
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij het ontwerpen
van het Curaçao Medical Center
(CMC) speelde kleur een heel
belangrijke rol in de architec-
tuur. Zo geven de kleuren van
het nieuwe ziekenhuis onmis-
kenbare Curaçao-vibes af. De lo-
kale architecten Lyongo Juliana
en Chris Zwiers wilden een om-
geving creëren waarin ‘krioyo’-
elementen bijdragen aan het ‘di
nos’ (van ons)-gevoel. Dat laat
het CMC weten in haar blog.

Juliana heeft een aantal
moodboards gedeeld die ze heb-
ben gemaakt bij het kiezen van
de kleuren. Het is duidelijk te
zien hoe de architecten zich lie-
ten inspireren door de zachte
kleuren van typische landschap-
pen van Curaçao. Zo komen het
warme klimaat, de prachtige na-
tuur en de populaire gebouwen
terug in de kleuren van het ge-
bouw.

De vier vleugels met uitzicht
op de Caribische Zee zijn voor
het grootste deel bestemd als pa-
tiënten- en bezoekersgebied. Elk
van deze vier vleugels heeft een
eigen kleur: oranje, geel, paars
en blauw. De kleur aan de bui-

tenkant van het gebouw komt te-
vens tevoorschijn op de binnen-
muren en in de gangen van die
vleugel.

De kleuren hebben ook een
belangrijke oriëntatiefunctie in
het ziekenhuis. Aan de hand van
het kleurgebruik moeten patiën-
ten, bezoekers en medewerkers
zich kunnen oriënteren en hun
weg vinden in het gebouw. In el-
ke kamer in een van de vleugels
kan men zo weten waar men
zich bevindt, door dat deel van
het gebouw te associëren met de
kleur. In de centrale hal, het
Atrium, kan men de kleuren op
de muren volgen om de weg te
vinden. ,,De kleuren in het CMC
verbinden ons met elkaar, hef-
fen onze geest op en voegen
functionaliteit toe aan het ge-
bouw, terwijl het onze zintuigen
esthetisch veraangenaamt. We
zijn er trots op ambassadeurs te
zijn van het modernste zieken-
huis in het Caribisch gebied”, al-
dus het CMC.

Op de website van deze krant
is een impressie te zien van het
CMC in een korte film.
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,,Mijn vader was tandarts, de
keuze lag dus voor de hand.
Alleen de psycholoog die mij
een beroepstest afnam leek dat
niet zo een goed idee. Intellec-
tueel kon ik die studie tandheel-
kunde wel aan. Ik miste echter
de menselijke compassie, zo
vertelde hij mijn ouders. Hij
raadde me aan iets met talen te
gaan doen, of een opleiding
handel en economie want een
zakenman zat er wel in, zo
dacht hij.” 

Maar De Brabander liet zich
niet ontmoedigen en besloot
zijn menselijke compassie te
bewijzen. In 1979 studeerde hij
af aan de Universiteit van Gro-
ningen. Niet lang daarna ver-
trok hij, inmiddels getrouwd,
naar Curaçao waar hij de prak-
tijk startte op Hoogstraat 14,
Otrobanda. ,,Mijn klantenbe-
stand in die jaren bestond on-
der andere uit gevangenen die
geboeid naar mij toegebracht
werden. Een ontsnapping van-

uit mijn stoel zal ik nooit verge-
ten. De moordenaar van Sint
Maarten had een afdruklepel in
zijn mond. De afdrukpasta liep
over zijn wangen. Opeens stond
hij op, duwde de omvangrijke
tandartsassistente opzij en zette
het op een rennen, de wachtka-
mer door en de straat op. Bewa-
ker Passial trok zijn pistool en
loste enkele gerichte schoten,
tot afschuw van de andere
wachtende patiënten. Een Ame-
rikaanse cruisetoerist was van
schrik onder het tafeltje met
tijdschriften gekropen, haar
breedgerande hoed scheef op
haar hoofd. De arme moorde-
naar werd op de afrit van de
brug door een auto geschept, de
lepel nog steeds in zijn mond.
De kogels hadden geen doel
getroffen. De kogelgaten zijn tot
heden ten dage nog te bewonde-
ren in de muur van het pand
tegenover ons”, zo vertelt de
jubilaris. 

