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Geachte lezer,

Onze dienstverlening is weer hervat 
sinds 11 mei 2020. Graag eerst nog een 
afspraak maken via ons mailadres: nati-
onaal.archief@gobiernu.cw. Na de aan-
vraag krijgt u een mail terug voor de 
blokuren waarin u in onze studiezalen 
wordt verwelkomt. In de mail staan de 
‘social distancing’ maatregelen waar-
mee we rekening moeten houden.

We hebben veel positieve reacties 
gekregen op de vorige newsletter; 
de quiz editie met vragen over de 
overheidsmaatregelen tijdens vorige 

epidemieën en pandemieën. Uiteraard 
wilde veel mensen de goede antwoor-
den weten. We hebben ze in deze editie 
op pagina 2 weergegeven. 

In augustus zullen we de Dbase van onze 
slavenregisters gekoppeld met andere 
registers, online kunnen aanbieden. Dit 
is een samenwerking met de Radboud 
Universiteit en het Nationaal Archief 
Nederland.  Voor het gebruik van de 
nieuwe onderzoeksmethoden is tevens 
een samenwerking met de University of 
Curaçao aangegaan. In deze editie meer 
informatie daarover.

Bestuur, Planning en 
Dienstverlening

Ministerie van 
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Op het terras
Met verhalen uit de geschiedenis van Curaçao
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Lantèrnu no. 25 “Op het terras 
- Met verhalen uit de geschiedenis 
van Curacao” , het jubileumboek 
dat ter ere van het 50 jarig jubi-
leum van het Nationaal Archief en 
het 25 jarig jubileum van de Stich-
ting Vrienden van het Nationaal 
Archief werd vervaardigd, is vanaf 
juli 2020 beschikbaar. “Op het ter-
ras” is een boek vol verassingen. 
Met een diversiteit aan onder-
werpen, periodes en stijlen zult u 
een beter begrip krijgen van de 
historisch gegroeide samenhang 
van het huidige Curaçao; terwijl u 
de verhalen ontspannen – op het 
terras - kunt lezen, stuk voor stuk 
of door elkaar. 

Vrijwel elk verhaal is gebaseerd 
op archiefbronnen van het Natio-
naal Archief Curaçao. 
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Antwoord op de Quiz Vragen (vorige newsletter)

1. Wanneer was de laatste Avondklok op Curaçao ingesteld?
 B) 1969
2. Naar aanleiding van welke gebeurtenis was de avondklok ingesteld? Was deze voor   
 heel Curaçao geldig?
 De opstand van 30 mei 1969. De avondklok was alleen voor de binnenstad en de wij-  
 ken in de (wijde) omtrek daarvan, maar niet voor bijvoorbeeld Band’abou.
3. Hoe werd de Gele Koorts op Curaçao genoemd en waarom?
 B) “Chocolaadziekte”, vanwege het donkerbruine braaksel
4. Hoe werd gele koorts overgedragen?
 D) Door de Aedes Aegypti mug
5. Noem enkele andere ziekten die door deze verwekker worden overgedragen?
 Dengue, Zika, Chicungunya, Malaria
6.  Welke preventieve maatregelen konden worden toegepast om deze ziekte te 
 voorkomen?
 Muggengaas, broedplaatsen van de muggen vernietigen
7.  Noem een aantal vergelijkbare maatregelen uit het verleden met de huidige COVID-19  
 epidemie. 
 -maatregelen ten behoeve van onvermogenden (water afsluiting worden ingetrokken)
 -isoleren van geïnfecteerde personen
 -scholen beschermen (sluiten)
8.  Hoe werd de ziekte [lepra] op Curaçao ook genoemd?
 A) Laster of Lazarus
9.  Waarom is het ‘lazarushuis’ daar [op het Rif / de Kreek] gesitueerd?
 C) Het is daar goed geïsoleerd van de rest van de bevolking
10.  Klein Curaçao is tegenwoordig een recreatiegebied. Waar werd dit eilandje vroeger   
 voor gebruikt?
 A) Quarantaine oord
11. Waar waren quarantaine plekken voor schepen die met epidemieën onze haven 
 aandeden?
 A) Schottegat, Sint Kruisbaai (Sta. Cruz), Caracasbaai
12.  Zie de foto’s [van de quarantaine plaatsen afgebeeld in de vorige newsletter]
  Wat hebben deze twee gebouwen met elkaar gemeen? / Wat is het verschil?
 Het zijn beide quarantainegebouwen, de eerste op Caracasbaai en de ander op Mundo  
 Nobo. Het verschil: Caracasbaai was voor schepelingen bedoeld, Mundo Nobo voor   
 militairen. Het quarantainegebouw Caracasbaai werd voornamelijk voor gele koorts   
 lijders gebruikt eind 19e en begin 20ste eeuw.
13.  Welke andere quarantaine gebouwen ken je op Curaçao?
 Mundo Nobo, Zaquitó, Plantersrust, Caracasbaai
14. Hoe werden schepen die Curaçao met epidemieën aandeden schoongemaakt?
 B) Via uitroking
15.  Welke instelling is naar deze Dr. Capriles genoemd?
 Caprileskliniek
16. Welk populair middel werd tegen tuberculose gebruikt?
 D) Geitenmelk 
17. Hoe werd deze ziekte [Spaanse griep] op Curaçao genoemd?
 B) Kabouter
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Door een samenwerking tussen het Nationaal Archief Curaçao, de Radboud Universiteit 
Nijmegen en het Nationaal Archief Nederland worden op 17 augustus a.s. de gedigi-
taliseerde indices van de Curaçaose Slavenregisters op de websites van het Nationaal 

