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Voorwoord:

Het buurtprofiel Christoffel heeft als doel inzicht te bieden in het ontstaan van de wijken
binnen deze zone, de huidige situatie en de ontwikkelingen in de zone. Met de realisatie
van dit buurtprofiel wil het Ministerie Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn zijn bij-
drage leveren aan een geïntegreerde wijkaanpak voor Curaçao. Dit door kennis over de
wijken te genereren en te ontsluiten en deze op een zodanige manier te presenteren zodat
betrokkenen in de wijk de daadwerkelijke behoefte van de wijk kennen en op basis hiervan
gerichte acties kunnen ondernemen met betrekking tot 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 wijk baat zal hebben bij dit buurt-
profiel.
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Inleiding:

Het ontwikkelen van buurtprofielen is een initiatief van de voormalige overheidsdienst
Sociaal Kennis Centrum (SKC). Het project is gestart als kwalitatief deelonderzoek naar
aanleiding van het traject ter ontwikkeling van buurtmonitoren. De buurtmonitor is een
geheel van kwantitatieve indicatoren aan de hand waarvan het woon- en leefklimaat in
woongebieden (wijken) in kaart wordt gebracht. De buurtmonitor heeft als beperking dat
het gebaseerd is op vooral statistische indicatoren; de beleving van de leefbaarheid door
de buurtbewoners komt daarin niet tot uiting. Daarom is ervoor gekozen om naast de 
buurtmonitoren ook buurtprofielen te ontwikkelen. 

In het buurtprofiel worden zowel objectieve en subjectieve data naast elkaar gezet en met
elkaar in verband gebracht, daarbij vooral inspelend op bijzondere ontwikkelingen in de
betreffende woongebieden en het verhaal dat erachter steekt. Het doel dat met dit buurt-
profiel wordt nagestreefd is om aanvullend op de buurtmonitor, eenvoudig inzicht bieden
in het verleden, de huidige situatie en (toekomstige) ontwikkelingen binnen de buurt.
Daarnaast wordt hiermee, om beleidsdoeleinden, een betere onderlinge vergelijking van
buurten mogelijk gemaakt. 

Om aan die doelstellingen te kunnen voldoen is informatie nodig over de buurten. Deze
informatie is op twee manieren beschikbaar gekomen. In de eerste plaats is gebruik
gemaakt van bestaande registraties en verrichte onderzoeken. Deze registraties bieden al
veel informatie over de situatie in buurten, maar bieden geen inzicht in de beleving door
de bevolking. Daarom bevat de buurtmonitor ook informatie over de beleving door be-
woners. Dit gedeelte van de informatie is verzameld door middel van vraaggesprekken
met sleutelfiguren uit de betreffende buurt en die daardoor namens de overige buurtbe-
woners (kunnen) spreken.

Dit is het buurtprofiel van de geografische zone aangeduid als ‘Christoffel’. Het betreft hier
geen begripsverwarring. Het betreft een bewuste keuze11. In het project ter ontwikkeling
van buurtprofielen heeft SKC om pragmatische redenen de keuze gemaakt om de profielen
te koppelen niet aan buurten, maar aan zones2. 

Een andere belangrijke verheldering betreft de keuze om een buurtprofiel op te stellen
voor de zone Christoffel, terwijl deze haast onbewoond is. Ook dit is een bewuste keuze.
Omdat het voor het eerst is dat buurtprofielen worden opgesteld, is ervoor gekozen om
ook voor de onbewoonde gebieden een profiel op te stellen, zodat er bij wijze van een ‘nul-
meting’ - eveneens voor beleidsdoeleinden - ook voor de zone Christoffel een inzichtelijk
beeld wordt geschapen. 
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1Met de term buurt wordt doorgaans geduid op een gebied dat door bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt
ervaren. Een buurt heeft meestal geen officiële status maar bestaat meestal alleen omdat een bepaald gebied in de
volksmond zo genoemd wordt. Een buurt maakt deel uit van een wijk. Een wijk kan meerdere buurten bevatten. Een
wijk is een min of meer duidelijk begrensd onderdeel van burgerlijke of kerkelijke gemeente. Meerdere wijken vormen
een zone. Onder een zone dient te worden verstaan een relatief groot woongebied die in geografisch of historisch per-
spectief als een eenheid kan worden beschouwd. Een buurtprofiel heeft doorgaans betrekking op een buurt zoals hier-
boven omschreven.
2De verdeling van Curaçao die voor dit profiel is gehanteerd is de geocode-indeling van DROV. In deze indeling is Cu-
raçao verdeeld in 65 zones, die weer onderverdeeld zijn in ongeveer 280 buurten



