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Voorwoord:

Het buurtprofiel Barber heeft tot doel inzicht te bieden in het ontstaan van de wijk Barber,
de huidige situatie en de ontwikkelingen in de Zone Barber. Met de realisatie van dit buurt-
profiel wil het Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn zijn bijdrage leveren
aan een geïntegreerde wijkaanpak voor Curaçao. Dit door kennis over de wijken te gene-
reren en te ontsluiten en deze op een zodanige wijze te presenteren dat betrokkenen in de
wijk de daadwerkelijke behoefte van de wijk kennen en op basis hiervan gerichte acties
kunnen ondernemen m.b.t. wijkverbetering, wijkontwikkeling en wijkbehoud.
De buurtprofielen hebben als ondertitel meegekregen:

Si mi sa mi pasado i mi presente mi por skohe mi futuro! 

Door het verleden te kennen en het heden in kaart te brengen kunnen we onze toekomst
gericht bepalen.

Wij hopen dat een ieder die geïnteresseerd is in deze zone baat zal hebben bij dit buurt-
profiel.
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Inleiding:

Het buurtprofiel is een initiatief van het voormalige Sociaal Kennis Centrum. Het project
is gestart als kwalitatief deelonderzoek van de buurtmonitor. Al tijdens de informatiebij-
eenkomsten met de wijkvertegenwoordigers is de noodzaak gebleken om een totaalbeeld
van de wijk vast te leggen in een wijk- c.q. buurtprofiel. In een dergelijk buurtprofiel wor-
den de objectieve en subjectieve data naast elkaar gezet en met elkaar in verbinding ge-
bracht. Het gaat er dan met name om, te kijken naar bepaalde opvallende ontwikkelingen
in de wijken en het verhaal dat hierachter steekt, verteld door de mensen zelf.

Het buurtprofiel biedt ook andere voordelen; een optimaal inzicht in de wijkstructuur
draagt immers bij tot gerichte actie en uiteindelijk tot een daling van de armoede in de
wijken. Het gaat hierbij om het vaststellen van de werkelijke behoefte in de wijk. Het pro-
ject beoogt dan ook om samen met de wijk op basis van een brede bevraging de behoeften
en problemen in kaart te brengen en gezamenlijk oplossingen te formuleren. Hier kunnen
dan naast de sterke en zwakke punten duidelijke doelstellingen uit voort komen die dienen
als een substantiële bijdrage aan wijkgerichte integrale aanpak.

Om te komen tot een buurtprofiel van Barber is gestart met onderzoek middels een
ongestructureerde vragenlijst en is gesproken met een selectief aantal bewoners van de
wijk en de wijkbemiddelaar van Barber. De wijk is tijdens de “desk research” fase verder
via literatuuronderzoek beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de informatie uit de
armoede onderzoeken van Reda Sosial, onderzoeken van CBS waaronder respectievelijk
Census 1992 en 2001 alsook andere beschikbare literatuur. Waar nodig zijn deze gegevens
aangevuld met gegevens van de wijkbemiddelaars.
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1. Geografische positionering van de zone Barber

Buurt: Barber
Zonegebied: 10
Code:  3002

Deze Zone omvat: Barber Kaya A t/m Z, Kaya Volkswoningen, Kaminda Johan M. Statius
v. Eps, Weg naar Westpunt, Plasa Himno i Bandera, Sumbu (area), Striebeek (area), Bona
Vista bij Patrick (area), Caridad (area), Duinkerken (area), Colonia (area), Bisento (area),
Sin Pensar bij Pannekoek (area), St. Jozefsdal (area) en Dokterstuin (plantation). 
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2. Historie van de Zone Barber 

Barber is gelegen op een afstand van ongeveer 25 km ten noordwesten van Willemstad. In
het boek getiteld “Landhuizen van Curaçao en Bonaire”  staat het volgende over de
herkomst van de naam Barber: “De naam Barber is afkomstig  van een vroeger aldaar gele-
gen Plantage Barbara genaamd. De plantage was vanaf 1832 eigendom van de Rooms
Katholieke Kerk. In 1913 werd de plantage door de Overheid aangekocht en in stukken van
2 hectaren verdeeld om die te verpachten”. 

Barber heeft een zeer belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van de Katholieke Gods-
dienst in geheel Bándabou en heeft hiermee ook de basis gelegd voor de sociaal-culturele
ontwikkeling van dit gedeelte van het Eiland. Dit in het bijzonder door toedoen van 
Pastoor Marinus Johannes Niewindt, in 1842 gewijd tot Bisschop van de Bisdom Willem-
stad. 
In 1827 bouwde hij op Barber de eerste kerk van Bandabou en richtte in 1832 de Parochie
Barber op. Hiermee was Barber, na Parochie Sta. Anna, de tweede Parochie van geheel 
Curaçao. In de jaren 1840 stichtte hij een Seminarie op Barber in het landhuis naast de
kerk, dat momenteel dienst doet als pastorie. 
Eén van de vele initiatieven van Mgr. Niewindt op Barber en geheel Bándabou, was de
stichting in 1843 van de tweede drukkerij in de geschiedenis van Curaçao. Deze drukkerij
werd aangewend voor de voorziening in school- en godsdienstboeken voor de vele volks-
scholen en kerkjes, die hij over het gehele eiland bouwde. 
Een bijzonderheid is dat in het hofje van de pastorie, een ruim 800 jaar oude kapokboom
staat. Het is ruim 70 meter hoog en heeft een dikke flesvormige stam. Volgens kenners is
dit de oudste boom van Curaçao.                                                     

800 jaar oude kapokboom 
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Het ontstaan van Barber

De basis voor het ontstaan van het dorp Barber is gelegd door Mej. Barbara Exteen. Zij gaf
haar naam aan een plantage die zij onder beheer had gekregen van haar vader Jurriaan
Jansz-Exteen, die in 1672 Ascension stichtte. Hiermede is Ascension  één van de oudste
plantages van Curaçao. De naam Barbara werd later in de volksmond omgezet in Barber.

Het ontstaan van verreweg de meeste dorpen, wijken en zones op Curaçao hebben
ongeveer dezelfde voorgeschiedenis, met hier en daar kleine verschillen vanwege o.a. hun
ligging. Dit geldt in het bijzonder voor de Zones van Bándabou, die in wezen een geza-
menlijke streekgeschiedenis hebben. Hun ontstaan is namelijk onafscheidbaar verstren-
geld met de geschiedenis van het plantagebedrijf, dat omstreeks 1660 opgang kwam. Dit
vanwege de groeiende betekenis van het eiland als centrum van de slavenhandel, dat de
verbouw van voedselproducten noodzakelijk maakte. Naast de zogeheten Compagnie-
tuinen (kleine landbouwgronden) in het Stadsdistrict, werden ook elders plantages aan-
gelegd. De eerste Compagnieplantages in Bándabou, dateren uit het derde trimester van
de 17de eeuw”. Plantage Barbara (ook wel Cabrietenberg genaamd), is echter van latere
datum; namelijk in het eerste decennium van de 18de eeuw.

Porch Landhuis Ascension

De plantages vormden in vroegere tijden namelijk de enige woonkernen buiten Willem-
stad. In de buurt van deze plantages vormden zich langzaam woongemeenschappen. Eerst
van ex-slaven in het tweede kwartaal van de 19de eeuw en daarna van een groot aantal ex-
slaven dat bij de afschaffing van de slavernij in 1863, vrij was gekomen. 
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In eerste instantie bleven de meeste ex-slaven op de plantages wonen en gingen in dienst
van de plantage-eigenaar. Hierbij werd in het bijzonder het zogeheten ‘Paga Tera Systeem’
toegepast. W.E. Renkema schrijft het volgende hierover: “De geëmancipeerde (ex-slaaf)
mocht zijn huisje op de plantage blijven bewonen, hij mocht op de plantage voor eigen
gebruik een perceeltje maïs bebouwen, hout kappen en houtskool branden en verder een
paar ezels en enig kleinvee op nahouden. In ruil hiervoor mocht de plantage-eigenaar
beschikken over de maïsstengels en van de geëmancipeerde vragen dat hij twaalf dagen
per jaar zonder loon, maar wel tegen verstrekking van voedsel, voor hem werkte. Daarnaast
kon de planter de geëmancipeerde oproepen om tegen beloning voor hem te werken zodra
er werk was”. Verder merkt hij op, dat de plantage-eigenaar meer voordelen had van het
‘Paga Tera Systeem’ dan de ex-slaaf. 

Voor wat betreft het ontstaan van de Zone Barber ongeveer midden 19de eeuw zijn, in
tegenstelling tot de andere zones van Bándabou, meerdere plantages belangrijk. Vanwege
haar centrale ligging als knooppunt van de wegen van Bándabou, doch vooral ook door de
initiatieven en activiteiten van Mgr. Niewindt (zie het voorgaande), ontwikkelde Barber
zich namelijk snel tot het hoofddorp van Bándabou. Hierdoor trokken mensen uit geheel
Bándabou naar dit dorp, hetgeen tot uiting komt  in het feit dat het inwonerstal van de
zone Barber duidelijk hoger ligt dan die van de andere Zones van Bándabou.  

In het voorgaande is uitgeweid over het grote belang van Mgr. Niewindt voor wat betreft
het ontstaan van de zone Barber. Zijn invloed hierbij reikt echter veel verder. Wij citeren
Drs. L. Janga in: De ontstaansgeschiedenis van onze wijken op Curaçao: “Een eerste aanzet
voor de sociale en culturele ontwikkeling van Curaçao die de basis heeft gelegd voor de
ruimtelijke inrichting van het eiland, is gelegd door bisschop Martinus Johannes Niewindt
die als hoofd van de Katholieke Kerk indertijd (rond 1840 en daarna), een netwerk van
kerkdorpen over het eiland heeft verspreid. Om godsdienst en onderwijs naar de over het
eiland verspreide bevolking te brengen, verdeelde hij het gebied buiten Willemstad op
systematische wijze in een aantal kerkelijke parochies. Zo ontstond een netwerk van strate-
gisch gelegen kerkelijke en onderwijscentra die later tot kerkdorpen zouden uitgroeien”.

