogelijk te maken is samenwerking tussen de stakeholders op lokaal, 
nationaal en internationaal niveaus belangrijk. Stakeholders moeten betrokken worden bij het 
ontwikkelen van oplossingen en het nemen van beslissingen voor de bescherming van het 
cultureel erfgoed. Daarnaast kunnen stakeholders op verschillende manieren archeologische 
projecten ondersteunen zoals met goederen en expertise. 
 
Verder kan dit inventariserend veldonderzoek een bijdrage leveren aan de bewustwording van 
de Curaçaose bewoners over archeologische projecten op de waterbodem en het onderwater 
cultureel erfgoed. Het vergroten van het draagvlak kan op verschillende manieren gebeuren, 
zoals door voorlichtingen, sociale media, door korte tv-programma’s, snorkel- en 
duikactiviteiten. Dit is belangrijk want dagelijks komen de Curaçaoënaar sporen van het 
verleden zowel op land als onderwater tegen. Als ‘wij’ als landskind onze (maritieme) 
geschiedenis kennen en begrijpen, kunnen we ons dagelijks leven begrijpen, en mogelijke 
stappen maken voor een betere toekomst voor ons eiland Curaçao. 
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9. Aanbevelingen 
 
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen opgesteld. Deze 
aanbevelingen komen in dit hoofdstuk aan orde en zijn gesplitst in twee onderdelen:   
 

1. Beheren en behouden van het cultureel erfgoed onderwater. 
 
• Stakeholders  
Voor het beheren, behouden en promoten van het erfgoed, is het samenwerken tussen de 
mogelijke stakeholders op verschillende niveaus belangrijk. Tijdens de uitvoering van dit 
afstudeerproject werd een aantal stakeholders geïdentificeerd. De taak is om de stakeholders 
aan te spreken, benaderen en betrekken bij het ontwikkelen van oplossingen en het nemen van 
beslissingen ter bescherming van het cultureel erfgoed.  
 
• Meldpunt NAAM 
NAAM heeft een centraal punt voor het melden van archeologische zaken, zowel voor land als 
voor maritieme en onderwaterarcheologie. Tijdens de uitvoering van dit onderzoek werd 
geconstateerd dat de meeste sportduikers niet op de hoogte zijn van dit meldpunt. Een 
mogelijke oplossing is het organiseren van verschillende voorlichtingen en activiteiten waar 
informatie wordt gegeven aan de duikscholen en andere stakeholders.  
 
Daarnaast kunnen er verschillende soorten afspraken worden gemaakt met duikscholen. De 
meeste sportduikers moeten zich bij een duikschool aanmelden om duikapparaten of perslucht 
te kunnen huren. Bij het merendeel van de duikscholen moeten de duikers eerst een 
vrijwaringsverklaring van aansprakelijkheid invullen. In deze verklaring zou informatie 
toegevoegd kunnen worden over archeologische vindplaatsen onderwater, de wijze waarop 
men er mee om moet gaan en over het meldpunt.  
 
Om dit meldpunt toegankelijker te maken, kan een digitaal formulier worden ontworpen waar 
men via de website van NAAM online meldingen kan doen. Op deze manier hoeft men geen 
rekening houden met de openingstijden van NAAM en kunnen ze de vondsten of vindplaatsen 
op ieder moment melden. Op basis van deze informatie kan NAAM contact opnemen met de 
betreffende persoon en verder onderzoek doen.  
 
Verder zijn er mensen die archeologische vondsten in hun bezit hebben die nog niet gemeld 
zijn. De beste manier om hiermee om te gaan is om deze mensen de kans te geven om deze 
vondsten alsnog te melden. Met deze mensen worden een afspraak gemaakt. Tijdens deze 
afspraak wordt de persoon geïnformeerd en worden de vondsten gedocumenteerd. De vondst 
blijf na het documenteren van in bezit van de vinder.   
 
• Methoden en technieken   
Tijdens de uitvoering van dit project waren de methoden en technieken een grote uitdaging. 
Het introduceren van nieuwe technieken zoals sonars, onderwaterdrones en fotogrammetrie 
kan waardevolle informatie leveren bij het uitvoeren van archeologische onderzoek 
onderwater.  Deze technieken maken een efficiënt onderzoek mogelijk en zijn van belang bij 
het beheren en monitoren van de vindplaatsen.  
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2. Promoten van het cultureel erfgoed onderwater. 
 
• Draagvlak 
Een effectieve manier om het cultureel erfgoed te beschermen is door samen met de 
stakeholders het draagvlak te vergroten. Het vergroten van het draagvlak kan op verschillende 
manieren gebeuren, zoals door voorlichtingen te geven, door sociale media te gebruiken om de 
bevolking te informeren, door korte tv-programma’s uit te zenden, door snorkel- en 
duikactiviteiten te organiseren, door middel van fotografiewedstrijden, of door een toeristische 
attractie te maken van het maritieme en onderwater cultureel erfgoed. Bij dit onderzoek werd 
er een promotie video gemaakt.   
 
Een andere manier is om bij locaties waar archeologische vindplaatsen liggen of worden 
verwacht, kunnen er borden of posters geplaatst worden. Op deze borden of posters kun je 
vervolgens een alarmkaart, het archeologische meldpunt, en informatie over de geschiedenis, 
snorkelen, duiken en veiligheid plaatsen. Dit is een manier om zowel de toeristen als de lokale 
bevolking bewust te maken over het Curaçaose cultureel erfgoed.  
 
• Cultuur- en duiktoerisme 
Dit onderzoek naar cultureel erfgoed kan een culturele en educatieve bijdrage leveren aan de 
gemeenschap van Curaçao. Het erfgoed is de link naar het verleden en vertegenwoordigt de 
culturele identiteit van het eiland. Het beheren, behouden en promoten van het cultureel 
erfgoed onder water kan het cultuur- en duiktoerisme vergroten. Cultuurtoerisme beschermt de 
lokale cultuur en kan bijdragen aan de groei van de lokale economie. Dit type toerisme wordt 
ook geassocieerd met kunst, festivals, theater en musea. 
 
