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S
chepen waarop de
gele koorts heerste,
die als een van de
meest besmettelijke
ziektes uit die tijd

gold, waren herkenbaar aan
een gele vlag, die verplicht
gevoerd moest worden. De
zieke mensen werden onder-
gebracht in het voormalig ka-
zernegebouw van Fort Bee-
kenburg, dat tot quarantaine-
hospitaal werd omgebouwd.
Daarna geschiedde er in 1883
een uitbreiding met wat we
nu kennen als het Quarantai-
negebouw. De zieken
moesten er 40 dagen verblij-
ven, de goederen op de sche-
pen werden uitgerookt om
bacteriën te doden.

Fort Beekenburg
Om het voor vijanden onmo-
gelijk te maken Willemstad
te bereiken en ter verdedi-
ging van het Spaanse water
werd in 1703 het Fort Bee-
kenburg gebouwd aan de Ca-
racasbaai. Het gehele fort
werd gebouwd van waalste-
nen, die de koopvaardijsche-
pen uit Nederland als ballast
meenamen. 

Het fort is vernoemd naar
de heer Van Beek die tussen
1701 en 1704 de verdediging
van de stad coördineerde.
Het fort heeft een ronde to-
ren, in de vorm van een
schaakstuk, met een eigen ir-
rigatiesysteem. Boven op de
toren stonden kanonnen en

waren er regenwaterkanalen
die naar een reservoir
binnen in de toren lopen,
waardoor men zelfs tijdens
een belegering altijd vers wa-
ter had.

Gedurende de 18e eeuw
heeft het fort verschillende
aanvallen van Franse en 
Engelse troepen kunnen
doorstaan en tegenhouden.
De Engelsen hebben eens
geprobeerd het fort te omzei-
len door over de naastliggen-
de berg te trekken. Dat gaf
echter zoveel moeilijkheden
dat besloten werd terug te
gaan. Ook is enkele keren
zonder succes door piraten
geprobeerd het fort aan te
vallen.

Quarantainegebouw en Fort Beekenburg
Op het schiereiland Caracasbaai, dat door de Shell als bunkerhaven werd
gebruikt, staat het Fort Beekenburg. Iets hogerop staat het oude vervallen
Quarantainegebouw van de overheid, dat in 1883 voor isolatie van zeelieden die
aan gele koorts leden werd ingericht. 

Tekst en foto’s Solange Hendrikse

Interessante plekken op Curaçao

Het hogerop gelegen Quarantainegebouw.

Huisje op weg naar het fort. 

Schitterende zonsondergang vanaf het fort.Fraaie trap aan de zijkant van het gebouw.

Bovenverdieping.

Nog meer spoken? Men zegt dat het er spookt ... Er staan nog oude kanonnen. 

Fort Beekenburg. 

Details van het Quarantainegebouw.

Uitzicht op de Caracasbaai en het Spaanse water. 

Het vervallen Quarantainegebouw is een dank-
baar object voor fotografen.

Trap naar fort Beekenburg.