Het ‘Paga Tera Systeem’ begon langzaam af te brokkelen in het begin van de 20ste eeuw.
De reden hiervoor wordt als volgt beschreven door W.E. Renkema in zijn boek ‘Het 
Curaçaose Plantagebedrijf ’: “In het eerste decennium van de 20ste eeuw kocht het Gou-
vernement plantages op die in stukken van 2 ha werden verdeeld ter verpachting aan
gegadigden. Nadat in 1908 reeds de plantages Phlip (Flip) en Mahoema en de tuin Rust
waren gekocht, volgden in 1913 Groot Kwartier (gedeeltelijk) en het aaneengesloten com-
plex dat bestond uit de plantages Pannekoek, Dokterstuin, Leliënberg, Barber en een
gedeelte van Wacao. Later werden nog enkele minder grote plantages gekocht. Ondanks
deze verruiming van het aantal mogelijkheden een perceel gouvernementsgrond te
pachten, veranderden ook toen de levensomstandigheden van de meeste op de plantages
woonachtige mensen nog weinig. Pas toen de olieïndustrie een alternatieve bestaansmo-
gelijkheid bood, verloren de plantage-eigenaars hun greep op de bewoners van de bui-
tendistricten”. 
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Landhuis Dokterstuin

Middel van Bestaan

De totaliteit van de bevolking in de buitendistricten leefde tijdens de eeuwwisseling van
1800 naar 1900 en even daarna, nog hoofdzakelijk van de landbouw, veeteelt en visserij.
Barber vormde geen uitzondering, hoewel de visserij hierbij minder belangrijk was van-
wege haar ligging buiten de kustzone. Andere vormen van levensonderhoud op kleinere
schaal waren o.a. het plukken van dividivipeulen, het snijden van aloë, branden van houts-
kool alsook de huisnijverheid, zoals het vlechten van hoeden, manden en borduurwerk.
Vooral het vlechten van hoeden ontwikkelde zich op een gegeven ogenblik tot een uiterst
belangrijke bron van inkomsten voor de bevolking in de buitendistricten, die aan de rand
van het bestaan leefde. Verder vormde Barber evenals de andere bevolkingskernen op
Bándabou, in hoge mate een ‘self-sufficient’ samenleving gebaseerd op een ambachtelijke
economie. Dit vanwege haar afgelegen en geïsoleerde situatie in relatie tot het stadsdistrict.
Hierin begon langzaam de nodige verandering te komen na de komst van de olie-industrie
in de tweede decennia van de 20ste eeuw. 

Arbeidsmigratie 

Curaçao heeft in de loop der tijden twee vormen van arbeidsmigratie gekend, met name
de trek naar het buitenland in de laatste decennia van de 19de eeuw en het eerste kwartaal
van de 20ste eeuw, en de trek richting stad in het eerste en tweede kwartaal van de 20ste
eeuw. 
De reden voor de trek naar het buitenland was vooral vanwege de aanhoudende droogte
die tot zeer moeilijke economische tijden leidde. Op zoek naar werk trokken de mannen
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weg en lieten hun akkers achter. Eerst naar de kust van Venezuela en Colombia, daarna
naar respectievelijk Santo Domingo, Suriname, Cuba en Panama. Het meest bekende is
de trek naar Cuba om daar in de suikerrietvelden te gaan werken.
De uitbreiding van de fosfaatindustrie en de komst van de olie-industrie in het tweede
kwartaal van de 20ste eeuw met de hiermee verband houdende nevenindustrieën alsook
de intensivering van de handel, leidde tot een tweede arbeidsmigratiegolf. Nu richting
stad. Hierbij dient te worden meegenomen de democratisering van het onderwijs die rond
de helft van de vorige eeuw definitief opgang kwam. Dit opende bovendien nieuwe mo-
gelijkheden op de arbeidsmarkt voor de nieuwe generaties. Velen trokken weg richting
stad en lieten hun akkers achter. Door deze ontwikkelingen geraakten landbouw en vee-
teelt in totaal verval.

De rol van de Kerk en de invloed hiervan op het sociaal-culturele leven

Zoals in het voorgaande reeds opgemerkt, is de Rooms Katholieke Kerk is van deter-
minerend belang geweest voor de ontwikkelingsgeschiedenis en sociaal-culturele ontwik-
keling van het Curaçaose volk, vooral in de districten buiten Willemstad. 
In genoemd kader fungeerde Barber reeds in de eerste helft van de 19de  eeuw als het cen-
trum van Bándabou. Dit zowel op het gebied van het onderwijs als op sociaal-cultureel
gebied. Naast haar religieuze taak fungeerde de kerk namelijk ook als een soort trefcen-
trum voor de bewoners, als een bindende factor in de gemeenschap. De hoogtepunten
waren Kerst, Pasen en de Eerste Heilige Communie.

In omschreven kader is de betekenis van Barber voor Bándabou groot te noemen. Parochie
Barber werd namelijk reeds in 1832 opgericht als 2de  Parochie op het eiland na Parochie
Sta. Anna (1752) in Willemstad. Barber is ook de tweede plaats op Curaçao waar sinds 1827
elke zondag kerkdiensten plaats vonden. Van 1732 tot 1827 werden diensten vrijwel uit-
sluitend in de St. Anna kerk gehouden. 

De historische kerk van Barber
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Communicatie en Transport

De ontwikkelingsgeschiedenis van de zone Barber voor wat betreft Communicatie en Trans-
port is vrijwel gelijk aan die van de andere Zones van Bandabou. In vroegere tijden vormden
communicatie en transport namelijk een gecompliceerde realiteit voor geheel Bándabou.
Zoals boven opgemerkt ging het contact met de Stad in hoge mate via de Kerk, terwijl vóór
de jaren ’30, de ezel en het paard vrijwel de enige transportmiddelen waren. Bij gelegenheden
werd ook gebruik gemaakt van boten. 
Pas tegen het einde van het derde decennium van de vorige eeuw, kwamen de eerste houten
bussen. De komst van de radio in de jaren ’50 met daarna de telefoon en weer later ook de
televisie, bracht op het gebied van communicatie  uiteraard een radicale omwenteling. 

Ongeveer begin jaren ’60 bereikten de elektriciteitsvoorziening en de waterleiding ook Barber
en omgeving. Dit betekende uiteraard een grote stap in het ontwikkelingsproces van deze
Zone. Met de definitieve intrede van de familieauto in de jaren 60 van de vorige eeuw en
daarna ook het publieke transport, geraakte de Zone definitief uit haar isolatie. In 1964 opende
Benzinestation Barber haar deuren, terwijl Barber in 1968 een moderne markt (later ook
slachthuis) kreeg.

Moderne Markt en Slachthuis

13Buurtprofiel Barber



3. Demografische kenmerken

3.1. Aantal inwoners

De Zone Barber heeft een oppervlakte van 9.01 vierkante kilometer. Volgens  het CBS had
Barber in 2001 een inwonertal van 2056 inwoners. Dit is een daling van 269 mensen in
vergelijking tot de telling van 1992 die een totaal van 2325 aangeeft, hetgeen een daling-
percentage van 10,4% vertegenwoordigt. Dit percentage ligt net iets boven dat van Curaçao,
dat in dezelfde periode een daling van 9,3% toonde. De redenen hiervoor dienen gezocht
te worden in de richting van de noodzaak om dichter bij de werkplek te wonen, transport-
complicaties, het trouwen met mensen elders op het eiland, in Nederland afgestudeerden
die niet terugkeren en vooral ook de ‘exodus’ naar Nederland in de jaren negentig.  

Met een aantal van 258 bewoners per km2 in 2001, had Barber het hoogste gemiddelde
voor geheel Bándabou en lag hiermee niet ver onder het gemiddelde van 302 voor geheel
Curaçao. In 2001 telde Barber een totaal van 89 woningen per km2, terwijl de gemiddelde
woningbezetting van 3,6 personen in Barber, 0,6 punten boven die van Curaçao als geheel
lag. Gesteld kan worden dat in het algemeen de getallen en percentages voor Barber in dit
opzicht vrij dicht bij die voor Curaçao liggen. 

3.2. Leeftijdsopbouw

Curaçao kent al enkele jaren een proces waarbij het aandeel personen jonger dan 15 jaar
aan het afnemen is (“ontgroening”) en daartegenover een proces waarbij het aandeel per-
sonen van 65 jaar en ouder aan het toenemen is (“vergrijzing”). Dit geldt in lichte mate
ook voor de zone Barber. Volgens het CBS was in de periode tussen 1992 en 2001 namelijk
een toename van 1% bij de leeftijdsgroep van 0 t/m 14 te zien, terwijl Barber gedurende
dezelfde periode een toename van slechts 2% noteerde voor wat betreft de leeftijd van 65
jaar en ouder. 

Leeftijdsverdeling in Barber
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Leeftijdsverdeling zone Barber in vergelijking tot Curaçao

3.3. Man-vrouw verdeling

Curaçao vertoont als totaliteit sinds jaren een duidelijk vrouwenoverschot in verhouding
tot het aantal mannen. In 2001 was de sex-ratio voor Curaçao 116 (100 mannen tegenover
116 vrouwen). Dit proces schijnt zich meer en meer te manifesteren in de meeste zones en
wijken. Voor wat betreft de resultaten van CBS-Census 2001 geldt dit zeker voor de zone
Barber, die een duidelijke stijging laat zien tussen de periode van 1992 en 2001; namelijk
een groei van 110 in 1992 naar 118 in 2001. 

3.4. Land van oorsprong

Volgens Census 2001 behoort Barber met een percentage van 96% tot één van de Zones
met het hoogste percentage autochtonen (op Curaçao geborenen). Het gemiddelde voor
Curaçao was in datzelfde jaar 84,2%. Dit houdt in dat in 2001 het percentage allochtonen
slechts 4.0% was. Hierin schijnt volgens informanten de laatste jaren echter verandering
te zijn gekomen met de komst van vooral Chinezen, Dominicanen en Colombianen. Vol-
gens dezelfde informanten is hun aantal met uitzondering van de Chinese nieuwkomers,
echter te verwaarlozen. 

Het aantal personen met emigratieplannen in Barber, na de exodus van de jaren ’90, was
in 2001 laag te noemen. Hierbij was namelijk sprake van slechts 2,5% tegenover het lan-
delijke gemiddelde van 2%.
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Census Census 

1992 2001

0 – 14 jr Barber 25,0% 26,0%

Curaçao 25,9% 23,6%

15 – 65 jr Barber 69,0% 64,0%

Curaçao 66,0% 65,6%

65 + jr Barber 10,0% 10,0%

Curaçao 8,1% 10,8%



Batido-kraampje in centrum Barber

Colombiaanse bakkerij Rico Pan   
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Bevolkingssamenstelling naar geboorteplaats

3.5. Religie

De zone Barber is in de loop der jaren steeds hoofdzakelijk katholiek geweest. Het per-
centage hiervan was in 2001 maar liefs 91% procent van de plaatselijke bevolking. Dit per-
centage ligt duidelijk hoger dan het landelijke gemiddelde van 80,1%. Op Bandabou wordt
Barber hierbij slechts door Westpunt met 93% overtroffen. 