Een andere vorm van toerisme is het duiktoerisme. Duikers komen van over de hele wereld om 
op deze locaties te duiken. In samenwerking met bijvoorbeeld stakeholders zoals duikscholen, 
Stichting Uniek Curaçao en CARMABI kunnen er verschillende tours worden georganiseerd. 
Duik- en snorkelroutes kunnen worden aangelegd om op een recreatieve manier het onderwater 
cultureel erfgoed en het onderwaterleven te bevorderen. Daarnaast kunnen de stakeholders 
samen met de overheid dive tags introduceren. Toeristen die gebruik maken van de zee kunnen 
of moeten een dive tag kopen. De dive tags zijn een heel jaar geldig en hoeven niet duur te zijn. 
Met de inkomsten van dive tags kunnen zowel het onderwater cultureel erfgoed als het 
onderwaterleven beheerd en beschermd worden.  
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Verklarende woordenlijst 
 
Archeologie Een wetenschap die overblijfselen van menselijke 

samenlevingen in het verleden bestudeert op basis van 
materiële resten.  

Archeologische begeleiding Proces waar niet-archeologische werkzaamheden door een 
archeoloog wordt begeleid. 

Archeologische waarde Een vondst of een vindplaats met een oudheidkundige 
waarde. 

Asiento Een contract dat Spaanse koningen sloten met leveranciers 
voor de levering van slaven. 

Asentistas Leveranciers van slaven aan de Spaanse kolonies. 
Boeg Vooreinden van scheepsromp. 
Behoudenswaardigheid Het resultaat van de waarderingscriteria, waarbij er wordt 

vastgesteld of een vindplaats voor duurzaam behoud in 
aanmerking komt.  

Butishi  Steengoed 
Cacique Leider, medicijnman en de priester van de Caiquetios. 
Caiquetios Een clan van de indianenvolk Arrowakken. 
Canna Kanon 
Carraca Een 15de en 16de -eeuwse scheepstype die door de 

Spanjaarden en Portugezen werden gebruikt. 
Cayuco’s Boot 
Complextype Soort oftewel type vindplaats. 
Consolideren Het behandelen van een vondst tot het moment van 

conservering, dat deze vondst niet meer in kwaliteit 
achteruitgaat.  

Conserveren 
 

Het behandelen van een vindplaats en/of object zodanig dat 
het natuurlijk verval minimaal is.  

Dabajuroid  Een soort aardewerk die door de Caiquetios werden gemaakt. 
Degradatie Kwaliteitsverlies van een materiaal of vindplaats. 
Deponeren Het aanleveren van vondsten en documentatie aan een depot. 
Depot 
 

Een locatie die geschikt is voor bewaring van archeologische 
monsters, vondsten en documentatie. 

Directeur Een persoon die verantwoordelijk was voor het hoofdeiland 
Curaçao. 

Divi-divi  Een boom (Caesalpinia coriaria). 
Divemaster Duikprofessional 
Drop off Rifkant  
Encomendero  Een leenman tijdens de Spaanse overheersing.  
Dushi Lekker 
Engobe Een kleipapje dat over de oppervlakte van een pot wordt 

gesmeerd, om de pot een bepaalde kleur te geven. 
Ex situ Grondsporen en/ of artefacten zijn niet op de oorspronkelijke 

plaats in de bodem te vinden.  
  
Goudkust Voormalige Ghana 
Haaienpalen Palen die in het water werden gezet als 

veiligheidsmaatregelen tegen de haaien 
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Hispañola Voormalige Haïti en Dominicaanse Republiek. 
Indianen Oorspronkelijke bewoners van Amerika. 
In situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker 

het heeft gedeponeerd, weggegooid of verloren.  
Isla Eiland 
Islas de los Inutiles Nutteloze eiland 
Kanun Kanon 
Keramiek  Een verzamelnaam voor alle bakselsoorten 
Kibra Hacha   Kapokboom (Ceiba pentandra). 
Kokolishi di kabritu  Landslak (Tudora megacheilos). 
Kokolishi di kalakuna Landslak (Cerion uva). 
Koraalduivel Een tropische vis die in de wateren van de Indische, Grote 

Oceaan, Caribische Zee voorkomt. 
Laman Zee 
Leprosarium Een inrichting (ziekenhuis) voor lepralijders 
Lionfish Koraalduivel  
Lionfish shooting techniek Een techniek waar duikers met een tussenafstand van gelijke 

intervallen onder elkaar met een langs de locatie gaat om 
koraalduivel te schieten. 

Magazines Bijgebouwen bij een landhuis. 
Maniguacóa Een andere naam voor Piscaderabaai tijdens de Keramische 

periode.  
Maritiem archeologie Vakgebied binnen de archeologie gericht op het bestuderen 

van de interactie tussen de mens en water aan de hand van 
materiële overblijfselen. 

Middeltocht De tweede fase van de driehoekshandel waarbij tot slaaf 
gemaakte Afrikanen van West-Afrika naar het Amerikaanse 
continent werden verscheept.  

Mobilia Materiaalsoorten 
Multibeam  Akoestisch onderzoek waarmee de topografie van de 

waterbodem in kaart wordt gebracht. 
Nautical archaeology Zie scheepsarcheologie 
Onderwaterarcheologie Een vakgebied binnen de archeologie die zich bezighoudt 

met de onderzoeken van materiële overblijfselen die zich 
onderwater bevinden.  