Uiteraard betekent dit dat voor verschillende elementen die doorgaans in een buurtprofiel
belicht worden in dit profiel een iets andere invulling hebben gekregen of geheel niet be-
handeld zijn. In dit buurtprofiel van Christoffel wordt in de volgende hoofdstukken in
gegaan op de:

• geografische positionering en beschrijving van de zone;
• (ontstaans-)geschiedenis van de zone; 
• Sociale, economische en demografische kenmerken van de zone; 
• leefbaarheid van de zone; 
• sociale kaart; 
• ontwikkelingen, wensen en behoeften van de bewoners van de zone 

Op verschillende van deze dimensies van het buurtprofiel wordt omdat het een haast on-
bewoonde zone betreft, ingegaan vanuit de invalshoek van eventuele toekomstige bewo-
ning. 
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2. Geografische positionering van de zone Cristoffel  

Buurt: Cristoffel
Zonegebied: 03
Code: 80

In onderstaand figuur is de zone Christoffel (groen) ingekleurd. 
Figuur 1. Geografische positionering zone Christoffel

De zone Christoffel is gelegen in het westelijk deel van Curaçao, genaamd Banda’bou. De
Ruimtelijke Ordening & Planning (ROP), voorheen Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en
Volkshuisvesting (DROV),  ontwerpt en beheert de officiële geografische indeling van 
De zone Christoffel is gelegen in het westelijk deel van Curaçao, genaamd Banda’bou. De
Ruimtelijke Ordening & Planning (ROP), voorheen Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en
Volkshuisvesting (DROV),  ontwerpt en beheert de officiële geografische indeling van 
Curaçao; de geocode-indeling. In de geocode-indeling wordt de zone Christoffel officieel
aangeduid als zonnegebied ‘Zevenbergen’, met zonnecode ‘03’. 
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De zone Christoffel wordt omringd door:
• zone 01 Westpunt, aan de noordoostelijke kant
• zone 02 Lagun (Knip)aan de westelijke kant
• zone 05 Tera Pretu aan de zuid-westelijke kant
• zones 04 Flip,  06 Leliënberg en 09 Wacao aan de zuidelijke kant 

Gebieden, wijken en buurten binnen de zone Christoffel

Omdat de zone historisch bezien, maar ook nu dun bevolkt is, hebben zich geen duidelijk
aan te duiden wijken en dus ook geen buurten ontwikkeld. In de geocode-indeling van
ROP, is de zone Christoffel daarom niet verder onderverdeeld in wijken3.  Wel is de zone
onderverdeeld in een aantal gebieden genoemd naar voormalige plantages. 

Over de tot de zone behorende gebieden, is in de literatuur, onder de bewoners van de
zone en ‘experts’ geen volledige overeenstemming. In de geocode-indeling van ROP is de
zone Christoffel opgedeeld in de voormalige plantages Roi Domi, San Hironimo, Paradera
en Savonet (Savonet Area)4. Meerdere bronnen daarentegen, waaronder CARMABI die
het Christoffel park beheert, delen de zone Christoffel op in de voormalige plantages
Savonet, Zorgvliet5 en Zevenbergen. De onderstaande kaart illustreert deze discrepantie
ten volste. Volgens deze kaart vallen de plantages San Hironimo en Paradera, die volgens
de geocode tot de zone moeten behoren, juist buiten de zone Christoffel.