Andere godsdiensten actief in Barber zijn o.a.: Adventisten, Jehova-getuigen en de Pente-
costale Gemeente ‘E Baranka’. Samen vertegenwoordigen zij een totaal van ongeveer 7%
van het inwonertal van Barber. Behalve de Pentecostale kerk ‘E Baranka’, die een huurlokaal
als kerkgebouw heeft, hebben geen van deze religieuze organisaties een kerk in Barber
staan. In 2001 gaf zich slechts 1,5% van de inwoners als onkerkelijk op. Een groot deel van
de respondenten verklaart met regelmaat naar de kerk te gaan en een aantal zelfs tot 2-
maal op zondagen. Hierbij bezoekt men naast de kerk van Barber ook die van Soto. Een
klein gedeelte geeft aan dit occasioneel te doen. 
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4. Sociaal economische kenmerken

4.1   Samenstelling huishoudens

Het fenomeen van éénpersoonshuishoudens (alleenstaanden) op Curaçao lijkt groeiend
te zijn. De CBS-volkstellingen van 1992 en 2001 geven respectievelijk 15,7% en 20,7% te
zien. Dit houdt in een stijging van 5%. Voor 12 door de Buurt monitor van 2007
bestudeerde wijken gold een totaal van 23,3%. Dit impliceert uiteraard een verdere stijging. 
Deze realiteit geldt in zekere zin ook voor Barber. Het CBS geeft in dit opzicht namelijk
een groei van 3,2% aan gedurende de periode 1992–2001. Het percentage hierbij was in
1992 namelijk 10,5% en 13,7% in 2001. Barber heeft echter één van de laagste percentages
voor geheel Bándabou en zeker voor het gehele eiland. Volgens plaatselijke informanten
komt dit vooral door de grootfamiliecultuur die alleenstaanden opvangt. 

Het percentage éénoudergezinnen met een vrouw aan het hoofd is in Barber met liefst
6,5% gestegen in de periode van 1992 en 2001; namelijk van 29,9% in 1992 naar 36,4% in
2001. Dit percentage ligt echter met een verschil van 3,2% lager dan het landelijke gemid-
delde van 39,6% in 2001. 
Opvallend is dat het percentage van het verschijnsel éénoudergezinnen met kinderen
jonger dan 18 jaar, duidelijk aan het dalen is in de zone Barber. Was het percentage in deze
13,8% in 1992, in 2001 liep dit terug tot 5,9%. Een flinke daling van 7,9% dus. Waarschijnlijk
heeft dit te maken met de exodus naar Nederland in de jaren ’90, waarbij alleenstaande
moeders met hun kinderen wegtrokken op zoek naar een beter bestaan. 

Percentages eenpersoonshuishoudens zonder kinderen

Census 1992 Census 2001

Barber 10,5% 13,7%

Curaçao 15,7% 20,7%

Percentages eenpersoonshuishoudens met kinderen jonger dan 18 jaar

Census 1992 Census 2001

Barber 13,8% 5,9%

Curaçao 10,5% 7,8%

Een andere bijzonderheid is het feit dat het percentage meergezinshuishoudens in Barber
gestegen is van 14,8% in 1992 naar 18,5% in 2001. Dit in tegenstelling tot de meeste Zones
op Curaçao (inclusief die van Bándabou), die juist een daling hebben getoond gedurende
genoemde periode. Het gemiddelde voor Curaçao bijvoorbeeld ging in die periode van
9.6% in 1992 naar en 8.0% in 2001.
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4.2. Inkomensverdeling

In 2001 gaf de CBS-census een gemiddeld inkomen van f.1839,= aan per werkende in 
Barber. Hiermee lag deze Zone f. 807,=  (30,5%) beneden het gemiddelde van f. 2646,=
voor Curaçao. Ook voor wat betreft het gemiddelde geïnfleerde inkomen per werkende
over de periode 1992-2001, scoort Barber substantieel lager met een totaal van f. 1526,=
(32,8%) tegenover het gemiddelde van f. 2273,= voor geheel Curaçao. 

In 2001 was het gemiddelde huishoudinkomen in Barber f. 2866,=. Het landgemiddelde
was f. 3701,=. Ook hierbij is dus sprake van een substantiële discrepantie van f. 835,= in
het nadeel van de zone Barber. Van de andere kant is het percentage onderstandtrekkers
van 8.1% voor Barber vrijwel gelijk aan het gemiddelde van 8,2% voor Curaçao en de rest
van Bandabou. Erg opvallend hierbij is de (relatief) lage waarde van ‘Economische
Afhankelijken’ in de zone Barber met een totaalcijfer van 191. Curaçao noteerde in dezelfde
periode een totaalcijfer van 182. Ook voor de rest van Bandabou is dit aan de lage kant.
(Economische Afhankelijken: Jongeren onder 15 jaar die nog niet werken en ouderen boven
65 jaar die niet meer werken).

In relatie tot het voorgaande is het opvallend dat voor wat betreft de door de Overheid in
2008 vastgestelde armoedegrens van f. 2.195,= voor een vierpersoonsgezin, Barber er beter
vanaf komt met een gemiddelde maandelijkse huishoudinkomen van f. 2866,=. Dit volgens
Census 2001. 
Een mogelijke verklaring voor omschreven realiteit is het feit dat het verschijnsel éénou-
dergezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar, tussen 1992 en 2001 een flinke daling van
maar liefst 7,9% heeft gekend in de zone Barber. Een flinke daling van het percentage één-
oudergezinnen met jongere kinderen die waarschijnlijk nog niet werken, heeft in principe
tot gevolg een verhoging van het percentage meergezinshuishoudens, waar de kans dat er
meerdere werkenden per huishouden zijn groter is. Dit vergroot op zijn beurt weer het
gemiddelde huishoudinkomen. 
Feit is in ieder geval dat in zone Barber, in tegenstelling tot de meeste zones op Curaçao
(inclusief die van Bándabou), het percentage meergezinshuishoudens met 3,7% is gestegen
tussen 1992 en 2001. De meeste zones hebben namelijk eerder een daling getoond in ge-
noemde periode. Het gemiddelde voor Curaçao bijvoorbeeld ging in dezelfde periode met
1,6% achteruit.

4.3. Opleidingsniveau

Het gemiddelde opleidingsniveau (d.i. ‘het aantal mensen met een hogere opleiding voor
ieder 100 personen met een gevolgde lage opleiding) van de mensen op Curaçao, stijgt
geleidelijk. Dit is ook van toepassing voor Barber. Uit onderstaand grafiek blijkt duidelijk
dat de cijfers voor Barber ver beneden  het  gemiddelde voor Curaçao blijven, hoewel er
sprake is van een stijging van 9.4% in de periode tussen 1992 en 2001.  
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Opleidingsniveau Barber

Evenals de meeste andere Zones van Bándabou, hebben de meeste ouderen de basisschool
afgerond. Het Voortgezet Onderwijs echter geeft hierbij een ander beeld te zien. Het over-
grote deel heeft namelijk geen verdere studie kunnen volgen of afronden. De redenen hier-
voor zijn identiek aan die voor de meeste andere Zones van Bándabou, namelijk:
Sociaal-economische en familieomstandigheden, in het huwelijk treden, zwangerschap,
transportcomplicaties en andere persoonlijke omstandigheden. Evenals in elk ander
gemeenschap is er uiteraard ook sprake van een percentage dat dit onderwijsniveau niet
kan volgen. 

Alfabetisme

Het percentage analfabetisme in Barber heeft volgens het CBS een stijging gekend in het
laatste decennium van de vorige eeuw. Namelijk van 3.3% in 1992 naar 3.7% in 2001. Hoewel
het hierbij een kleine stijging van 0.4% betreft, is dit toch wel opvallend, aangezien in de
meeste Zones op het Eiland het analfabetisme een dalende trend vertoont. Barber ligt
namelijk 1.2% boven het landelijke gemiddelde van 3.6% in 2001. Zoals in de verschillende
andere Zones van Bándabou, zijn de meeste plaatselijke respondenten echter van mening
dat dit percentage ondertussen gedaald is. Als reden hiervoor wordt aangevoerd het feit,
dat vele van de bejaarden die niet konden lezen en schrijven ondertussen gestorven zijn,
terwijl tegenwoordig elk kind naar school gaat.  

4.4.  Arbeidsparticipatie

Feit is dat het ‘werkloosheidpercentage’ voor Barber een lichte daling van 1,5% toonde in
de periode 1992-2001. Van 20,3% in 1992 naar 18,8% in 2001. Dit percentage is echter
beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde van 15,8% en dat van 14,7% van de AKO
(Arbeidskrachten Onderzoek) in 2006 voor geheel Curaçao. Met haar gemiddelde werk-
loosheidscijfer van 18,8% voor 2001, ligt Barber bovendien slechts 1,1% beneden het gemid-
delde van 19,9% van 12 door Buurtmonitor 2007 bestudeerde aandachtwijken. 

In 1992 was de jeugdwerkloosheid voor Barber 30,9% en in 2001 33,7% volgens het CBS.
Een duidelijke stijging van 2,8% dus. Al bij al een alarmerend percentage. De gemiddelden
voor Curaçao waren in 1992 en 2001 respectievelijk 32,7% en 33,7%. Uiteraard is hier ook
sprake van een uiterst serieus te noemen realiteit. In dit opzicht houden de resultaten van
Barber ongeveer gelijke tred met die van Curaçao. Curaçao als geheel heeft de laatste jaren
een stijging van de jeugdwerkloosheid gekend. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat
dit ook voor de zone Barber geldt. 
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Barber 8,5% 17,9%

Curaçao 23,1% 38,3%



Volgens onderzoekscijfers van de AKO heeft de economische situatie van het land 
Curaçao de laatste jaren een positieve ontwikkeling meegemaakt. Dit blijkt o.a. uit de
landsgemiddelden voor werkloosheid, die een duidelijke daling tonen en nu op 10,3% voor
2008 en 9,7% voor 2009 liggen. Of dit van invloed is geweest op de werkloosheid in Barber,
moet nog blijken uit de cijfers van Census 2011. Ook in Barber zijn de meeste res-ponden-
ten echter van mening dat dit niet het geval is geweest voor wat betreft hun Zone.

4.5 Tienermoederschap

Volgens ingewijden dienen de negatieve gevolgen van de tienermoederschap niet onder-
schat te worden. Zij vormen namelijk een risicogroep omdat zij zich vaak geconfronteerd
zien met een veelheid van problemen op verschillende levensgebieden zoals huisvesting,
financiën, dagbesteding (scholing/werk) en persoonlijk functioneren. Het meest pijnlijke
hierbij is echter het feit dat zij geremd  worden in hun verdere cognitieve, sociale en emo-
tionele ontwikkeling, hetgeen hen tenslotte zal doen belanden in de onderlaag van de
maatschappij/ of bij de groep laagopgeleiden, met al de hieraan verbonden gevolgen voor
hen zelf én de gemeenschap. 