Oldtimer  Een auto die minimaal 25 jaar oud is.  
Paga tera Een grond betalen contract tussen een meester en een ex-

slaaf. waarin de slaaf  
Perlanan Parels 
Pescadero Een gebied voor visserij.  
Peso Spaanse munt. 
Proefputten  Methode bij Inventariserend veldonderzoek 
Proefsleuven Methode bij Inventariserend veldonderzoek 
Ramsar Een internationale overeenkomst over watergebieden die van 

internationale betekenis zijn. 
Rancho Een bedrijf die zich met veeteelt bezighoudt. 
Reefballs Een artificieel rif om het koraalrif te beschermen en te 

herstellen. 
Rooi(en) Droogdalen. 
Sardineron Locatie met sardientjes. 
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Scheepsarcheologie Archeologie die zich bezighoudt met vaartuigen en 
scheepvaart toebehorende vondsten. 

Scuba Equipment Duikuitrusting met een duikfles.  
Sefardische joden Joden of joodse familie van Portugese afkomst. 
Selectieadvies 
 

Archeologisch advies over de behoudenswaardigheid 
van een vindplaats.  

Shell middens  Afvalhopen van schelpen. 
Shon Meester of plantage-eigenaar. 
Side scan sonar Akoestisch instrument waarbij de waterbodem wordt 

onderzocht op bodemtype en de aanwezigheid van objecten 
gelegen op de bodem.  

Site 
 

Een locatie waar in het verleden menselijke werkzaamheden 
hebben plaatsgevonden 

Slavenkust Voormalige Togo, Benin en Nigeria. 
Stock Anchor Ankersoort. 
Stockless anchor Ankersoort. 
Sunu a bisti Een gezegde in het papiaments en betekent verbetering in de 

situatie. 
Swimline techniek Een zoeksysteem waar twee á zes duikers met een 

tussenafstand van gelijke intervallen naast elkaar met een 
meetlint langs de locatie gaat. 

TAG-20   Het 20e konvooi op de route Trinidad- Aruba- Guantánamo-
baai 

Typologie Systematische chronologische indeling van artefacten.  
Verstoring Aantasting van een gebied met archeologische waarden.  
Vindplaatsen Locaties waar er archeologische en/of historische resten 

bevinden. 
Vondstcomplex Verzameling van vondsten uit één archeologische context. 
Voorraad Fysieke overblijfselen van menselijke activiteiten in het 

verleden. 
Waarderingscriteria Een criteria die de kwaliteit van de vindplaats of vondst 

bepaald. 
Wabi Een auto die minimaal 25 jaar oud is.  
Wettelijk beschermd Aanwijzing van een archeologische monumenten op grond 

van de Monumentenlandsverordening. 
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Afkortingen 
  
AAINA Antropologisch Archeologisch Instituut Nederlandse Antillen 
AMZ Archeologische Monumenten Zorg 
AGPNA Girl Guides Association PNA 
BMA Bureau Monumenten en Archeologie 
BONAI Bonaire Archaeological Institute 
BES Bonaire, (St.) Eustatius and Saba 
CARMABI Caribbean Research and Management of Biodiversity 

Foundation 
CBS Central Bureau of Statistics 
CD Compact disc 
CFW “De Curaçaosche Federatie van Werknemers 
CSM Curaçao Scheepsvaart Maatschappij  
DROV Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting  
GPS Global Positioning System. 
IVO Inventariserend Veldonderzoek  
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
MAC Maritiem Autoriteit Curaçao 
NAAM National Archaeological Anthropological Memory 

Management 
NAMA National Archaeological Museum Aruba 
NAS Nautical Archaeology Society 
OWCS Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 
PADI Professional Association of Diving Instructors 
PC Patrol Crafts 
PDVSA Petroleos de Venezuela S.A. 
PvA Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen  
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
ROP Ruimtelijk Ontwikkeling en Planning 
S2 Steengoed met glazuur/engobe 
SABARC Saba Archaeological Center 
SCUBA Self Contained Underwater Breathing Apparatus 
SECAR St. Eustatius Center for Archaeological Research 
SIMARC Sint Maarten Archaeological Center 
STIMACUR Stichting Maritieme Archeologie Curaçao 
STINAPA Bonaire  Stichting Nationale Parken Bonaire 
STINEPA St. Eustatius National Marine Park 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 
VVRP Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning  
WB Waterbodems 
WIC West Indische Compagnie 
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Bijlagen 
1. Beschrijvingen van objecten  

 
Stockless anchor at Caracasbaai  
 
Recorders  Context  
Project:  Nos Perlanan di Laman Catergory: Isolated site 
Project nr.: 0704CURA Site:  C-0169 
Date: 30th of March 2019 Location:  Caracasbaai 
Recorder: C. Symister Ship name: - 
Drawing nr.: 070401 Ship size: - 
Photographer: B. Blom Function: - 
Photo nr.: 070417 Reference: - 
  Anchor type: Stockless anchor 
  Period: 19th century  
  Nationality:  
Features    
Stock: No Ring: Yes 
Squaring of 
shank: 

No Numbers of arms: No 

Shackle: Yes Inscriptions: No 
    
Stock type: - Stock fasteners: - 
Stock section: - Stock shape: - 
Stock key: - Shank form: - 
Crown: - Shape of flukes: Other  
Arms -   
Description:    

 
Length of the shank: 340 cm. Length of the Fluke: 90 cm. Width of the Fluke: 50 cm. This 
anchor has a shoulder instead of arms. Shoulder: 70 cm 

 
Figuur 79:Description of the stockless anchor at Caracasbaai. 
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Admirality Longshank Anchor at Piscaderabaai  
 
Recorders  Context  
Project:  Nos Perlanan di Laman Catergory: Isolated site 
Project nr.: 0704CURA Site:  C-0191 
Date: 22th of March 2019 Location:  Piscaderabaai 
Recorder: C. Symister Ship name: - 
Drawing nr.: 070402 Ship size: - 
Photographer: L Vasquez Function: - 
Photo nr.: 070417 Reference: - 
  Anchor type: Old Admirality Longshank 
  Period: 18th -19th century  
  Nationality: - 
Features    
Stock: Yes Ring: No 
Squaring of 
shank: 

Yes Numbers of arms: 2 

Shackle: Yes Inscriptions: No 
    
Stock type: Metal straight Stock fasteners: Iron nails 
Stock section: Circular Stock shape: Straight 
Stock key: - Shank form: - 
Crown: Fish buckle Shape of flukes: Spade 
Arms Arc   
Description:    

 
Length of the shank: 170 cm. Length of the arms: 70 cm. 
 

