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Het hoofdgebouw van het Newton-complex, met zeer solide Britse baksteenbouw.

Tussen het hoofdgebouw en de mangaanmijn lagen bijgebouwen, waaronder een bakkerij.

Dicht bij de mijn liggen de mijnertsheuvels, waarop enkele
prachtige bomen groeien.

Tree of Life of Tree of Souls

I
n 1880 werd in de heuvels
nabij Jeremi namelijk man-
gaan (een mineraal voor de
gezondheid) gevonden en de
vondst leek zo veelbelovend,

dat een Engelse mijnmaatschappij,
onder leiding van John Godden, die
alom bekend is vanwege het ontgin-
nen van fosfaat op Klein Curaçao en
de Tafelberg, meteen begon met de
bouw van een kostbaar mijncom-
plex. Hij bouwde een kopermijn
met bijbehorende gebouwen, die
helaas financieel geen succes werd
en al binnen een jaar ophield te be-

staan. Het enige dat er nog aan her-
innert, zijn de ruïnes van de verla-
ten gebouwen, het hoofdkantoor en
een bakkerij. Verrassend hoog staat
verderop bij de mijnerts-heuvels, de
imposante ‘tree of life’, bovenop de
damwand. De naar schatting onge-
veer 150 jaar oude ‘palu di sia’, ofte-
wel zadelboom (saddle tree) met z’n
rode schilferige stam, is een impo-
sante boom met reusachtige uit-
schietende wortels en een massieve
stam. Het is een beetje zacht
leerachtig hout, waar vroeger zadels
voor de ezels van werden gemaakt. 

Tussen Lagun en Jeremi leidt een looppad naar de ‘tree of life’, populair ook wel de ‘tree
of souls’ genoemd. De boom staat bovenop een ooit aangelegde damwand bij de ruïnes
van landhuis Jeremi, ofwel Newton (Newtown), waar een voormalige mangaan- en
kopermijn lag. 

Tekst en foto’s Solange Hendrikse

Reusachtige uitschietende wortels.

De ongeveer 150 jaar oude ‘palu di sia’, oftewel zadelboom (saddle tree) met z’n rode schilferige stam, bovenop de aangelegde damwand. 

Massieve stam.

Tussen de restanten bij de oude mijn,
het omhulsel van een slang. Ruïne bij de mijn, boven op de heuvel.