Dit probleem is sterk aanwezig in de zone Barber dat hierbij het hoogste percentage van
geheel Bándabou heeft. Het percentage tienermoeders was namelijk 13,1% in 2001,
waarmee Barber 5,8% boven het landsgemiddelde van 7.3% lag. Plaatselijke Wijkleiders
en anderen zijn stellig van mening dat dit percentage de laatste decennia zelfs is gestegen.
“Je ziet het duidelijk op straat”, is de algemene mening. De meeste respondenten zijn van
mening dat de reden hiervoor gezocht dient te worden in een duidelijke achteruitgang
van het zeden- en normpakket in de Zone. Anderen zijn van mening dat de School haar
taak in deze beter moet nakomen in de vorm van effectieve Sexuele Voorlichtingspro-
gramma’s. Weer anderen menen dat gezien in de zone seksualiteit nog in de taboesfeer
ligt en daardoor onbespreekbaar, de ouders hun taak als voorlichter niet nakomen. 
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5. Sociale participatie 

De maatschappelijke participatie is één van de thema’s die in de buurtmonitor gebruikt
wordt om het leven in de wijken te meten. Hierbij gaat het om participatie aan onderwijs,
deelname aan sport en cultuur, vrijetijdsbesteding (hobby’s e.d.) het uitgaansleven en het
vrijwilligerswerk.

5.1. Onderwijs (Schoolparticipatie)

De zone Barber kent meerdere scholen, met name: de Kolegio San Hose (basisschool), de
Skol Alablanca (Speciaal Onderwijs), de Blenchi Kleuterschool en de Scholengemeen-
schap VSBO/AGO Joseph Civilis, die het resultaat is van de fusering van een vroegere LTS,
een Huishoudschool en een Mavo-school. De Joseph Civilis is het enige Voortgezet On-
derwijsinstituut in Bándabou.  
Kinderen en jongeren uit de meeste zones van Bándabou gaan in Barber naar school.  
Uiteraard gaat ook een aantal kinderen en jongeren van Barber richting Stad naar school.
Dit door toedoen van de ouders die het initiatief hiertoe nemen.

De schoolparticipatie onder kinderen van 6 t/m 14 jaar is de laatste jaren erg hoog op 
Curaçao. Dit geldt ook voor de zone Barber. Een en ander wordt bevestigd door informan-
ten in het veld. Deze ontwikkeling heeft in hoge mate te maken met de geldende leer-
plichtwet en uiteraard ook met de verdere evolutie van de democratisering van het
Onderwijs. Ook de schoolparticipatie bij 15-19 jarigen valt erg positief uit in Barber. In
2001 was dit 81,4% tegenover een gemiddelde van 81,5% voor geheel Curaçao.

Vleugel Basisschool Kolegio San Hose
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Het zittenblijversprobleem (13-14-15 jarigen in het basisonderwijs) is groot te noemen.
Sinds jaren ‘90 leek dit min of meer te verminderen. In 2001 was het gemiddelde voor 
Curaçao 19,2%. Voor vrijwel geheel Bándabou liggen deze gemiddelden echter substantieel
hoger. Dit blijkt uit de volgende vergelijkingscijfers: Leliënberg 34,1%; Soto 27,5% en West-
punt 35,3%. Hoewel Barber met 26% iets beter scoort, ligt dit percentage slechts 3% onder
dat van Souax (29%) die als aandachtsgebied is aangemerkt.

Opvallend is, dat ondanks het feit dat het zittenblijverspercentage (13-14-15 jarigen) op de
basisschool in Barber (relatief) lager lag dan dat van de meeste andere Zones van Bánd-
abou, het percentage drop-outs van Barber in 2001 slechts 1,7% onder die van het gemid-
delde van 44,6% voor de andere Zones van Bándabou lag. Het percentage van Barber in
deze was namelijk 42,9%. Vergeleken met het percentage van 37,8% voor 1992 is er zelfs
sprake van een duidelijke stijging. 

Aangezien genoemde stijging -met uitzondering van Wacao- voor alle andere Zones van
Bándabou geldt, ligt het voor de hand dat dit proces zich na 2001 heeft voortgezet. 
Feit is in ieder geval dat informanten in het onderwijsveld in Bándabou aangeven dat de
resultaten van het basisonderwijs in Barber momenteel zeer teleurstellend zijn. De hou-
ding van de ouders laat heel veel te wensen over. Ouderavonden en door de school geor-
ganiseerde cursussen en culturele evenementen bijvoorbeeld, worden zeer slecht bezocht.
Men spreekt van een zeer frustrerende situatie. 
Dezelfde informanten wijzen echter op een enigszins verzachtend argument,  namelijk
het feit dat, wegens omstandigheden, in meerdere gevallen beide ouders buitenshuis
moeten werken. 

Aandeel 13-14-15 jarigen in het Basisonderwijs (Zittenblijversproblematiek)

In het algemeen kan gesteld worden dat de schoolparticipatie van 15 t/m 19 jarigen over
geheel Curaçao minder is, doch al sinds jaren een stijgend tendens toont. Dit geldt zeker
ook voor Barber, aangezien hierbij een substantiële percentagestijging te zien is in de pe-
riode 1992-2001. Was genoemd percentage in totaal  68,3% in 1992, in 2001 steeg dit tot
81,4%. Dit percentage is (vrijwel) gelijk aan het gemiddelde van 81,5% voor Curaçao in
2001. Vergeleken met het Basisonderwijs geldt ook voor Barber, evenals voor de meeste
andere Zones van Bándabou, dat de resultaten op het Voortgezet niveau beter uitvallen.
De prestaties van de leerlingen uit Barber zijn redelijk te noemen volgens ingewijden. 

Aandeel 15t/m 19 jarigen in Voortgezetonderwijs
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Census 1992 Census 2001

Barber 32,8% 26,0%

Totaal Curaçao 26,2% 19,2%

Census 1992 Census 2001

Barber 68,3% 81,4%

Totaal Curaçao 72,5% 81,5%



Naambord Scholengemeenschap Joseph Civilis 

5.2. Sport en culturele activiteiten

Feit is dat (continue) deelname aan sport- en culturele activiteiten, bijdraagt tot de per-
soonlijkheidsverheffing van in het bijzonder het kind en de jongere in vorming. Dit mid-
dels het opdoen van onder andere waardevolle karaktereigenschappen. In dit licht bekeken
zijn sport- en culturele activiteiten als actievorm van groot belang binnen de totaliteit van
een volksopvoedingplan bij de wijkaanpak. Uiteraard heeft de sportbeoefening een be-
langrijke waarde voor wat betreft de lichamelijke opvoeding en de hiermee verband
houdende gezondheidsstatus binnen de wijk. 

Sportactiviteiten

De meest populaire sportactiviteiten op Curaçao zijn o.a.: Voetbal, baseball, volleybal,
softball, basketball, atletiek, boksen, wielrennen, wandelen, vissen, zwemmen en
toeschouwer bij sportevenementen.

De sportbeleving in Barber kan als eenzijdig worden bestempeld. Evenals de rest van 
Bándabou is voetbal verreweg de meest belangrijke vorm van sportbeoefening. Op kleine
schaal wordt ook atletiekactiviteiten ontplooid. In dit kader is de Stichting Deportivo San
Kristòf (DSK) sinds een aantal jaren bezig met activiteiten voor de jeugd. Momenteel con-
centreert de ‘DSK’ zich in het bijzonder op de lange en korte afstandloop, hard rennen en
verspringen. Andere vormen van sport zoals volleybal, basketbal en tennis die ook deel
uitmaken van de Stichting, zijn echter wegens omstandigheden nog niet van de grond
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gekomen. 
Eén van de redenen hiervoor is het feit dat, met uitzondering van het veld van de natio-
naal bekende voetbalclub Centro Barber, ook in Barber elke andere vorm van fysieke in-
frastructuur op sportgebied ontbreekt. 

Een lichtpunt hierbij vormen de vergevorderde plannen om binnenkort te beginnen met
de constructie van een ‘Multifunctionele Sporthal’ in Barber bedoeld voor geheel Bánda-
bou. Dit zal namelijk de weg openen voor een substantiële vermeerdering van de sport-
beleving op Barber/Bándaou middels o.a. de introductie van meerdere vormen van sport,
hetgeen dan mogelijk is geworden door de aanwezige fysieke infrastructuur. Het onder-
havige project wordt gerealiseerd met medefinanciering van Nederland door tussenkomst
van de USONA. 

Verder spelen jongeren, volwassenen en ouderen, in het bijzonder gedurende de weekein-
den, traditioneel domino en kaarten bij een snack, onder een boom of bij vrienden thuis.
Sportvormen als zwemmen, duiken en vissen komen minder voor dan in plaatsen als West-
punt en Lagun die aan zee liggen. 

Voetbalveld Centro Barber met kerk op de achtergrond
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Culturele Activiteiten

Feit is dat Barber relatief weinig activiteiten kent op cultuurgebied. Cursussen van so-
ciaal-cultureel vormende aard worden wel eens georganiseerd door plaatselijke
schooldirecties en de Stichting Plataforma Bándabou. Vormende activiteiten op het gebied
van de Creatieve Expressie zoals o.a. handvaardigheid, komen echter in het geheel niet
voor.

Bij Plataforma Bandabou zijn een totaal van tien sociaal-culturele organisaties in-
geschreven. De meeste van deze organisaties zijn momenteel niet actief, terwijl de anderen
op een (zeer) laag pitje draaien. Noemenswaardig hierbij is Fundashon Kultural Bándabou
die sinds vele jaren actief is, de Fundashon Karnaval Bándabou en de jongerenorganisatie
Grupo Wayaka, die in 2007 het levenslicht zag.

Momenteel heeft de Fundashon Kultural Bándabou haar acties teruggebracht tot het jaar-
lijks organiseren van de activiteiten rondom de viering van de ‘Dia di Bandera’ (Dag van
de Vlag) op 2 juli en de ‘Dia di Bándabou’ op Barber op de 1ste zondag van oktober. De
Fundashon Karnaval Bándabou verzorgt onder auspiciën van het landelijke carna-
valscomité, eenmaal per jaar de carnavalsoptocht op Bándabou in het eerste kwartaal van
het jaar. De Grupo Wayaka beweegt zich meer op het gebied van de Creatieve Expressie
zoals o.a. muziek, zang, dans en toneel met jeugdigen. Tevens is er een aantal Seú-groepen
die occasioneel actief zijn en jaarlijks deelnemen aan de grote Seú-optocht in Otrobanda
(stadsdistrict) en aan die van Bándabou in Barber. 