 
Figuur 80:Description of the stock anchor at Piscaderabaai. 
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Admirality Longshank Anchor at Annabaai  
 
Recorders  Context  
Project:  Nos Perlanan di Laman Catergory: Isolated site 
Project nr.: 0704CURA Site:   
Date: 24th of April 2019 Location:  Annabaai 
Recorder: C. Symister Ship name: - 
Drawing nr.: 070404 Ship size: - 
Photographer: K.Boon Function: - 
Photo nr.: 070430 Reference: - 
  Anchor type: Old Admirality Longshank 
  Period: 18th -19th century  
  Nationality: - 
Features    
Stock: Yes Ring: No 
Squaring of 
shank: 

Yes Numbers of arms: 2 

Shackle: Yes Inscriptions: No 
    
Stock type: Metal bent Stock fasteners: Iron nails 
Stock section: Circular Stock shape: Straight 
Stock key: - Shank form: - 
Crown: Fish buckle Shape of flukes: Spade 
Arms Arc   
Description:    

 
Length of the shank: 70 cm. Length of the arms: 100 cm. Length of the Fluke: 27 cm. Width of the 
Fluke: 25 cm.  
 

 
Figuur 81:Description of the stock anchor at St. Annabaai. 
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2. Tabellen 
 

A. Duik inzet  
 

Locaties: Duikers:   
Vaersenbaai C.Symister 

K. Boon 
M. Lakker  
J. Djaoen 

R. Leonora 

Caracasbaai C.Symister 
K. Boon 

R. Leonora 

A. Elens 
B. Blom 

 

C. Martens  
K. van Asperen Vervenne 

Piscaderabaai 
 
 

C.Symister 
K. Boon 

R. Leonora 

A. Richter 
B. Blom 

L. Vasquez 

M. Hissink 
 G. Shipman 

Rif C.Symister 
K. Boon 

R. Leonora 
C. Martens  

F. Heijdens 
T. Wintershoven  

A. Richter 

 

Porto Marie C. Symister B. Blom A. Elens 
Kleine Knip C. Symister B. Blom A. Elens 
Sint Annabaai C.Symister 

K. Boon 
F. Heijdens 
A. Richter 

D. Osario Fayad 

Logistiek en catering: R. Symister C. Z. Symister  
Tabel 20: Lijst van ingezet Personeel per locatie. 

B. Materiaallijst  
 
Duikuitrusting  Materiaal  
Verplicht Per duiker Duikers boei Spijkers 
Wetsuit Snorkel Flessen 214 Hamer 
Duikbril Kompas Meetpennen Emmer 
Schoenen Duik mes Meetlinten GPS 
Vinnen Duik lamp Meetlatten Camera 
Duikfles Cap Touw Videocamera 
Trimvest Handschoenen215 Leitje O- ringen 
Lood  Tekenpapier EHBO-kist 
Ademautomaat set  Potloden Zuurstoftank 
Dieptemeter  Folie (rol) Project map 
Duikcomputer  Vondstzakken  

Tabel 21: Lijst van materialen. 

 
  

                                                
214 Het is verboden om met handschoenen te duiken met uitzondering bij wrakduiken.  
215  Flessen warden gebruikt om meetpunten boven water te markeren.  
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C. Samenvatting resultaten onderzochte vindplaatsen. 
 
Nummer: Interpretatie: Locaties: Diepte: Resultaten: 
1. Haaienpalen, 

netten en katrol 
Caracasbaai 2 – 18 

m 
Palen ter afgrenzing van een 
strand.  

2. Blok van beton Caracasbaai 21 m Mogelijk een voormalige plaats 
waar boten aan konden meren. 

3. Sleepboot  
C-0169 

Caracasbaai 5 m Een van de sleepboten die als 
duikobject werd afgezonken. 

4. Ankerplaats  
C-0170  

Caracasbaai 4 - 5 m Stockless anchor (1887) 

5.  Blok van beton Caracasbaai 6 m Mogelijk een bolder voor het 
aanmeren van schepen 

6. Kanon  Caracasbaai n.v.t Gietijzer 15cm Kanon.  
7.  Grafsteen  Caracasbaai 5 m Grafsteen 
8.  Bolders Caracasbaai 5 - 8 m Om schepen aan te meren.  
9. Keramiek, glas 

en metaal 
Caracasbaai n.v.t Op het strand naast Fort 

Beekenburg zijn scherven van 
keramiek te vinden die door de 
zee aan zijn gespoeld. Deze 
scherven dateren uit de 
Historische periode van 
Curaçao. 

10. Torpedonet  Caracasbaai 0 - 6 m Onderdeel WOII-torpedonet 
11. Alphen 

(C-0179) 
Sint Annabaai 20 – 40 

m 
Oorlogsfregat  

12. SS Mediator 
(C-0208) 

Sint Annabaai 15 - 18 
m 

Stoomschip 

13. Anker 
 

Sint Annabaai 6 m Admirality Longshank 
Anker (Oudere versie)  

14. Anker 
 

Sint Annabaai 10 m Old Admirality Longshank 

15. Ponton Sint Annabaai 30 m Ponton van de Emmabrug 
(1888) 

16 Blokken  Sint Annabaai 1 – 2 m Blokken van het Waterfort 
17. Superior 

Producer  
Rif 30 – 35 

m 
Cargo schip  

18. USS Erie Rif 1 – 40 
m 

Amerikaanse oorlogsschip 

19. Keramiek en 
glas  

Rif 3 - 5 m Fragmenten van servies en 
flessen.  