Figuur 2. Kaart zone Christoffel 
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3De ROP hanteert ondermeer de volgende uitgangspunten om een gebied aan te duiden als wijk:
• Het gebied moet een aaneengesloten geheel vormen dat ruimtelijk gezien duidelijk te onderscheiden is.
• Het gebied moet een minimale hoeveelheid huizen bevatten; het uitgangspunt is dat in een straal van 500 

meter er minimaal 25 huizen aanwezig moeten zijn. 
• Het gebied moet beschikken over gemeenschapsvoorzieningen zoals een kerk, een school, een buurtcen-

trum, een commercieel gebied en/of een recreatiegebied (Uit de toelichting op het  Geocode systeem 2007)
4In de geocode-indeling wordt in verband met de zone 03 het gebied aangeduid als Savonet Area, welke niet hetzelfde
is als het gebied behorende tot zone 01 – Westpunt – aangeduid als Savonet
5Er zijn bronnen die ‘Zorgvlied’ hanteren en andere weer die ‘Zorgvliet’. 



Een andere bron vermeldt de volgende geografische omschrijving van de zone, die weer
wat overlap maar ook wat discrepanties heeft met de eerder vermelde omschrijvingen:

“Christoffel (zone 3) wordt gevormd door de plantages Zorgvliet, Savonet, Koral Maishi en
Zevenbergen. De heuvels Seru Serka Manuel, Seru Bomba Brua, Christoffelberg, Seru Gracia,
Seru Bulabanda en Seru Republiek zijn hier te vinden. De noordgrens is de Caribische zee
en meer in het bijzonder het Shete Boca gebied en Westpunt (tevens zone 1); de oostelijke
grens is met plantage Sint Hironimus en plantage Wacawa; de westelijke grens is met West-
punt en Papaya; en de zuidelijke grens wordt gevormd door de plantages Knip, het gebied
Lagoen en plantage Sta. Cruz.”

De discrepanties tussen de verschillende bronnen voor wat betreft de gebieden die tot de
zone behoren en over exacte grenzen van de zone zullen waarschijnlijk voort blijven
bestaan, omdat zelfs de Kadaster die een vrij actuele wijkenregister er op na houdt, geen
uitsluitsel hierover biedt. 

Één van de mogelijke verklaringen voor de verschillende benamingen van de gebieden die
tot de zone Christoffel behoren zou kunnen zijn de periode in tijd die men als referentie
heeft genomen. Plantages zijn in de loop der jaren veelal van naam veranderd. De online
encyclopedie van Curaçao meldt hierover het volgende:

“De meeste planters gaven bij of kort na de aanleg van een plantage hun bezit een naam.
Een eenmaal gegeven naam hoefde echter niet altijd te blijven bestaan. Bij de verkoop van
een plantage verzon de nieuwe eigenaar dikwijls een nieuwe naam.”

Een andere mogelijke verklaring kan zijn de bron die als referentie is gebruikt. Voor plan-
tages werden in het dagelijks gebruik veelal namen gehanteerd die soms niet overeen kwa-
men met de officiële akten. Hierover meldt de online encyclopedie van Curaçao het
volgende:

“De officiële, in transportakten voorkomende naam verschilde nogal eens van de in het
dagelijks spraakgebruik gangbare benaming. De volksmond verbond aan plantages vaak de
eigennaam van de eerste of een latere eigenaar. Dat vond in de 17de en 18de eeuw ook wel
plaats in overheidsstukken. In een rapport uit 1721 werd bijvoorbeeld gesproken over de ‘tran-
keer van Philip Wep’ (= de omheining van plantage Philip, officieel Klein Paradera geheten,
eigendom van Philip Webb) en over ‘een stuk land van Gerrit Pannekoek’ (= plantage Pan-
nenkoek). Bij de omschrijving van de ligging van een plantage in transportakten werden de
buurplantages in de 18de eeuw dikwijls aangegeven met de naam van de eigenaar. Zo lag de
plantage Weitje in 1768 ‘tusschen de Plantagie van Jan Willemsz en Frans Grootenstam van
Uijtrecht’.