Al deze organisaties zien zich echter geconfronteerd met de veelzijdige barrières die zich
het bijzonder in de tweede en derde districtwijkenopwerpen, bij de ontplooiing van hun
activiteiten. Een en ander heeft uiteraard de nodige negatieve invloed op de kwantiteit,
kwaliteit en continuïteit van de activiteiten van de organisatie. 
Eén van genoemde barrières is het ontbreken van de vereiste sociaal-culturele infrastruc-
tuur. Barber heeft namelijk geen buurtcentrum. Wel staat in het centrum van Barber de
zogeheten Parke Himno i Bandera, een openlucht constructie die echter niet de vereiste
faciliteiten bevat. De vurige wens van de inwoners van de zone Barber is dan ook dat de
Parke Himno i Bandera omgebouwd wordt tot een Multifunctionele sociaal-culturele fa-
ciliteit. 
Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat het ontbreken van elke vorm van pro-
fessionele en financiële ondersteuning een grote sta in de weg vormt voor menig initiatief.
Het werkt namelijk frustrerend en initiatiefverlammend.
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Plaza Himno i Bandera

5.3. Vrijetijdsbesteding 

Vrijetijdsbesteding is in eerste instantie een ontspanningsactie. In dit kader heeft het een
positieve invloed op de dagelijkse intermenselijke relatie en heeft het een positief effect
op het nakomen van de dagelijkse verantwoordelijkheden die het bestaan de mens oplegt. 

Vrijetijdsbesteding omvat zowel sport als culturele activiteiten. In het voorgaande is reeds
over deze twee onderwerpen uitgeweid. Het culturele aspect, als onderdeel van de ‘vrije-
tijdsbesteding’ heeft echter meer het karakter van een hobby. Daarnaast zijn de meest
voorkomende vormen van wijkhobby’s/hobby’s beoefend in wijken op Curaçao Het luis-
teren naar muziek, dansen, kijken naar de televisie, luisteren naar de radio, bezoeken van
clubfeesten, vissen, zwemmen, bezoeken van de snack, dominospelen, kaarten, dammen,
computer- en internet gebruik, handvaardigheid en eventueel ook lezen.

Evenals in de verschillende andere Zones van Bándabou wordt het merendeel van deze
hobbyvormen bedreven in Barber, de ene in mindere mate dan de andere. Een uitzonder-
ing hierop vormen volgens het overgrote deel van de informanten, het lezen en de hand-
vaardigheid. Zoals in het voorgaande reeds opgemerkt, geldt voor Barber tevens dat
hobby’s die met de zee te maken hebben, minder voorkomen. Noemenswaardig is het feit
dat de laatste jaren het bedrijven van een lichte vorm van tuinbouw en veeteelt, zich meer
en meer als tijdverdrijf en hobby manifesteert in geheel Bándabou en uiteraard ook in
Barber. 
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5.4. Uitgaansleven

Barber heeft evenals de andere Zones van Bandabou geen uitgaansgelegenheden, waardoor
het uitgaansleven zich buiten de eigen Regio dient plaats te vinden. Tot op zekere hoogte
heeft dit uiteraard een remmende invloed op deze vorm van ontspanning en vrijetijds-
besteding.
Feit is dat de oudere generatie in Barber weinig deel neemt aan het uitgaansleven. Tradi-
tiegetrouw verdrijft men de tijd met het bezoeken van kennissen en vrienden. De wat jong-
ere generatie geeft aan met occasionele regelmaat deel te nemen aan het uitgaansleven in
de weekeinden buiten de eigen Zone, waar men bars, hòfi- en clubfeesten bezoekt. Hoewel
in mindere mate wordt ook in Barber, evenals in andere Zones van Bándabou, vervoers-
complicaties, financiële redenen en de groeiende criminaliteit als reden aangegeven voor
een matig bezoek aan uitgaansgelegenheden ver buiten de eigen regio. Men geeft de
voorkeur aan ontmoetingsplaatsen als een Toko, Snack, Restaurant of Bar in de buurt,
waar men bijvoorbeeld domino kan spelen, kaarten, babbelen, van gedachten wisselen en
een biertje drinken.  

5.5. Vrijwilligerswerk

Het vrijwilligerswerk in Barber is licht tot karig aanwezig volgens twee vooraanstaande
wijkleiders en andere plaatselijke informanten. Het is verre van genoeg naar de eisen van
de tijd. Steeds komen de plaatselijke verantwoordelijkheden op sport- en cultuurgebied
bij dezelfde personen terecht. 

Volgens eerdergenoemde wijkleiders heeft dit te maken met een tekort aan traditie en in-
spiratie, doordat men geen professionele en financiële steun krijgt en er vrijwel geen fa-
ciliteiten zijn. Hierdoor lopen de meeste initiatieven in korte tijd op de klippen. Uiteraard
heeft de hiermee verband houdende teleurstelling een negatieve invloed op enige vorm
van vrijwilligerszin in de toekomst. Opvallend is dat er in Barber momenteel geen enkele
actieve damesorganisatie bestaat. 

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt, dat de in het voorgaande genoemd
Overkoepelend Orgaan ‘Plataforma Banda Bou’ een 43-tal sociaal-culturele organisaties
vertegenwoordigt, verspreid over geheel Bándabou. Daarnaast heeft dit Instituut een soort
strategische overeenkomst met circa 30 andere instituten op Bándabou, waaronder o.a.
Parochies, de Politiekorps, scholen en anderen.
Ook de Plataforma Banda Bou heeft echter met structurele problemen te kampen, die zich
in het bijzonder manifesteren op het gebied van de benodigde fondsen, professionele
mankracht, vrijwilligers en een behoorlijke huisvesting. Gesproken kan worden van een
uiterst acute nood. 
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6. Leefbaarheid

In de Buurtmonitor 2007 wordt ‘Leefbaarheid’ als volgt geformuleerd: “De door bewoners
ervaren kwaliteit met betrekking tot het wonen, welke bepaald wordt door de aanwezige
infrastructuur, het aanzicht van de woonomgeving alsook het gedrag van de omwonenden
en anderen die in de woonomgeving verkeren. Hierbij kan men streven naar een schone
en veilige, maar ook het investeren in de sociale samenhang en de aanwezigheid van de
nodige voorzieningen”. Wij houden ons aan deze uitgangsgedachte.  

6.1 Leefklimaat en Sociale Integralitiet

Census 2001 geeft aan dat de zone Barber een van de zones is met het hoogste percentage
autochtonen (op Curaçao geborenen), met name 96,0%. Dit houdt in dat de Zone Barber
in 2001 een van de zones met het laagste percentage allochtonen (in het buitenland ge-
borenen) was. Feit is dat zulk een situatie de sociale integratie (de graad van saamhorig-
heidsgevoel, samenlevingszin en samenwerkingszin binnen een gemeenschap) het
heersende leefklimaat meestal ten goede komt. De kans op sociaal-culturele ‘clashes’
wordt hierdoor per definitie verminderd. 
In het algemeen geldt namelijk dat grote culturele en sociale verschillen ook grote ver-
schillen in ‘way of life’ met zich meebrengen, hetgeen de saamhorigheidsgevoel en
vertrouwen in de ander in de betrokken zones en wijken zeker niet ten goede komt. Een
klassiek voorbeeld van algemene aard hierbij is de zogeheten ‘generation gap’. Meer directe
voorbeelden zijn wijken met een (zeer) hoog percentage allochtonen als Monteverde en
Coronet, waar de autochtone bevolking steen en been klaagt over het heersende leefkli-
maat. Andere voorbeelden zijn o.a. volkswoningwijken als Koraal Specht en Seru Fortuna,
waar de Overheid volgens plaatselijke informanten niet selectief genoeg is geweest bij het
toekennen van woningen; dit met alle negatieve gevolgen van dien. Hetzelfde geldt ook
voor Westpunt waar de originele bewoners afwijzend spreken over ‘pueblo nobo’, waarmee
zij naar de nieuwkomers in de nieuwe volkswoningwijk verwijzen. 

Meerdere respondenten geven echter aan dat in het laatste decennium enige lichte veran-
dering is gekomen in eerdergenoemde percentage van 96,0% autochtonen door de komst
van een aantal Dominicanen maar vooral Chinezen. Hierdoor ligt het percentage allochto-
nen waarschijnlijk heel ietsje hoger. Dezelfde respondenten merken echter meteen op dat
hun aantal te verwaarlozen is. In ieder geval zijn er geen tekenen te bespeuren, die op enige
vorm van een sociaal-culturele confrontatie wijzen. 

Gezegd kan worden dat het subjectieve oordeel over de sfeer en de beleving van de sociale
integraliteit in Barber positief is, voor wat betreft het gedrag van anderen. Negen op de
tien ondervraagden zijn van mening dat er in Barber nog een sfeer van respect en tolerantie
heerst. Over vriendelijkheid en behulpzaamheid zijn de meningen verdeeld, hoewel die
ook positief uit de bus komen. 

De ouderen zijn minder positief hierover. Volgens hen heeft Barber in dit soort zaken
betere tijden gekend. Hun vinger gaat in de richting van de instelling van de jeugd, die
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naar hun zin aan het veranderen is. Dezelfde ouderen zijn ook van mening dat Barber door
al die nieuwe moderne dingen niet meer dat  saamhorigheidsgevoel van vroeger heeft.
Allen zijn echter eensgezind van mening dat Barber nog steeds een van de (aller)beste
plaatsen op Curaçao is. 

6.2. Sociaal Kapitaal 

Met ‘Sociaal kapitaal’ wordt de sociale netwerken en de wederkerigheid van contacten
tussen mensen (vrienden, buren maar ook vreemden) aangeduid alsook het onderlinge
vertrouwen dat daaruit voortvloeit.
Eén van de basisaspecten van ‘sociaal kapitaal’ is het ‘vertrouwen’ in de mensen in je
omgeving. De mate van vertrouwen is o.a. belangrijk voor de capaciteit van een collec-
tiviteit om aan de verbetering van hun eigen leef- en woonklimaat te werken

Mate van vertrouwen

Als indicatoren voor dit vertrouwen zijn 4 verschillende ‘soorten’ vertrouwen in de buurt-
monitor gemeten, die hierbij volgen: 

a. graad van vertrouwen in ‘voor het individu belangrijke’ anderen, d.w.z. 
vertrouwen in mensen zoals je naaste buren, je huisarts en je collega’s. 

b. graad van vertrouwen in ‘willekeurige anderen’, d.w.z. vertrouwen in bijvoor-
beeld willekeurige jongelui of ouderen in je omgeving. 

c. graad van vertrouwen in ‘vertegenwoordigers van maatschappelijke instituties’ 
die actief zijn in je omgeving, zoals de wijkleiders, politici, religieuze leiders of 
een politieagent in de wijk.

d. graad van algehele vertrouwen in anderen, d.w.z. de mate van vertrouwen in al de
eerder genoemde categorieën van mensen in de omgeving van de respondent.