20. Vliegtuigwrak Rif 5 – 27 
m 

Resten van de Vliegtuig van de 
USS Erie. 

21. Anker  
(C-0191) 

Piscaderabaai 19 m Admirality Longshank Anker 

22. Vissersboot  Piscaderabaai 24 m - 
23. Anker  

(C-0194) 
Vaersenbaai 4 m Anker is in 2015 meegenomen  
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24. Structuren  Vaersenbaai 7 m Bouwmateriaal van de 
vakantiehuizen.  

25. Ponton Vaersenbaai 19 – 34 
m 

Gebruikt om de auto’s van 
jaren’ 50 te transporteren. 

26. Autowrakken Vaersenbaai 15 - 55 
m 

Auto’s uit de jaren’50 

27. Sleepboot Vaersenbaai 45 - 51 
m 

Als duikobject gezonken.  

28. Reefballs  Porto Mari 1 – 5 m Rif ballen voor herstellen van 
het rif 

29. Anker  
(C-0198) 

Porto Mari n.v.t Anker niet aanwezig  

30. Glasvezel boot Knip 5 m Mogelijke vissersboot 
31. Anker (C-0161) Knip n.v.t Anker niet aanwezig  
32.  Keramiek Knip 7 m Wandfragment olijf pot 

Tabel 22: Resultaten onderzochte duiklocaties. 
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D. Samenvatting conservering en waardering van de vindplaatsen 
 
Nummer: Interpretatie Locaties: Conservering Waardering 
1. Haaienpalen, 

netten en katrol 
Caracasbaai Matig Behoudenswaardig 

2. Blok van beton Caracasbaai n.v.t Niet 
behoudenswaardig 

3. Sleepboot  
C-0169 

Caracasbaai Matig  Behoudenswaardig 

4. Ankerplaats  
C-0170  

Caracasbaai Goed Behoudenswaardig 

5.  Blok van beton Caracasbaai n.v.t Behoudenswaardig 

6. Kanon  Caracasbaai Slecht Behoudenswaardig 

7.  Grafsteen  Caracasbaai n.v.t Niet 
behoudenswaardig 

8.  Bolders Caracasbaai n.v.t Niet 
behoudenswaardig 

9. Keramiek, glas en 
metaal 

Caracasbaai n.v.t Behoudenswaardig 

10. Torpedonet  Caracasbaai Matig Behoudenswaardig 

11. Alphen 
(C-0179) 

Sint 
Annabaai 

Matig Behoudenswaardig 

12. SS Mediator 
(C-0208) 

Sint 
Annabaai 

Goed  Behoudenswaardig 

13. Anker Sint 
Annabaai 

Slecht Behoudenswaardig 

14. Anker Sint 
Annabaai 

Goed Behoudenswaardig 

15. Ponton Sint 
Annabaai 

Goed Behoudenswaardig 

16 Blokken  Sint 
Annabaai 

Goed  Behoudenswaardig 

17. Superior Producer  Rif Goed Behoudenswaardig 

18. USS Erie Rif n.v.t Behoudenswaardig 

19. Keramiek en glas  Rif Goed  Behoudenswaardig 

20. Vliegtuigwrak Rif Slecht  Behoudenswaardig 

21. Anker  
(C-0191) 

Piscaderabaai 19 m Behoudenswaardig 

22. Vissersboot  Piscaderabaai 24 m Niet 
behoudenswaardig 

23. Anker  
(C-0194) 

Vaersenbaai n.v.t Niet 
behoudenswaardig 
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24. Structuren  Vaersenbaai 7 m Niet 
behoudenswaardig 

25. Ponton Vaersenbaai 19 – 34 m Niet 
behoudenswaardig 

26. Autowrakken Vaersenbaai 15 - 55 m Niet 
behoudenswaardig 

27. Sleepboot Vaersenbaai 45 - 51 m Behoudenswaardig 

28. Reefballs  Porto Mari 1 – 5 m Niet 
behoudenswaardig 

29. Anker  
(C-0198) 

Porto Mari n.v.t n.v.t 

30. Glasvezel boot Knip 5 m Niet 
behoudenswaardig 

31. Anker (C-0161) Knip n.v.t n.v.t 

32.  Keramiek Knip 7 m Behoudenswaardig 

Tabel 23: Resultaten onderzochte duiklocaties. 
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E. Risico-Inventarisatie en Evaluatie     
 

Project: Nos Perlanan di Laman Datum: 21 januari 2019 
Projectnummer: 0704CURA Plaats: Curaçao 
RI&E uitgevoerd door: C. Symister 
Activiteit Risico Beheersmaatregel 
Transport   
Transporten naar en op 
werklocatie. 

Aanrijding.  
Verkeersproblemen.  
Materiële schade. 

Route verkennen. Route afspreken.  
Dragen veiligheidsgordel. 

Laden en lossen van 
materieel. 

Aanrijding.  
Verkeersproblemen. 
Materiële schade. 

Locatie verkennen.  
Laad en losplaats bepalen.  

Inzet op projectlocatie   
Inrichten werkterrein Betreden door  

onbevoegden.  
Gezondheidsschade. 

Realiseren bezoekersregeling.  

Opslag van materialen Omvallen van materialen. 
Gezondheidsschade. 
Materiële schade. 

Opslaan op vlakke-stevige ondergrond.  

Gebruik van materialen en 
gereedschappen. 

Struikelen/vallen over  
achtergelaten materiaal en 
gereedschap.  
Gezondheidsschade.  

Direct opruimen en opslaan gebruikte 
materialen en gereedschappen. 