Archief Curacao en het Nationaal Archief Nederland online gezet in een Dbase, waarin koppe-
lingen met andere registers mogelijk worden gemaakt. 
Van groot belang is dat het een gecombineerde database is waarin niet alleen de slavenre-
gisters (1839-1863) staan, maar ook de emancipatieregisters (1863) waarin de achternamen 
staan die mensen in 1863 (bij de emancipatie – afschaffing van de slavernij) kregen. Met de 
University of Curaçao wordt samengewerkt om wetenschappelijk onderzoek  in de Dbase 
mogelijk te maken.

Wat is het belang van deze publicatie voor de onderzoeker? 
Het slavenregister en de emancipatieregisters zijn nu online beschikbaar voor familieonder-
zoek en voor onderwijs. De gebruiker kan nu thuis online, 24 uur per dag, op zoek gaan in het 
slavenregister en de emancipatieregisters. Je kunt deze registers vanaf nu met zoektermen 
snel doorzoeken.
Het slavenregister van Curaçao is een registratie door de koloniale overheid van Curaçao van 
mensen die in slavernij leefden tussen 1839 en de afschaffing van de slavernij in 1863. Dit 
register werd begin 1839 ingevoerd op Curaçao. Alle slaveneigenaren werden verplicht om 
van de mensen in hun eigendom de naam, geslacht, geboortejaar en naam van de moeder te 
laten registeren. Verder moesten alle wijzigingen worden geregistreerd: geboorte, overlijden, 
verkoop, vrijlating en de invoer en uitvoer van mensen in Curaçao. Door mensen te registre-
ren en over te schrijven ontstond er een gesloten registratie van mensen: zolang iemand in 
leven en in slavernij was, was deze persoon te volgen in de slavenregisters. 

17 augustus 2020 Dia di Tula: 
lancering online Dbase Slavenregisters Curaçao

ERFGENAMEN VAN
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In totaal bestaan de slavenregisters van Curaçao uit acht boeken, met daarin 1.070 folio’s. 
Deze slavenregisters zijn in 2017 in het regionale register van het UNESCO Memory of the 
World Program opgenomen. Ze zijn door het Nationaal Archief Curaçao gedigitaliseerd en 
met behulp van onderzoekster Els Langenfeld, geïndexeerd. Met behulp van de Radboud 
Universiteit Nijmegen zijn deze indices en scans nu in een Dataset opgenomen, waarin 
ook andere registraties worden gekoppeld. Daardoor wordt zogenaamd “longitudinaal” 
onderzoek (over een langere periode) mogelijk. Met de University of Curaçao is ook een 
samenwerking aangegaan, om studenten de mogelijkheid te geven op deze onderzoeken 
te kunnen promoveren.

Koppeling met andere registers

Emancipatieregister 1863
Emancipatie is de term voor de afschaffing van de slavernij, die in Curaçao plaats vond 
op 1 juli 1863. Bij die gelegenheid moesten alle mensen die vrijkwamen een achternaam 
krijgen. Die hadden ze vóór 1863 niet gehad, omdat mensen in slavernij geen achternaam 
mochten hebben. Ook werd in sommige gevallen de voornaam veranderd in 1863
Om een overzicht te hebben van de nieuwe namen zijn er in Curaçao emancipatieregis-
ters aangelegd, die formeel ‘Registers der vrijgelatenen’ werden genoemd. Vermoedelijk 
werd er per district zo’n register van vrijgelatenen bijgehouden. Helaas zijn die niet al-
lemaal bewaard gebleven. In deze database zijn twee emancipatieregisters opgenomen, 
het register der vrijgelatenen in het stadsdistrict of eerste district en het register der 
vrijgelatenen in het derde district van Curaçao. Het stadsdistrict omvatte Willemstad en 
omgeving, het derde district het midden van het eiland, ten noordwesten van Willemstad. 
Informatie over de achternamen van vrijgelatenen in het tweede, vierde en vijfde district 
ontbreekt.