Evenals overal ter wereld manifesteert zich momenteel in Barber, hoewel in lichte vorm,
het feit dat de volksgemeenschappen langzaam uit elkaar groeien. Van de andere kant
bestaat er volgens vooraanstaande informanten nog steeds een gezonde menselijke relatie
binnen de Zone. Naar hun mening komt dit omdat Barber minder dan de districten van
‘Pariba’ (stadsdistricten), bloot gesteld is aan negatieve invloeden van buiten. Zij zijn er
bovendien mee eens dat dit ook te maken heeft met nog heersende resten grootfami-
liebanden, gedrags- en opvoedingstradities. Deze realiteit komt het ‘sociale vertrouwen’
in de Zone uiteraard ten goede. 

Een ander sociaal aspect dat positief uitvalt ten behoeve van het ‘sociale vertrouwen’, is
het feit dat men in Barber de criminaliteit als geen probleem van enig gewicht ervaart. Dit
is duidelijk gebleken tijdens een bijeenkomst met verschillende leiders op sport-, sociaal-
cultureel, jeugdbeweging- en onderwijsgebied. Uiteraard komt ook het ontbreken van
criminaliteit  het ‘Sociale Vertrouwen’ in hoge mate ten goede. Het feit dat door de klein-
schaligheid van de Zone vrijwel eenieder elkaar kent creëert bovendien een zekere vorm
van sociale controle die hierbij ook een positieve bijdrage levert. 
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Al bij al is het overgrote deel van de ondervraagden van mening dat ondanks alles, nog
steeds een sociaal netwerk bestaat in Barber, dat het contact tussen buren, vrienden en
familieleden in stand houdt. Dit blijkt uit onderstaand percentageoverzicht vergeleken
met het landelijke gemiddelde.

Aspecten van Sociaal Kapitaal Barber

% % %
Vertrouwen in Vertrouwen in      Vertrouwen in  Algehele
“voor individu “willekeurige vertegenwoordigers     vertrouwen
belangrijke anderen” van maatschappelijke  in anderen

anderen” Instituties

Barber 43,7 35,0 19,5 9,5

Totaal Curaçao 27,5 8,9 17,3 3,9

6.3. Huisvesting 

Op Curaçao is het grootste deel van de woningvoorraad eigendomswoning. De verhouding
tussen huur en eigendom hierbij is circa 1 huurwoning op 2 eigendomswoningen. Dit
houdt in een percentage van 66,0% in het voordeel van de eigendomswoningen. 
Voor wat Barber betreft ligt dit percentage duidelijk hoger. Volgens de CBS-census 2001
was het percentagetotaal van eigendomswoningen in Barber 89% tegenover 11% huur-
woningen. Dezelfde census noteert voor Barber een totaal van 648 bewoonde woningen
in 2001 met een gemiddelde bezetting van 3,6 personen per woning.

Aantal huurwoningen per 100 eigendomswoningen Barber

Een rit door Barber geeft aan dat de meeste woningen in goede of acceptabele staat ver-
keren. Van de buitenkant gezien krijg je de indruk dat de meeste goed tot redelijk goed
onderhouden zijn. Dit vooral voor wat betreft de bijna 90% eigendomswoningen. Census
2001 geeft aan dat het percentage woningen in slechte staat in Barber een totaal van 4,3%
vertegenwoordigt, hetgeen na Westpunt en Lagun het laagste percentage van geheel 
Bándabou is. Het landelijke gemiddelde hierbij is 5.4%. 
Aangetekend dient te worden dat de meeste huizen in vervallen staat, leegstaande huizen
zijn. Per definitie dient dit een vermindering in te houden van het percentage ‘huizen in
slechte staat’ die als woning dienst doen.  

Uit onderstaand tabel blijkt dat in de periode 1992-2001 het percentage ‘huizen in slechte
staat’ in Barber met 3,3 % is gedaald, namelijk van 7,6% in 1992 naar 4,3% in 2001. Deze
teruggang kan gezien worden als een ondersteuning van de subjectieve visie van 

31Buurtprofiel Barber

Census 1992 Census 2001

Barber 13,0% 11,0%

Totaal Curaçao 44,0% 44,0%



plaatselijke respondenten die unaniem van mening zijn dat momenteel minder huizen in
slechte staat in Barber voorkomen dan tien jaar geleden. De algemene opmerking is: 
”Niemand in de zone Barber woont in een vervallen huis”.   

Percentages woningen in slechte staat in Barber (objectief)

Vast staat in ieder geval dat Barber geen woningnood kent. Eerder is er sprake van een
aantal leegstaande woningen. Volgens informanten zijn dit huizen van personen die
weggetrokken zijn, hetzij naar andere Zones, richting stad of naar het buitenland. Barber
kan zonder meer als een schone zone beschouwd worden, zowel wat betreft de
wegen/straten als de erven van de huizen, waarvan het overgrote deel echter een onbe-
plante en dorre indruk maken. 
Een uitzondering vormen een deel van de Kaminda Prospero Rojer, waar langs lege flessen
en kartonnen dozen te zien zijn alsook een pleintje bij de volkswoningen dat helemaal is
volgegroeid. Een positief punt hierbij is dat momenteel een aantal overheidsarbeiders
schoonmaakwerkzaamheden verrichten in de Zone. 

Goed onderhouden volkswoningen
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6.4. Infrastructuur

Barber heeft twee hoofdwegen. De weg naar Westpunt, met name het gedeelte dat van
Asuncion tot Lelienberg loopt. De tweede hoofdweg, de Kaminda Prospero ‘Popo’ Rojer,
loopt vanaf de kerk richting Santa Cruz tot bij Seru Bientu. Van het gedeelte van de weg
naar Westpunt kan gezegd, dat het zich in goede staat bevindt. De situatie van de 
Kaminda Prospero Rojer echter is acceptabel te noemen en verdient op meerdere plaatsen
zeker aandacht.  
Voor wat betreft de zij- en binnenwegen kan gezegd worden dat een substantieel aantal
geasfalteerd zijn. Een gedeelte is echter niet verhard, terwijl een aantal met een laagje as-
faltgrind is bedekt. Concluderend kan gesteld worden dat de zij- en binnenwegen van de
zone Barber, een acceptabele indruk maken.    

In het algemeen zijn de inwoners van de zone Barber tevreden over de straatverlichting
van het gedeelte rondom het centrum van het dorp en de hoofdwegen. Voor wat betreft
de zij- en binnenwegen is men echter duidelijk minder tevreden. Ook hier hoor je dezelfde
klachten: Het aantal straatlantaarns is niet genoeg. Verschillende van de lantaarns doen
het niet, terwijl het onderhoud te wensen over laat. 

Barber heeft alle karakteristieken van een hoofddorp of hoofdplaats. Er is een Bank en
twee geldautomaten, twee medische centra en een prikcentrum, een apotheek, een poli-
tiepost en ambulance/brandweer kazerne, marktgebouw/slachthuis, pompstation alsook
verschillende snacks, toko’s, minimarkets, winkels, bar/restaurants, bakkerij, bati-
dokraampje, barbershop, kapsalon en tire service. Alles echter op kleine schaal. Grote
inkopen worden meestal in de stad gedaan. 

De Maduro & Curiel’s Bank in Barber
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6.5. Transport

Vergeleken met andere zones zoals Westpunt, Lagun en Wacao, hebben de inwoners van
Barber minder klachten over het publieke transport. Aangezien alle grote bussen die op
Westpunt, Lagun en Soto rijden ook langs Barber gaan, kan men met grote regelmaat over
deze vorm van transport beschikken. De wachttijd is maximaal één uur. Uiteraard kan
deze wachttijd tot een minimum worden teruggebracht, wanneer men rekening houdt
met het moment waarop de bus langs komt. Daarnaast doen ook een aantal ‘kleine bussen’
Barber aan. Het feit dat de eerste bus momenteel eerder langs komt (5.40u a.m.), terwijl
een tweede bus om 7.40u a.m. vertrekt, valt ook positief uit. Dit maakt het namelijk mo-
gelijk om met de bus naar het werk te gaan, terwijl degenen die later beginnen te werken,
de tweede bus kunnen nemen. 

De klachten richten zich meer op de kosten voor transport. Een rit Barberstad bijvoorbeeld
kost momenteel f. 3,50,=, terwijl men soms twee bussen moet nemen om op zijn bestem-
ming te komen. Bovendien vragen de ‘kleine bussen’ extra voor diensten buiten de hoofd-
wegen. Voor de sociaaleconomisch minderbedeelden is dit een zware maandelijkse
financiële belasting. Een ander probleem vormt het feit dat de bushalten geen overdekking
hebben, met het gevolg dat men soms een lange tijd in de hete zon of occasioneel ook in
de regen moet staan wachten. 

Daarnaast geldt evenals voor geheel Bándabou ook voor de zone Barber het structurele
verkeersprobleem, waarbij de weg naar Bándabou niet meer in staat is in de eerste mor-
genuren de grote vloed auto’s richting stad te verwerken. Ook hier moet men vóór zessen
vertrekken om door de enorme files, die vanaf Krakeel beginnen, heen te komen en op
tijd op het werk te zijn in de stad of omgeving.

Pompstation Barber
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6.6. Veiligheid in Barber

Bij vormen van onveiligheid op wijkniveau wordt gedacht aan zaken als overlast van om-
wonenden, van groepen jongeren (hangjongeren), maar ook criminaliteit en vandalisme,
verkeersoverlast, overlast door drugsgebruikers, verlichting en donkere gebieden in de
wijken. Ook situaties waar dreiging van uitgaan kunnen een gevoel van onveiligheid bij
wijkbewoners teweeg brengen. Bijvoorbeeld op straat lastig gevallen worden.