Looppaden. Routing. Fysieke belasting. 
Gezondheidsschade. 

Vrijhouden van goed begaanbare paden en 
vluchtroutes. 

Onverwachts vrijkomen 
en/of contact met 
verontreinigde grond of 
water 

Gezondheidsschade.  
Milieubelasting. 

Contact vermijden, afspoelen, grond 
afdekken en contact nemen met GGD.  

Overdracht via huidcontact 
bij eten, drinken en roken. 

Besmetting.  
Gezondheidsschade.  

Schoon water. Handen en gezicht wassen. 
Persoonlijk hygiëne.  

Biologische agentia: 
Tétanus 

Besmetting.  
Gezondheidsschade. 

Preventief vaccineren (tetanusprofylax). 
Handschoenen en beschermende kledij.  

Fysieke inspanning Gezondheidsschade.  Voldoende rust. Afwisseling van 
werkzaamheden. 

Extreme 
weersomstandigheden. 

Gezondheidsschade. Specifieke kleding.  
Werkzaamheden afwisselen. Voldoende 
pauzes. Voldoende drinken. Preventie 
UV-straling. 

Duiken   
Werken met weinig zicht of 
in het donker 

Ontstaan van onveilige 
situaties 

Gebruik van verlichting 
In buddy team duiken 

Werken met locatie met 
scheepverkeer  

Ontstaan van onveilige 
situaties 

Gebruik van een Surface marker buoy / 
duikvlaggen  

Missing Duiker Ontstaan van onveilige 
situaties 

In buddy team duiken 

Zeedieren  Gezondheidsschade. 
Ontstaan van onveilige 
situaties 

De omgeving goed in de gaten houden.  
V&G-plan 

Decompressieziekte Gezondheidsschade. V&G-plan 
 

Explosieven, brand en calamiteiten 
Explosieven en gevaarlijke 
stoffen. 

Ontploffing.  
Gezondheidsschade. 
Materiële schade.  

Bij aantreffen munitie: niet aanraken, 
oppervlakkig afdekken, markeren, politie 
informeren.  
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Milieubelasting.  
Brand Verbranding.  

Gezondheidsschade.  
Materiële schade.  
Milieubelasting. 

Alarmkaart. Brandblusser.  
BHV’er. Telefoon.  

Calamiteit Gezondheidsschade.  
Milieubelasting. 
Materiële schade. 

Alarmkaart. Calamiteitenplan. V&G-plan. 
BHV’er. EHBO-kist Brandblusser. 
Telefoon. Informeren hulpdiensten.  

Tabel 24: Risico-Inventarisatie en Evaluatie voor Nos Perlanan di Laman.  

F. Alarmkaart  
 

Project: Nos Perlanan di Laman Datum: 21 januari 2019 
Projectnummer: 0704CURA Plaats: Curaçao 
Projectverantwoordelijke: C.Symister M: (+5999) 5207571 

Belangrijke nummers: 
Hospitaal: 910 Kustwacht: 913 Ambulance: 912 
Brandweer: 911 Roadservice (CRS): 199 Politie: 911 
Henry, N.R. 
Van Leeuwenhoekstraat 15 
P: (+5999) 462-4113/ 462-4443 

Chocolaad, G. L. 
Breedestraat (O) 33-35 
P: (+5999) 462-5868/ 868-1196 

Lichtveld, E.R. 
Colon Winkelcentrum Unit 33 
P: (+5999) 462-4850 

Jansen, J.A. 
Pater Eeuwensweg 46 
P: (+5999) 462-3465 

Tabel 25: Alarmkaart. 

G. Determinatielijst  
  

V
on

ds
tn

r.
 

G
ro

nd
st

of
 

C
od

er
in

g 

V
oo

rw
er

p 

Fu
nc

tie
  

D
at

er
in

g 

O
pm

er
ki

ng
 

1 Steengoed S2-fle-4 Mineraalwaterfles Opslag 1850 - 1900 HILSKAMP & Zn & 
MOLIJN 
ROTTERDAM 

2 Steengoed S2-fle-9 Mineraalwaterfles Opslag 1701- 1778 
1760 -1778 

FACHINGER 
MINERALWASSEN 

3 Steengoed S2-pis-6   Pispot Hygiëne 1650 -1680  
4 Pijpaarde  Kleipijp Vermaak 1750 -1780 

1760 -1790 
 

5 Porselein P-bor-1 Schotel Serveren 1740 -1790 
1740 - 1760 

 

6 Porselein P-kom- Schotel Serveren 1707 -1778 
1700 -1720 

 

7 Glas gl-fle-21 Wijnfles Opslag 1730 –1770  
8 Glas gl-fle-71 Bierfles Drinken 1850 -1900  

Tabel 26: Determinatielijst 
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H. Cultuurhistorische elementen 
 

