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De enige cactussen op het eiland. Hard koraal. 

Diverse lage begroeiingen op het eiland.

Het eilandje Klein Curaçao, 10 kilometer ten zuidwesten van Curaçao is
drie vierkante kilometer groot. Vroeger woonden er vissers en lieten
kleinveehouders er hun geiten achter om te grazen vanwege het vele gras
dat er groeide, maar tegenwoordig is het er vrij kaal en onbewoond. 

Tekst en foto’s Solange Hendrikse

Klein Curaçao:

D
e negentiende-eeuwse
gouverneur Wagner
noemde het een
waardeloze klip, van-
wege het feit dat het ei-

genlijk in de weg lag en er in de
loop der eeuwen vele kapiteins
strandden met hun schepen,
omdat ze geen rekening hadden
gehouden met het eiland en 
het vanwege zijn lage ligging 
te laat werd opgemerkt en 
bovendien de sterke zeestro-
ming en de noordoostpassaat 
er vervolgens voor zorgden dat
uitwijken niet meer mogelijk
was.

Het eiland is niet altijd zo laag
geweest en kende zelfs enige
heuvels, maar nadat ontdekt
werd dat er enorme fosfaatafzet-
tingen waren, werd de hele bo-
dem afgegraven, waardoor de
vegetatie verdween en het eiland
gemiddeld 3 meter lager werd.
Ook de zeevogels die er ge-
vestigd waren, verdwenen voor-
goed. Het waren juist die zeevo-

gels die er kwamen broeden,
waarvan de uitwerpselen (gua-
no) tricalciumfosfaat bevatten,
dat door de regen naar het
onderliggende kalksteen zakte,
waarna er na een chemische re-
actie een laag zeevogelguarafos-
faat ontstond. Fosfaat was in de
19e eeuw een zeer gewild pro-
duct en werd in Europa gebruikt
als toevoegmiddel voor veevoer
en kunstmest. 

In 1871 ging John Godden,
een Engelse mijningenieur, op
zoek naar fosfaat. Door stromin-
gen kwam hij met zijn schip per
ongeluk op Klein Curaçao te-
recht, waar veel fosfaat bleek te
zijn. Van 1871 tot 1885 zijn er
tientallen tonnen fosfaat gewon-
nen op Klein Curaçao en naar
Europa verscheept. Het eiland
bleef kaal en enkele meters lager
achter. De fosfaatwinning veran-
derde het eiland voorgoed. De
zeevogels zijn nooit meer terug-
gekeerd. Door een herbebos-
singsproject van Carmabi is er

nu weer behoorlijk wat struikge-
was.

Het eiland was zo laag, dat
schippers het nauwelijks kon-
den zien, dus kwam de oplos-
sing daarvoor in de vorm van
een vuurtoren. In 1849 werd de
Prins Hendriktoren gebouwd,
die echter al gauw door de or-
kaan in 1877 werd verwoest.
Daarom werd besloten om de
volgende vuurtoren in het
midden van het eiland te bou-
wen. Die vuurtoren, die er nu
nog staat, moet veel schepen ge-
red hebben van een dreigend
einde. Vanwege moderne navi-
gatieapparatuur is hij inmiddels
buiten dienst en onbemand en
tot een monumentale ruïne ver-
worden.

Op de noordkant van het ei-
land liep in 1934 het Duitse
vrachtschip Magdalena vast. Dit
gigantische schip heeft weken-
lang vastgelegen en is na uitgra-
ven van een kanaal en met 
meerdere sleepboten uiteinde-

lijk weer vlot getrokken. Er zijn
ook andere vormen van exploita-
tie van het eiland geweest. 
De West-Indische Compagnie
(WIC) heeft vele slaven vanuit
Afrika naar Curaçao gebracht.
Voordat deze slaven aan wal
kwamen op Curaçao, werden 
de zieken eruit gehaald en op
Klein Curaçao in quarantaine
gezet. De overblijfselen van dit
eerste quarantainegebouw zijn
nog te vinden in het noord-
westen van het eiland. De slaven
en andere passagiers die de 
zeereis niet overleefden, werden
op Klein Curaçao begraven. 
Er  zijn  graven gevonden  in  het 

Door de jaren heen zijn er verschilllende schepen gestrand, de
resten van een enorme tanker zijn nog steeds te zien. Ook ligt de
noordkust van het eiland bezaaid met kleine jachten.

Klein Curaçao.


