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Z
e benaderden jour-
nalist en historisch
onderzoeker Ton de
Jong uit Brabant om
uit hun rijke archief

in Tilburg vijftig foto’s te selecte-
ren en die fors vergroot te laten
tonen in het Sehos. Een Bra-
bants ‘houdoe’ aan de omgeving
waarin 242 zusters toen alles
hebben gegeven voor alle inwo-
ners van Curaçao. 

De Jong: ,,Het leek mij een
zeer goed idee om de zusters
nog één keer door middel van
foto’s hun gezicht te laten zien.
Een soort afscheidsgroet. Naar
Curaçao vliegen lukt hen niet
meer door de ouderdom van de
zusters, die nog leven, maar de
congregatie vond een foto-expo-
sitie een geweldig plan en nam
de kosten graag voor haar reke-
ning.”

Ton de Jong, tevens voorma-
lig hoofd opinieredactie bij het
Brabants Dagblad, brengt al lan-
ge tijd bijna jaarlijks een bezoek
aan Curaçao. Eerder haalde hij
een expositie naar het eiland
over de Fraters van Tilburg, die
te zien was in het Nationaal Ar-
cheologisch en Antropologisch

Museum (Naam). Hij is nu met
vijftig grote foto’s van 1 meter bij
70 centimeter afgereisd naar
Curaçao om in het ziekenhuis
een expositie in te richten, als
herinnering aan het oude hospi-
taal dat er straks misschien niet
meer zal staan.

De Jong: ,,Toen en ook nu
nog is niet helder wat er van de
oude gebouwen blijft staan.
Wellicht niet veel. De naam gaat
veranderen. Nu zit ‘Elisabeth’
nog in de naam, straks wordt het
Hospital Nobo Otrabanda en dit
kun je niet zomaar voorbij laten
gaan. Ergens richting opleve-
ring nieuwbouw moet er wat ge-
daan worden ter herinnering
aan de Brabantse zusters, want
het blijft boeien dat 1.200 jonge
- voornamelijk Brabantse - man-
nen en vrouwen door hun con-
gregatie werden uitgezonden
naar de andere kant van de
wereld en de zusters aan de wieg
hebben gestaan van de gezond-
heidszorg op Curaçao.” Onder
moeilijke omstandigheden be-
gonnen zij met beperkte midde-
len in 1855 een klein gasthuis
aan de IJzerstraat. Van genees-
kunst was toen nauwelijks spra-

ke. Patiënten werden er alleen
verzorgd. In de twintigste eeuw
hebben de zusters vele ‘ballen
tegelijk in de lucht gehouden’.
Zij breidden het ziekenhuis
beetje bij beetje uit en deinsden
er in het begin niet voor terug
om zelf op de bouwsteiger te
gaan staan. Hier zijn foto’s van
bewaard gebleven, helaas van
een dermate slechte kwaliteit,
dat ze niet groot afgedrukt kon-
den worden. De zusters gingen
ook mee met de grote verande-
ringen in de ziekenhuissector.
Zij kochten röntgen- en bestra-
lingsapparatuur en richtten ope-
ratiekamers in. In totaal waren
242 vooral Brabantse zusters
tussen 1855 tot 1988 actief in het
ziekenhuis. In die tijd bestond
het merendeel van het verple-
gend personeel al uit leken.Toen
het aantal zusters afnam, begon-
nen zij een verpleegstersoplei-
ding. Behalve voor het Sehos
hadden de zusters ook de zorg
voor het leprozenhuis Zaquito
en voor de eilandbewoners 
met een ernstige psychische
stoornis. Op Curaçao zijn er ze-
ven ‘soorten’ religieuzen actief
geweest. Zij zijn in 2008 uitvoe-

rig beschreven in het boek ‘De
Gezegende Erfenis, de nalaten-
schap van 1200 religieuzen 
op Curaçao’, geschreven door
Ton de Jong en Norbert Hen-
drikse.

Op Curaçao zijn 126 zusters
begraven. Op een enkele Zuster
van Roosendaal en een Broeder
van Dongen na, zijn de Neder-
landse religieuzen verdwenen.
Zij namen hun archieven mee
naar Nederland. Intussen zijn
die centraal ondergebracht in
het Erfgoedcentrum voor
Nederlands Kloosterleven in St.
Agatha bij Cuijk. Op één na: de
Fraters van Tilburg beheren
hun gigantische archief zelf en
hebben daartoe een parttime ar-
chivaris aangesteld. Hun Caribi-
sche fotocollectie is te zien via de
site van het Regionaal Archief
Tilburg. 