Nr.: Vindplaatsnummer: Complex: Locatie: Periode: 
1.  C-0101 Verdedigingswerk Vaersenbaai Historisch/Koloniaal  
2.  C-0194 Ankerplaats Vaersenbaai Historisch/Koloniaal  
3.  C-0099 Verdedigingswerk  Caracasbaai Historisch/Koloniaal  
4.  C-0122 Shell middens  Caracasbaai Ceramische periode  
5.  C-0169  Scheepswrak  Caracasbaai Contemporaine periode  
6.  C-0170 Ankerplaats Caracasbaai Historisch/Koloniaal  
7.  C-1280  Verdedigingswerk  Caracasbaai Historisch/Koloniaal  
8.  C-1294 Quarantainegebouw Caracasbaai Historisch/Koloniaal  
9.  C-0604 Plantage huis Porto Marie Historisch/Koloniaal  
10.  C-0198 Ankerplaats Porto Marie Historisch/Koloniaal  
11.  C-1281 Verdedigingswerk  Porto Marie  Historisch/Koloniaal  
12.  C-1292 Magazines Porto Marie Historisch/Koloniaal  
13.  C-1293 Magazines Porto Marie Historisch/Koloniaal  
14.  C-0001 Nederzetting Knip Ceramische periode  
15.  C-0058 Shell midden Knip Ceramische periode 
16.  C-0106 Verdedigingswerk Knip Historisch/Koloniaal 
17.  C-0161 Ankerplaats Knip Historisch/Koloniaal 
18.  C-0209  Ankerplaats Knip Historisch/Koloniaal 
19.  C-0648 Shell midden Knip Ceramische periode 
20.  C-0698 Plantage Huis Knip Historisch/Koloniaal  
21.  C-0876 Indigo bak Knip Historisch/Koloniaal 
22.  C-1048 Begraafplaats  Knip Historisch/Koloniaal  
23.  C-1244 Grenspaal Knip Historisch/Koloniaal 
24.  C-1252 Grenspaal Knip Historisch/Koloniaal 
25.  C-0077 Shell middens Piscaderabaai Ceramische periode 
26.  C-0093 Shell middens Piscaderabaai Ceramisch periode 
27.  C-0094 Shell middens Piscaderabaai Pre-ceramische periode 
28.  C-0095 Shell middens Piscaderabaai Pre-ceramische periode 
29.  C-0191 Ankerplaats Piscaderabaai Historisch/Koloniaal 
30.  C-0588 Plantage huis Piscaderabaai Historisch/Koloniaal 
31.  C-0589 Seinpost Piscaderabaai Historisch/Koloniaal 
32.  C-0590 Wachtpost Piscaderabaai Historisch/Koloniaal 
33.  C-0591 Plantage huis Piscaderabaai Historisch/Koloniaal 
34.  C-0592 Magazina Piscaderabaai Historisch/Koloniaal 
35.  C-0602 Basis en station Piscaderabaai Historisch/Koloniaal 
36.  C-0603 Zoeklicht Piscaderabaai Historisch/Koloniaal 
37.  C-1275 Verdedigingswerk Piscaderabaai Historisch/Koloniaal 
38.  C-0187 Scheepswrak Rif Contemporaine periode 
39.  C-1052 Tula monument Rif Historisch/Koloniaal  
40.  C-1195 Executiegrond   Rif Historisch/Koloniaal  
41.  C-1215 Kogelvanger Rif Historisch/Koloniaal  
42.  C-1216 Schijfschiet baan Rif Historisch/Koloniaal  
43.  C-1218 Lazarushuis Rif Historisch/Koloniaal  
44.  C-1219 Zoutpannen Rif Historisch/Koloniaal  
45.  C-0188 Scheepswrak Rif Contemporaine periode 
46.  C-0176 Ankerplaats Annabaai Historisch/Koloniaal 
47.  C-0179 Scheepswrak Annabaai Historisch/Koloniaal  
48.  C-1146 Verdedigingswerk Annabaai Historisch/Koloniaal  
49.  C-1176 Verdedigingswerk Annabaai Historisch/Koloniaal  
50.  C-1196 Verdedigingswerk Annabaai Historisch/Koloniaal  
51.  C-0208 Scheepswrak Annabaai Historisch/Koloniaal  

Tabel 27: Cultuurhistorische elementen.
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3. Vondstencatalogus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Catalogusnummer 
 Keramiek 
1 Inventarisnummer 
2 Code van type  
3 Complexdatering; objectdatering 
4a Baksel of eigennaam 
4b Oppervlaktebehandeling  
4c Decoratie 
5a Bodemvorm 
5b Additiefvorm 
5c Divers, merken, bijzonderheden 
6. Objectnaam 
7. Functie 
8. Productiecentrum  
9. Literatuur 
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Tijdens het uitvoeren van het veldonderzoek werden vondsten aangetroffen. Deze vondsten 
werden samen met vondsten van de deelopgraving van de Alphen en SS Mediator geselecteerd 
voor determinatie. De vondsten werden gedetermineerd volgens de richtlijnen van de 
Deventersysteem. Bij dit systeem wordt het baksel eerst bepaald en daarna de objectvorm. De 
volledige determinatie is te vinden in Tabel 26. De vondsten worden in de hieronder per 
categorie beschreven.  
 

A. Steengoed  
Steengoed is de meest belangrijkste bakseltypen uit de Late Middeleeuwen (LME) en de 
Nieuwe Tijd (NT), die op grote schaal werd geëxporteerd.216 Op Curaçao is steengoed bekend 
als butishi. Het grootste deel van het steengoed die op Curaçao worden aangetroffen zijn 
afkomstig uit productiecentra in het Duitse Rijnland. De productie van deze bakselsoort vond 
voor het eerst plaats in Siegburg (Duitse Rijnland).217 
 
In Siegburg was er een ijzerarme klei te vinden, die belangrijk was voor het produceren van 
steengoed.218 De oven werd tussen de 1200° en 1400° Celsius verhit om de baksel waterdicht 
te kunnen maken. Steengoed werd zowel ongeglazuurd als geglazuurd geproduceerd.219 
Aangezien steengoed waterdicht is, werd het gebruikt als drink-, schenk-, en opslaggerei. 
Steengoed omvat verschillende bakseltypen die hun eigen kenmerken hebben. Dit maakt het 
mogelijk om steengoed te determineren op typologie en periode.  
 