Het overgrote deel van de respondenten is van mening dat hun Zone tot en met nu van
(echte) criminaliteit bespaard is gebleven. Kleine diefstallen komen wel eens voor en soms
ook een knokpartij, terwijl vandalisme, overlast van jongeren, drugsverslaving of buren-
overlast, uitzonderingsgevallen vormen en te verwaarlozen zijn. In omschreven kader
wordt de Zone in het algemeen als veilig beschouwd door de inwoners, hoewel de meeste
respondenten opmerken dat de tijden veranderd zijn en dat men hoe dan ook op zijn
hoede moet zijn. Men kan niet meer zoals vroeger  vanzelfsprekend rekenen op de samen-
werking van anderen. Het saamhorigheidsgevoel en socialiteitzin van vroeger is langzaam
aan het verdwijnen en Barber vormt niet meer de grote familie van vroeger. Bovendien is
er vooral bij de jeugd duidelijke tekenen zichtbaar van een achteruitgangproces voor wat
betreft de traditionele normen en waarden. 

Opvallend is dat niettegenstaande het (relatief) positieve veiligheidsgevoel in de Zone, de
meeste informanten vraagtekens plaatsen bij het functioneren van de politie. Men is van
mening dat de politie niet daadkrachtig genoeg is bij gevallen waarbij het moet optreden
en bovendien te weinig zichtbaar is. Een andere informant merkt op dat de plaatselijke
politiepost in hoge mate onderbemand is en met geen mogelijkheid haar taak naar be-
horen kan vervullen in een gebied dat vanaf Tera Kòra tot Westpunt reikt. 

Politiepost Barber
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6.7. Gezondheid; een gezonde wijk

Gezondheidsverschillen hebben volgens de literatuur te maken met de socio-economische

positie van mensen, met hun gezondheidscultuur, hun huisvestingssituatie, hun oplei-

dingsniveau en met het wel of niet hebben van werk. Een uiterst belangrijk aspect hierbij is

ook hun cultureel niveau, dat bepaald wordt door de status van hun normenpakket. Deze

verschillende factoren beïnvloeden elkaar, terwijl het wetenschappelijk moeilijk te bewijzen

is welke invloedsfactoren het meest van belang zijn door de ingewikkelde samenhang. 

Het merendeel van de ondervraagden in Barber zijn van mening dat volgens hun gevoel,

hun Zone als een gezond kan worden beschouwd. De reden hiervoor is volgens hen het feit

dat de knoekmens veel gezonder eet dan de stadsmens, terwijl men ook op tijd naar bed

gaat. Volgens hen is er sprake van een positieve gezondheidscultuur. Anderen merken echter

op dat de nieuwe generaties minder gezond eten. De algemene opmerking hierbij is, dat zij

zich teveel vergrijpen aan Chinees eten, terwijl dit soort eten schadelijk is voor de gezond-

heid. 

Een mogelijk pluspunt hierbij is het feit dat landelijke omgevingen zoals de zone Barber,

een leefsfeer kennen met minder psychische pressies die schadelijke gevogen kunnen

hebben voor de gezondheid. De landelijke sfeer heeft namelijk in het algemeen een ontspan-

nende en rustgevende werking. Dit komt de algemene gezondheidstoestand van de Zone

uiteraard ten goede.

Al bij al vereist het geven van een betrouwbare mening over het onderwerp ‘Gezondheid’,

echter de beschikking over cijfers afkomstig van officiële Instituten op het betrokken gebied.

Dit maakt het verrichten van nader onderzoek hierbij noodzakelijk.

Medisch en Prik Centrum Barber
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De ‘gezonde wijken’ benadering is gebaseerd op de uitgaansgedachte, dat actieve deelname

van de mensen, bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan het versterken van 

beoordeling- en beslissingvermogens, die op hun beurt weer de intermenselijke relatie posi-

tief beïnvloeden. In dit opzicht is de situatie van Barber in principe niet positief te noemen.

Er is namelijk wegens omstandigheden weinig sprake van daadwerkelijke collectieve deel-

name, hetzij actief of passief, aan o.a. sociaal-culturele en sportactiviteiten
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7. Sociale Kaart; voorzieningen in Barber

Voor wat betreft de ‘Sociale Kaart’, wordt meestal gekeken naar een beschrijving van de
voorzieningen op wijk- en zoneniveau en de voorzieningen die de wijk en de zone met an-
deren moet delen. Dit omvat meestal de aanwezigheid van de volgende voorzieningen of
faciliteiten: Medisch Centrum/huisarts, apotheek, ouderenvoorzieningen, buurtcentrum,
sportfaciliteiten, voorzieningen voor jongeren, bibliotheek, wijkverenigingen, 
scholen, winkelvoorzieningen, transport en kerken.

7.1. Voorzieningen en Faciliteiten 

• Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Voor de diensten van de ‘Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn’, in
clusief sommige ouderenactiviteiten en de thuiszorg, is zone Barber aange- 
wezen op het wijkkantoor te Dokterstuin, gevestigd naast het landhuis te Dok
terstuin. De vestigingsmanager is Mw. Concesa Martinez. Tel: 864-3301 / 
864.0256 en Fax nummer: 864.3304.

• Medisch Centrum/Huisarts
Barber heeft de beschikking over een tweetal Medische Centra (Sentro Médiko 
Barber), inclusief een prikcentrum. De artsen die op Barber dienst doen zijn: dr. 
Sommers, dr. Tweed en dr. Cummins. Tel: 864.3336. In dit kader heeft Barber 
ook de beschikking over een apotheek genaamd ’Botika Bándabou’. 

• Buurtcentrum: 
In het voorgaande is reeds opgemerkt dat Barber niet over een Buurtcentrum 
beschikt. Wel is er een kleine openluchtconstructie, de Plaza Himno i Bandera, 
die echter in het geheel niet aan de eisen van de tijd voldoet voor wat betreft so-
ciaal-culturele activiteiten. Het gebruik ervan is dan ook minimaal te noemen. 
Behalve een voetbalveld zijn er ook geen andere vormen van sportfaciliteiten en 
ontspanningsvoorzieningen, noch voor jongeren noch voor ouderen. 

• Bibliotheek: 
De sluiting van de bibliotheek in Barber een aantal jaren terug, is volgens infor- 
manten in het onderwijsveld, negatief uitgevallen voor wat betreft de leeslust 
van de leerlingen, die op zichzelf reeds aan de (zeer) lage kant is. Naar hun 
mening heeft de Bibliobus (Bùs di Buki) van de Openbare Bibliotheek niet voor 
de bevredigende vervanging gezorgd. Het gebruik van de toenmalige biblio-
theek werd indertijd namelijk in schoolverband gedaan, terwijl het gebruik van 
de bibliobus een keuze van de leerling is. Gebleken is echter dat ondanks het 
constant aandringen van de leerkracht het gebruik hiervan tegenvalt. Bovendien 
bezoekt de ‘Bus di Buki’ volgens haar schema Barber soms ook op zaterdagen, 
wanneer de kinderen thuis zijn.
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• Scholen: 
De zone Barber heeft een totaal van vier scholen: De Kolegio San Hose (basis-    
school), de Skol Alablanca (Speciaal Onderwijs), de Blenchi Kleuterschool en de 

Scholengemeenschap VSBO/AGO Joseph Civilis. Eerder is opgemerkt dat deze 
Scholengemeenschap ontstaan is uit de fusering van een vroegere LTS, een Huis-
houdschool en een Mavo-school. De Joseph Civilis is het enige Voortgezet On-
derwijsinstituut in Bándabou. Daarnaast beschikt zone Barber over een drietal 
crèches. 

• Wijkverenigingen: 
Hoewel een totaal van 10 wijkverenigingen van de zone Barber bij de Paltaforma 
Bándabou zijn ingeschreven, zijn momenteel voor zover kon worden nagegaan 
slechts een viertal sociaal-culturele organisaties op continue basis actief, te 
weten de Fundashon Kultural Bándabou, de Fundashon Karnaval Bándabou, 
de jongerenorganisatie Grupo Wayaka en de Plataforma Bándabou, -die naast 
haar coördinerende activiteiten ook actief is op sociaal- en sociaal- educatief 
gebied. Over de activiteiten van deze organisatie is in het voorgaande reeds 
uitgeweid. Zoals eerder opgemerkt, is er een aantal Seú-groepen die occasioneel 
actief zijn.  

De contactpersonen hierbij zijn respectievelijk: de Fundashon Kultural Bánda-
bou (Dhr. Rudy Rooi, tel: 864.1838); de Fundashon Karnaval Bándabou. 
(Dhr. Ludson Valks, tel: 526.2027); Grupo Wayaka (Mej. Senaida Kook, tel: 
666.0348) en de Plataforma Bándabou, Mw. Gera Rodriguez, Tel: 888.0416). 

• Winkelvoorzieningen: 
In het voorgaande is eerder uitgeweid over het feit dat in de zone Barber een  
substantieel aantal toko’s, minimarkets, snacks, bar/restaurants, winkels, één  
bakkerij en een markt/slachthuis te vinden zijn. Daarnaast beschikt de Zone over
twee barbershops en kapsalons, een tire service en een benzinepomp. In de zone 
Barber is tevens gevestigd een Bank en twee geldautomaten alsook een poli-
tiepost en ambulance/brandweer kazerne, voor geheel Bándabou. 

• Transport:
In de zone Barber vormt het transport zeker geen probleem van gewicht zoals in 
de meeste andere Zones van Bándabou. Gebruik kan worden gemaakt van het 
publieke transport: grote bussen en kleine bussen. Uiteraard is daar ook de eigen 
personenwagen.

• Kerken: 
Barber bezit op één na de oudste (katholieke) kerk van Curaçao. Slechts de St. 
Annakerk in de Breedestraat (O) is eerder gebouwd. Van  de andere drie kleine 
aldaar actieve kerkgenootschappen, heeft slechts één hiervan een huurruimte 
als kerkgebouw in de Zone. 
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Zoals eerder opgemerkt heeft de katholieke kerk van Barber een rijke geschiedenis 
en heeft het, vooral in vroegere tijden, in hoge mate bijgedragen tot de 
geestelijke, educatieve en sociaal-culturele ontwikkeling van Barber alsook van 
geheel Bándabou. In Barber is er kerkdienst op zaterdagavond 7 uur en zondag- 
morgen om respectievelijk 7 en 9 uur. 

Afrondend dient te worden opgemerkt dat Barber het merendeel van genoemde voor-
zieningen en faciliteiten met andere zusterzones in de omgeving deelt.

Gebouw Brandweer en Ambulance
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8. Wijkontwikkeling

8.1. Stand van zaken

Fysieke Infrastructuur

In de zone Barber is de laatste jaren een klein aantal projecten gerealiseerd op het gebied van
de fysieke infrastructuur. Zo is er een stukje van de hoofdweg tussen Barber en Leliënberg
geheel vernieuwd, terwijl verschillende nieuwe huizen in het ‘Verkavelingsplan Barber’ zijn
verrezen. 
Daarnaast hebben 2010 restauratie- en verbouwingswerkzaamheden plaats gevonden bij het
gebouw van de politiepost. Tevens is een nieuw perceel gebouwd waar de ambulance- en
brandweerdienst zijn ondergebracht.