Na een paar jaar besloot hij

een aanstelling te accepteren
aan de University of Rochester
in New York waar hij zijn eerste
stappen in de wetenschap zette.
Diverse wetenschappelijke
publicaties volgden. Curaçao
bleef trekken; in 1987 vestigde
hij zich dan ook definitief in de
Hoogstraat. ,,Twintig jaar gele-
den werd ik benaderd door de
Universiteit van Groningen met
het verzoek of ik eindejaarsstu-
denten wilde begeleiden met
hun wetenschappelijke eind-
scriptie. Ik zag hier voor Cura-
çao mogelijkheden om gratis
onderzoek te kunnen laten
doen naar de gebitsgezondheid
van ons eiland en de samenwer-
king met Groningen leverde

dan ook meerdere publicaties
op, over onder andere de drink-
waterfluorideringsnoodzaak, de
relatie tussen tandvleesziekten
en slecht ingestelde suikerpa-
tiënten en kindertandverzor-
ging. Een bevolkingsonderzoek
werd geleid door mijn collega
Leo Wolters in samenwerking
met de GGD waarvan de resul-
taten verschenen in een boekje
met meerdere aanbevelingen,
die, zoals ik inmiddels gewend
ben op ons eiland, door de poli-
tiek niet opgepakt werden.” Wat
De Brander ‘een droevige ont-
wikkeling noemt’ is de disconti-
nuering van de drinkwaterfluo-
ridering op Curaçao. ,,Ik reali-
seerde me dat volksgezondheid

ernstig bedreigd kan worden
door kwakzalverij in de politiek
en hou me met deze materie
dan ook actief bezig door mid-
del van lezingen en het houden
van een vinger aan de pols”, zo
klinkt vastbesloten. 

Enkele jaren geleden moder-
niseerde hij de praktijk en werd
er geïnvesteerd in computerge-
stuurde tandheelkundige appa-
ratuur. Over zijn schrijversta-
lent vertelt hij nog: ,,Rond de
eeuwwisseling begon ik met
schrijven. De psycholoog had
het in 1971 goed gezien. Ik had
wat met taal. De eerste roman
verscheen in Nederland in
2009 en vier andere romans
volgden.”
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Veertig jaar
tandarts
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Eric de Brabander is niet alleen auteur van
verschillende boeken, en freelance medewerker van het
Antilliaans Dagblad, deze week vierde hij dat hij veertig
jaar tandarts is, het beroep dat ook zijn vader uitoefende. 

De ‘krioyo’ kleuren
van het CMC

De lokale architecten wilden een omgeving creëren waarin Creoolse
elementen bijdragen aan het ‘di nos’ (van ons)-gevoel. 

De viering van het veertigjarig bestaan op de praktijk in de Hoogstraat.

Gewonde bij
steekpartij
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij een steekpartij
is gisteren iemand gewond ge-
raakt. Dat meldt de politie. 
Het incident gebeurde rond
16.38 uur in Toni Kunchi. Vol-
gens de politie ligt de aanleiding
vermoedelijk in de familiaire
sfeer. 

Het slachtoffer is met een
scherp object gestoken in zijn
buik en rechterzij. De verdachte
is ter plekke gearresteerd door
de politie-eenheid van Montaña.
Het gaat om een 25-jarige op
Curaçao geboren man met de
initialen A.M.B. Het slachtoffer
is met de ambulance overge-
bracht naar het Sehos voor be-
handeling. 

Dief opgepakt
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 21-jarige Cura-
çaose man R.F.S. is zondag 19
mei om 21.51 uur aangehouden
door de politie in verband met
diefstal. Er was reeds een arres-
tatiebevel uitgevaardigd voor de
man. De aanhouding gebeurde
in Saliña. Hij is voorgeleid en
opgesloten in afwachting van
verder onderzoek. i