De hele 18de eeuw door bleef het gebruik bestaan dat plantages in de wandeling naar een
eigenaar werden geheten. In de 19de eeuw kwam dit minder voor. Het was daardoor mogelijk
dat voor een plantage op een bepaald moment drie of vier verschillende namen gebruikt
werden: de eerste officiële naam, een tweede officiële naam die door een latere eigenaar was
gegeven, een naam ontleend aan (één van) de eerste eigenaar(s) en een naam ontleend aan
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een latere eigenaar. …
Het herkennen van de plantages in de overdrachtsakten wordt verder nog bemoeilijkt door
het feit dat de namen van tuinen en kleine percelen grond op dezelfde manier tot stand zijn
gekomen en eveneens veelvuldig wijzigingen ondervonden. Bovendien kregen allerlei perce-
len van plantages ook nog weer aparte namen.”
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3. Historie en cultuur  

Ontstaansgeschiedenis 

De plantages en kleine woonkernen die zich in de koloniale periode hebben ontwikkeld
kunnen gezien worden als het vroegste fundament van de huidige indeling van Curaçao
in zones, wijken en buurten. Voor de ontstaansgeschiedenis van Christoffel moet dus een
blik teruggeworpen worden tot in de koloniale periode.

Portugezen, Spanjaarden, Engelsen, Fransen, Nederlanders en andere Europeanen
koloniseerden in de 16de en 17de eeuw het hele Caribische gebied en grote gedeelten van
het Amerikaanse vasteland. Ter exploitatie van de agrarische mogelijkheden van hun
kolonies voerden ze het plantagesysteem in. Met slaven als werkkrachten - eerst werden
Indianen als zodanig gebruikt, later uit Afrika ingevoerde negers - verbouwden de Eu-
ropese eigenaars van de plantages tropische landbouwproducten voor de Europese markt.
Dit was ook het geval in Curaçao.

Met de kolonisatie door de Nederlanders - de laatste kolonisators van Curaçao - groeide
de Curaçaose bevolking gestaag. De West Indische Compagnie (WIC) heeft Curaçao
opengesteld voor planters. Het waren vooral Europeanen die zich wilden vestigen om land-
bouw te bedrijven. Ook soldaten die hun tijd uitgediend hadden waren welkom om te 
blijven. De oudste tuinen (boerderijen) worden vermeld vanaf het begin van de Neder-
landse aanwezigheid; de eerste plantages werden aangelegd vanaf rond 1650. Savonet was
één daarvan. De Curaçaose plantages waren eerst eigendom en in beheer van de WIC,
maar zijn vervolgens verhuurd (1707) aan particulieren en uiteindelijk ook aan deze
verkocht (1717). De plantages werden aangelegd met het doel om voldoende voedsel voor
de Curaçaose bevolking te produceren. Daarnaast wilde de WIC ook, dat planters han-
delsgewassen gingen verbouwen. Hiertoe behoorden onder meer indigo, katoen, tabak,
tarwe en suikerriet. Uit inventarisaties die in 1696, 1721 en 1725 zijn opgemaakt, kan worden
afgeleid dat vrijwel alle belangrijke plantages omstreeks 1725 alle Curaçaose al bestonden.
Voor wat betreft de zone Christoffel, werden kort na 1700 de plantages Sint Hironimus en
Zorgvliet aangelegd. 

Plantage Savonet was één van de oudste en grootste plantages op Curaçao. Hierover meldt
onder meer de online encyclopedie van Curaçao het volgende”

“Plantage Savonet was een van de eerste plantages op Curaçao en omvatte, samen met plan-
tage Zorgvliet, bijna 1.600 hectare land. Ze voorzag in wol, maïs, zaden, vlees en hout (als
grondstof voor verf). In de tweede helft van de 19e eeuw liepen er 2.400 schapen, 850 geiten,
400 koeien en 60 varkens rond. De honderden slaven woonden in de nabijheid.”