Toevoeging van de emancipatieregisters maakt het mogelijk om in veel gevallen uw 
zoekopdracht in de nieuwe Dbase te beginnen met een achternaam. Zoals gezegd zijn de 
emancipatieregisters niet compleet. Wel werden in het stadsdistrict veel mensen inge-
schreven. In totaal staan er in beide emancipatieregisters 4207 individuele mensen ver-
meld, dat is ongeveer 60 procent van de mensen die per 1 juli 1863 vrijkwamen.
In aanvulling daar op is echter in sommige gevallen extra informatie uit andere bronnen 
opgenomen, in die gevallen dat deze bronnen extra informatie gaven. Het gaat hierbij om 
de verwijzingen naar een database van manumissies op Curaçao en verwijzingen naar de 
borderellen op Curaçao.

Manumissies en borderellen
Manumissies zijn vrijlatingen van mensen uit slavernij vóór 1 juli 1863. Sommige mensen 
werden vrijgelaten uit slavernij vanwege goede diensten, omdat ze voldoende hadden 
verdiend om zichzelf vrij te kopen of omdat ze de partner of familie waren van de slave-
neigenaar. Het slavenregister van Curaçao vermeldt alleen dat iemand werd gemanu-
mitteerd, maar niet welke achternaam deze persoon bij de vrijlating kreeg. Omdat deze 
informatie van belang is, hebben we in die gevallen de naam opgenomen en een verwij-
zing naar de index Curaçao: Vrij van Slavernij (manumissies)  waarin meer informatie staat 
over de manumissie.   

Borderellen zijn aangiften van slaveneigenaren uit 1862 met lijsten van de mensen die ze 
in bezit hadden. Voor het bezit van de mensen op deze lijst claimden ze een vergoeding 



Newsletter, Juni 2020  5

van de overheid bij de afschaffing van de slavernij. Omdat het om 200 gulden per persoon 
ging werden deze lijsten zorgvuldig gecontroleerd door speciale commissies. In sommige 
gevallen bleek dat mensen op de lijst inmiddels waren overleden of gevlucht of op het 
laatste moment alsnog verkocht. Als die informatie niet meer in het slavenregister zelf is 
opgenomen is dit als opmerking toegevoegd aan de database. Deze opmerkingen zijn 
gebaseerd op het Archief van de Algemene Rekenkamer, 1814-1953: Comptabel Beheer 
(2.02.09.08) inventarisnummers 238-245 zoals dat in het Nationaal Archief in Den Haag te 
vinden is. Bij het Nationaal Archief Curaçao zijn deze borderellen op microfilm aanwezig.

Burgerlijke Stand registers
De Burgerlijke Stand registers van Curaçao staan al online op onze site. De bedoeling is 
dat ook deze namen gekoppeld gaan worden met de Dbase van de slavenregisters. In 
principe zou het zo mogelijk worden om de erfgenamen van de Curaçaose slaven door de 
eeuwen heen te volgen. 
Omdat hiervoor veel origineel onderzoek mogelijk wordt is een samenwerking aange-
gaan met de University of Curaçao (UoC), waarbij het Nationaal Archief de brongegevens 
en de Radboud Universiteit de Dbase en tools beschikbaar stelt om zogenaamd “longitu-
dinaal onderzoek” in deze registers te doen. De bedoeling is om een promotie onderzoek 
plaats beschikbaar te stellen voor een Curaçaose student  van de UoC om dit onderzoek 
mogelijk te maken. 

Met dank aan:
De brongegevens voor deze Dbase zijn ter beschikking gesteld en gedigitaliseerd door 
het Nationaal Archief Curaçao. De index is gebaseerd op transcripties die onderzoek-
ster Els Langenfeld heeft gemaakt van het slavenregister en de emancipatieregisters van 
Curaçao. Deze transcripties zijn door de nabestaanden van Els Langenfeld overgedragen 
aan het Nationaal Archief Curaçao en met toestemming van hen door dit archief ter be-
schikking gesteld. De uiteindelijke database is samengesteld door Coen van Galen, Björn 
Quanjer en Matthijs Paul van de Radboud Universiteit. Het Nationaal Archief Nederland 
heeft de online beschikbaarstelling mogelijk gemaakt door middel van sponsoring zodat 
de Dbase in de al aanwezige index-software “Memorix” van het Nationaal Archief Curaçao 
kan worden aangeboden. 

Longitudinaal onderzoek in 
de registraties via de nieuwe 
Dbase
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U kunt stukken opvragen tot een half uur voor sluitingstijd.

Nationaal Archief
Scharlooweg 77-79
Curaçao 

Openingstijden van het Nationaal Archief:

afspraak via 

Maandag   13.30-16.30u.

Dinsdag 08.00-11.45 13.30-16.30u.

Woensdag 08.00-11.45 13.30-16.30u.

Donderdag 08.00-11.45 13.30-16.30u.

Vrijdag  08.00-11.45 13.30-16.00u.

Zaterdag   (iedere 2e zaterdag van de maand)
09:00-          13:00 

Stukken van te voren opvragen; 
inventarissen en stamboomgegevens zijn online te raadplegen

nationaal.archief@gobiernu.cw