Curaçao is de zusters nog
steeds dankbaar voor wat zij
voor de gezondheidszorg heb-
ben betekend. In de centrale hal
van het Sint Elisabeth Hospitaal,
waar al een aantal herinnerin-
gen aan de zusters aanwezig
zijn - onder andere een stand-
beeld - komen de 50 grote foto’s

te hangen. Op één van de foto’s
staat de eerste vrouwelijke apo-
theker van Curaçao. Toen op 29
juli 1876 Lucia Schilders in Hil-
varenbeek werd geboren, was

haar vader net overleden. Zij
was het tweede kind van een
armlastig echtpaar. Op haar
achttiende kwam zij alleen op de
wereld te staan en werd opgeno-

men in een pleeggezin, totdat
Lucia op 22-jarige leeftijd onder
de kloosternaam Dymphma in-
trad bij de Zusters van Breda.
Drie jaar later - in 1901 - kwam
zij aan op Curaçao, waar haar
een opmerkelijke loopbaan
wachtte. Tien jaar later slaagde
zij namelijk voor het examen
hulpapotheker en in 1917 door-
stond zij glansrijk de toets om
volwaardig apotheker te worden.
Een religieuze die het apothe-
kersexamen aflegde was iets bij-
zonders. Lucia Schilders is ziek
teruggekeerd naar Nederland en
in 1945 overleden in Breda. De
oude apotheek is bewaard geble-
ven in het museumpje van het
hospitaal, dat een indruk geeft
van de ziekenhuiszorg in de tijd
van de zusters.

In de aanloop naar de ope-
ning van de expositie heeft De
Jong op Facebook een dertigtal
foto’s geplaatst, die de expo niet
gehaald hebben. Dat leverde al
meteen een groot aantal reacties
op. Bijvoorbeeld naar aanleiding
van de foto van een drieling, die
herinneringen opriep over ande-
re drielingen die op het eiland
zijn geboren. 

Over de keuze van de 50 foto-
’s die te zien zijn in en in de di-
recte nabijheid van de hoofdin-
gang zegt De Jong: ,,Het zijn
kleine foto’s, die afgedrukt 
zijn op een formaat van 1 meter
bij 70 centimeter. De vage en
beschadigde foto’s vielen af, 
hoe mooi ze ook zijn. Verder
heb ik gekeken of er zusters 
op staan. In de dozen vol met 
albums kwam ik ook foto’s 
tegen die niets met het zieken-
huis te maken hebben, bijvoor-
beeld van een baai of van de 
gouvernerneur die op bezoek is
bij de fraters op Scherpenheu-
vel.”

De expositie, die de geschie-
denis van het ziekenhuis weer-
geeft, blijft hangen totdat het Se-
hos sluit. Het wordt geopend in
bijzijn van onder meer Michel
Marijnen (oud-burgemeester
van Roosendaal en voorzitter
van het bestuur van de congre-
gatie), bestuurders en medewer-
kers van het ziekenhuis en ver-
tegenwoordigers van de rege-
ring van Curaçao. De expositie is
voor iedereen toegankelijk tij-
dens de bezoekuren van het zie-
kenhuis.

In de centrale hal van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) wordt vanmiddag om 17.30 uur een expositie

geopend van oude foto’s uit de beginperiode van het Sehos dat straks verleden tijd is. In de toekomst

zullen we het gaan doen met het Hospital Nobo Otrobanda (HNO). De Zusters van Breda, die aan de

wieg van het Sehos hebben gestaan, willen deze wending in de Curaçaose ziekenhuiszorg dan ook niet

ongemerkt voorbij laten gaan wanneer het oude ziekenhuis wordt vervangen door nieuwbouw, want

daarmee verdwijnt een belangrijk stuk erfgoed van de Zusters van Breda, die in 1988 het eiland

verlieten. 

Door Solange Hendrikse

Zusters van Breda terug in Sehos

De geschiedenis van de Zusters van Breda en de andere congre-
gaties die op Curaçao hebben gewerkt, is uitvoerig en treffend
beschreven in het boek ‘De Gezegende Erfenis’ door Norbert
Hendrikse en Ton de Jong. Ter gelegenheid van de tentoonstel-
ling is het boek tegen de speciale prijs van 25 gulden verkrijg-
baar op het kantoor van het Antilliaans Dagblad aan de
Scharlooweg 31.

Zusters helpen een patiënte.

Een patiënt wordt binnengebracht. Foto uit 1948.

De oude apotheek van het ziekenhuis. Beeld van rond 1920 van de strijkkamer van het ziekenhuis. De oude mannenafdeling rond 1920.