Ten overvloede kan wederom opgemerkt worden dat de zone Barber geen infrastructuur kent
in de vorm van een buurthuis of fysieke sportfaciliteit. Dit is een grote tekortkoming.

Sociaal-culturele activiteiten met vormende waarde 

Uit het voorgaande kan stellig geconcludeerd worden dat momenteel een duidelijke stagnatie
te constateren is voor wat betreft het ontwikkelingsproces op sociaal-cultureel, opvoed-
kundig/educatief en sportgebied in Barber. Deze realiteit komt de wijkontwikkeling zeker
niet ten goede.

8.2. Wensen en Behoeften

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen de begrippen Wensen en Behoeften. In het kader van
het onderhavige onderwerp, zal in het navolgende een uiterst summiere uiteenzetting worden
gegeven van beide begrippen, hetgeen van invloed zal zijn bij de invulling van de verschillende
punten die respectievelijk onder beide begrippen vallen.

Het begrip Wensen2: Een bewust verlangen naar al of niet te verkrijgen, te verwezenlijken of
te verbeteren zaken (online encyclopedie). Het begrip Behoeften3: De som van sociale, socio-
economische, fysieke en psychologische elementen die voor het welzijn, het bestaan en over-
leving van het individu of gemeenschap nodig zijn (online encyclopedie).

Uit bovenomschreven inhoudelijkheid van begrippen blijkt duidelijk dat het begrip ‘Behoefte’
een diepere dimensie kent. Met dien verstande dat het opstellen van een realistische lijst van
‘behoeften’ de beschikking over meer concrete en specifieke gegevens vereist, waarover de
niet ingewijde meestal niet beschikt. In het licht van deze uitgangsgedachte nu, dient de hi-
erna volgende verdeling bekeken te worden. 

41Buurtprofiel Barber

2http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/wensen.htm

3http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/NL/behoeften



Wensen 

De wensen van de inwoners van de zone Barber houden de volgende punten in: 

1. De hoofdweg Barber-Westpunt is volgens de inwoners in goede tot acceptabele
staat. Echter wensen zij aandacht voor de Kaminda Prospero “Popo” Rojer die op
verschillende plaatsen aan reparatie toe is. Tevens wensen zij dat een aantal tussen-
wegen/zijwegen tenminste met een laag asfaltgrind bedekt worden. Vooral bij 
regenval zijn zij namelijk vrijwel onbegaanbaar;

2. De straatverlichting in de wijken buiten het centrum is niet genoeg, terwijl even
als verschillende andere Zones van Bándabou, ook hier het onderhoud ervan te
wensen overlaat. De bewoners hopen dat hier snel verbetering in komt;

3. De mogelijkheden voor de beleving van sport- en culturele activiteiten en andere
vormen van ontspanningsmogelijkheden voor jongeren en ouderen ontbreekt 
vrijwel geheel. In dit kader wenst men dat de beloofde sporthal snel komt en dat
de huidige ‘Plaza Himno i Bandera’ tot een multifunctioneel gebouw wordt omge-
bouwd. Verder zijn er geen daadwerkelijke klachten over de aanwezige infrastruc-
tuur en faciliteiten; 

4. De inwoners van de Zone zijn tevreden met het publieke transport. Echter niet met
de hoge kosten ervan. Men wenst dat hieraan iets wordt gedaan.

5. Voor wat betreft de bushaltes wenst men dat die overdekt worden net als in de
Zones dichter bij de Stad ter bescherming tegen zon en regen

Behoeften

Uit het in het voorgaande uiteengezette vloeien de navolgende aanbevelingen voort:

1. Het onderwijs in de zone Barber baart grote zorgen. Vooral voor wat betreft het 
basisonderwijs zijn de resultaten uiterst teleurstellend. Momenteel is wel de 
mogelijkheid tot naschoolse opvang en maken van huiswerk gecreëerd op scholen,
hoewel dit echter nog niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Een van de 
redenen hiervoor is het feit dat minder dan 50% van de leerlingen hier deel aan`
nemen. Deze vorm van naschoolse opvang is namelijk niet verplicht gesteld. 
Hierbij is het van uiterst groot belang dat de ouders bewust worden gemaakt van
hun grote verantwoordelijkheid voor wat betreft de resultaten van hun kinderen
op school. 

2. Ook de socio-economische situatie van Barber dient in het oog te worden 
gehouden. Hoewel de cijfers in deze iets beter liggen dan de meeste andere zones
van Bándabou, vallen zij overduidelijk slechter uit vergeleken met de landelijke 
gemiddelden; 
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3. Het zorg dragen voor professionele hulp bij sport- en sociaal-culturele activiteiten
in de Zone is een eerste vereiste. Het ontbreken hiervan heeft tot gevolg dat de
aanwezigheid van multifunctionele sport en cultuurfaciliteiten niet de verwachte
resultaten opleveren. Er dient namelijk een in de loop der tijden gegroeide barrière
op het gebied van initiatiefname en actiecontinuïteit gebroken te worden. 
Ook dient de Plataforma Bándabou de nodige hulp geboden te worden voor wat
betreft de organisatie van o.a. cursussen Algemene Vorming en Handvaardigheid.
Ook de activering van het vrijwilligerswerk verdient veel aandacht; 

4. De noodzaak en de wens van de inwoners voor wat betreft de creatie van een 
functionele sport en sociaal-culturele fysieke infrastructuur is van cruciaal belang
voor de verdere wijkontwikkeling en dient zeer serieus te worden genomen. In een 
tijd dat dit hoogst noodzakelijk is, creëert het namelijk de mogelijkheid tot: 

1. De verhoging van de kwantiteit en kwaliteit van culturele activiteiten en de  
verzorging van cursussen op het gebied van de Algemene Vorming en de Creatief
-Expressieve Vorming;

2. De introductie en beleving van andere vormen van sportactiviteiten zoals  
volleybal, basketball, indooratletiek, tennis, tafeltennis e.d.; 

3. De organisatie van andere vormen van activiteiten op sociaal-cultureel gebied 
alsook publieke evenementen;

4. Het ontstaan van een team van vrijwilligers die onder professionele begeleiding,
waardevol werk kan verrichten op het gebied van de wijkontwikkeling. 

Algemene Opmerking

Om aan bovenomschreven Wensen en Behoeften te voldoen, is een efficiënt functionerend
uitvoeringsorgaan die de complete coördinatie verzorgt, van determinerende aard. Het
overkoepelende orgaan ‘Plataforma Banda Bou’ is hierbij een alternatief. Dit sociaal-cul-
turele platform heeft namelijk een 43-tal Stichtingen onder haar vleugels, verspreid over
geheel Bándabou. Daarnaast heeft dit instituut een vorm van strategische overeenkomst
met circa 30 andere instituten op Bándabou, waaronder o.a. Parochies, de Politiekorps,
scholen en anderen. 

In dit kader dient dit Instituut echter een waarlijk metamorfose te ondergaan. Ook de
Plataforma Bándabou lijdt namelijk aan dezelfde complicaties als andere soortgelijke or-
ganisaties op Bándabou. Deze complicaties liggen in het bijzonder op het gebied van het
ontbreken van de benodigde fondsen, professionele mankracht en een behoorlijke
huisvesting. Gesproken kan worden van een uiterste en acute nood. 
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8.3. Profiel Zone Barber

Profiel Barber zone 10 oppervlakte 9.01zone 10 oppervlakte 9.01

** Inflatie 1992-2001 = 24.6 %
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Vervolg profiel Barber zone 10 oppervlakte 9.01

Resultaten Barber gebaseerd op Census 1992 en 2001 (e.a.)
• Relatief lichte vermindering bevolking sinds 1992   (ruim 8,9%);
• Zeer hoog percentage eigendomswoningen   (96%);
• Lichte daling gemiddelde huishoudgrootte sinds 1992   (3,7%);
• Laagste percentage vrouwelijk hoofd Huishouden in 2001   (23,4%);
• Op één na laagste percentage tienermoeders in Bandabou   (5,9%)
• Zeer hoog percentage autochtonen (op Curaçao geborenen)    (95,1%);
• Lichte daling sexratio sinds 1992;
• Lichte groei ‘vergrijzing’ gedurende periode 1992-2001   (3%);
• Lage deelname aan uitgaansleven;
• Lage doch lichte stijging opleidingsniveau sinds Census 1992   (14,3%);
• Relatief hoog percentage ‘dropouts’;   (32.4%)
• Substantiële percentage onderstandtrekkers   (7,9%); 
• Opvallend lage gemiddelde inkomen per werkende;
• Lage gemiddelde huishoudinkomen;
• Hoog percentage economische afhankelijken;
• Opvallend hoog percentage werkloosheid   (56.8%);
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Dankwoord

Het Ministerie Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn wil hierbij een woord van dank
uitspreken aan een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkoming van dit buurtprofiel. De bijdrage van de wijkvertegenwoordigers zijn hier-
bij van onschatbare waarde geweest. 

In het bijzonder gaat onze dank uit naar:

De Bewoners van de Zone Barber
Dhr. Serapio Pinedo
Dhr. Marwin Ricardo
Mw. Techi Koeiman
Dhr. Melvin Doran
Mw. Rosa Doran
Mw. Beatriz Leito
Dhr. Lourenso Sambo
Dhr. Freddy Leito
Dhr. Rudsel Felipa
Mw. Helma Maduro

Bronvermelding (Meest belangrijke)

• W.E. Renkema: Het Curaçaose Plantagebedrijf 
• Janga L: De Ontstaansgeschiedenis van onze Wijken
• Dolf Huijgers/Lucky Ezechiëls: Landhuizen van Curaçao en Bonaire
• Pastor R. Nooiyen: Historia demográfiko di algun Plantashi di Kòrsou 
• F.E. Gibbes/N.C. Kenepa/M.A. Scriwanek: De Bewoners van Curaçao…..
• Reda Sosial: Pobresa, Ban Atak’e
• Ursula/ Wallé SKC: Buurtmonitor 2007
• CBS Census 1992 en 2001
• CBS Huishoudens in de Nederlandse Antillen
• CBS Leefsituatie in achterstandsbuurten
• Weeber/Witteveen: o.a. Urgentieplan Buurten
• Weeber L.& I. Witteveen (1991): Futuro di Bándabou 
• Rèspèt, Speransa pa un Desaroyo Propio
• De Encyclopedie van de Nederlandse Antillen
• Internet: The Wikipedia Encyclopedia etc
• Curaçao in Oude Aansichten (J. Hartog)
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