B. Pijpaarde 
De geschiedenis van tabaksgebruik in West-Europa begin met de ontdekkingsreis van 
Christoffel Columbus.220 Rond 1560 kwamen de kolonisten in Amerika weer in aanraking met 
de tabak. Tabaksgebruik in Nederland wordt voor het eerst in 1580 schriftelijk vermeld. In het 
begin was roken verboden door de kerk, maar in 1630 was roken een gewoonte geworden in 
alle sociale lagen.221 Van 1620 tot 1630 zijn er meldingen van pijpenproductie als een 
huisnijverheid. Een vergunning was niet nodig. Na 1630 werden Amsterdam en Gouda de 
grootste productiecentra voor de tabakspijpen. Rond 1850 was er een afname in de 
pijpenproductie de toename van heffingen en tol.222  
 
Een tabakspijp bestaat uit een lange steel en kleine kop. Voor het produceren van de 
tabakspijpen werd het grondstof pijpaarde gebruikt.223 Dit grondstof was uit afkomstig uit 
Westerwald in Duitsland. De pijpaarde was een fijne vette klei die gebruikt werd om fluiten, 
speelgoed, (heilige) beeldjes te maken. De klei werd in koperen mallen geperst, in de oven 
gezet om te bakken en als laatste op de afzetmarkt gezet.224  
 

C. Porselein  
Porselein is een superieur type keramiek en zeer kostbaar.225 Porselein wordt onderverdeeld in 
Aziatische en Europese porselein. Het Aziatische porselein (1550 - heden) werd vanaf de 17de 

                                                
216 Berends/Vermeulen 2017, 8. 
217 Berends/Vermeulen 2017, 8. 
218 Berends/Vermeulen 2016, 7.   
219 Berends/Vermeulen 2017, 8.  
220 Duco 1987, 8 - 10. 
221 Duco 1987, 11. 
222 Duco 1987, 11. 
223 Duco 1987, 15. 
224 Duco 1987, 21. 
225 Berends/Vermeulen 2017, 38. 



 
 

145 

eeuw geïmporteerd.226 Bij porselein wordt baksel met de hand gedraaid en daarna in een mal 
geduwd.227 Vervolgens wordt het porselein met kobaltverf beschildert en in glazuur gedoopt. 
Porselein uit archeologische context betreft meestal vaatwerk voor het opdienen van voedsel. 
Tot ver in de 17e eeuw werd alle porselein uit China geïmporteerd.228 Hierna lukte het ook de 
Europeanen om het recept en de productiewijze achter het porselein te achterhalen. Met gevolg 
dat Europese porselein (1775) werd gemaakt.229 Om een onderscheid te maken tussen de 
Aziatische en Europese porselein wordt er gekeken naar het glazuur. Het Europees porselein 
heeft een witter glazuur.230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
226 Berends/Vermeulen 2017, 38 
227 Berends/Vermeulen 2017, 38 
228 Berends/Vermeulen 2017, 39. 
229 Berends/Vermeulen 2017, 39. 
230 Berends/Vermeulen 2017, 39. 
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Keramiek 

1 2 
2 S2-fle-9 
3 1701 – 1778/ 1760 -1778 
4a Steengoed 
4b Steengoed met glazuur  
4c Zoutglazuur/ 
5a Standvlak 
5b Een verticale worstoor 
5c FACHINGER 

MINERALWASSEN 
6. Mineraalwaterfles   
7. Opslag  
8. Westerwald 
9. Bartels 1999, 555, 113 

  
 Keramiek 
1 1 
2 S2-fle-4 
3 1850 - 1900 
4a Steengoed 
4b Steengoed met glazuur  
4c Zoutglazuur/ 
5a Standvlak 
5b Een verticale lintoor 
5c HILSKAMP & Zn & MOLIJN 

ROTTERDAM 
6. Mineraalwaterfles   
7. Opslag  
8. Westerwald 
9. Bartels 1999, 550, 96 
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Keramiek 

1 4 
2  
3 1750 -1780 /1760 -1790 
4a Pijpaarde 
4b  
4c 3 stippen 
5a  
5b  
5c  
6. Kleipijp 
7. Vermaak 
8. Westerwald 
9. Bartels 1999, 1083, 308 

  
Keramiek 

1 3 
2 S2-pis-6   
3 1650 -1680 
4a Steengoed 
4b Steengoed met glazuur  
4c Zoutglazuur/ Kobaltblauw 
5a Standvlak 
5b Een verticale lintoor 
5c  
6. Pispot  
7. Hygiëne 
8. Westerwald 
9. Bartels 1999, 604, 277 
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Keramiek 

1 6 
2 P-kom- 
3 1707 -1778 /1700 -1720 
4a Porselein 
4b Veldspaatglazuur, 

onderglazuur blauw 
4c Draak jagend op parel, wolk  
5a  
5b  
5c  
6. Schotel  
7. Serveren  
8. China, Jingdezen 
9.  

  
Keramiek 

1 5 
2 P-bor-1   
3 1740 -1790 / 1740 - 1760 
4a Porselein 
4b Veldspaatglazuur, 

onderglazuur blauw  
4c Eend onder een wilg  
5a Standring 
5b  
5c  
6. Schotel   
7. Serveren 
8. China, Jingdezen 
9. Bartels 1999, 840, 1119 
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__________________________________________________________________________________ 
  

  
Glas 

1 8 
2 gl-fle-71 
3 1850 -1900 
4a Glas 
4b Groen  
4c  
5a Standring  
5b  
5c Vormgeblazen, twee kuiltjes 

voor beugelsluiting  
6. Bierfles 
7. Drinken 
8. Nederland 
9. Bartels 1999, 991, 173.  

 Glas 
1 7 
2 gl-fle-21 
3 1730 – 1770 
4a Glas 
4b Groeng  
4c  
5a Opgestoken/ Pontilmerk 
5b  
5c  
6. Wijnfles  
7. Opslag  
8. Nederland 
9. Bartels 1999, 974, 118.  



 
 

150 

4. Cd-project  
 

  Cultuurhistorisch bureauonderzoek 
 Programma van Eisen (PvE)  
 Plan van Aanpak 
 Inventariserend Veldonderzoek Waterbodems Rapport  
 Dagrapporten 
 Veldtekeningen 
 Objecttekeningen 
 Foto’s 

 Films 
 
 