Kenner van de geschiedenis van Banda’bou, Helma Maduro-Molhuijsen,  somt de belang-
rijkste ontwikkelingen in de historie van de plantages binnen de zone Christoffel als volgt
op: 
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Plantage Savonet was één van de grootste en best beheerde plantages van het eiland. Math-
ias Erasmus van der Dijs was vanaf 1815 eigenaar van de plantage Savonet en Papaya. In
het jaar 1827 kocht hij Zorgvliet. Toen de heer van der Dijs in 1859 kwam te overlijden, werd
zijn dochter Eva de eigenaar. Enige weken voor de afschaffing van de slavernij, namelijk op
15 mei 1863, werden de plantages Savonet en Zorgvliet door de familie van der Linde Schot-
borg overgenomen. De officiële overdrachtsakte vond echter op 21 december 1863 plaats.
Aangezien de slavernij vlak na de overname werd afgeschaft, bracht dit voor wat betreft de
werkzaamheden op de plantage een aantal wijzigingen met zich mee. Bij de afschaffing van
de slavernij kregen namelijk 261 slaven van Savonet (uit de boedel van Mathias van der Dijs)
de vrijheid. Desondanks hield Jacob van der Linde Schotborg, de plantages goed draaiende.
Uit opgaven van de 19e eeuw blijkt bijvoorbeeld dat de gemiddelde omzet van Savonet
ongeveer fl. 30.000 bedroeg (ter vergelijking van San Nicolaas fl. 10.000 en Groot Santa
Martha slechts fl. 5.000). De grootste inkomsten kwamen van houtskool, oranjeschillen en
de verkoop van runderen en schapen. 

Bij Oasis (de horeca gelegenheid tegenover de ingang van Landhuis Savonet) bevond zich
het dorpje van Savonet. De slaven die in dit gebied hebben gewoond, hebben het waar-
schijnlijk niet slecht gehad. Tijdens de slavernij kregen de slaven 65 stro hutten en 30 stenen
huizen van de Shon. (Op de Savaan bevinden zich nu bijna geen huizen meer).
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Savonet bestond uit een hechte gemeenschap. Na de afschaffing van de slavernij bleven de
meeste slaven op de plantages wonen en werken. De slaven waren natuurlijk van de shon
afhankelijk voor werk en woning. Degenen die op Savonet of Zorgvliet woonachtig bleven
waren dan ook bijvoorbeeld verplicht met het oogsten, 3 dagen te werken. Hierbij kregen ze
een kan maïs per dag als vergoeding. In droge periodes moesten zowel mannen als vrouwen
putten schoonmaken. Ze moesten ook 2 dagen helpen planten en in de chapstijd6, 12 dagen
werken voor grondbelasting. Indien de slaven zich niet aan de gemaakte afspraken hielden
moesten ze de plantage verlaten.

De meesten waren tevreden met hun leven. Ze aten veel groenten, waaronder maïs (op aller-
lei manieren bereid), pompoen, bonen (‘bonchi largu) en dadels. Aangezien rundvlees duur
was aten ze dit heel weinig, maar wel aten ze schapenvlees, geitenvlees, kip, eieren, vis,
duiven (duivensoep), brood met kadushi, komkommer (kònkòmber chikí), en leguaan
(leguanensoep).

Geen wijkenontwikkeling 

Gegeven dat de plantages Savonet, Sint Hironimus en Zorgvliet tot de grootste plantages
behoorden en er dus vele slaven woonden, was het aannemelijk dat er in die zone wijken
zich zouden ontwikkelen. Dat is echter niet het geval geweest. Na de afschaffing van de
slavernij heeft zich er bijzondere ontwikkelingen voorgedaan waardoor de ex-slaven (gelei-
delijk) weg zijn getrokken. 

Anders dan elders in het Caribisch gebied had de afschaffing van de slavernij op Curaçao
geen directe grote schadelijke gevolgen voor het plantagebedrijf. De planters slaagden er
na 1863 in de ex-slaven in een afhankelijke positie te houden door de zogenaamde paga-
tera-overeenkomsten. De ex-slaven mochten op de plantage blijven wonen, er een stukje
grond bewerken voor eigen levensonderhoud en ook enig kleinvee houden. In ruil hiervoor
moesten zij een aantal dagen in het jaar gratis werk verrichten voor de planter en de sten-
gels van de door hem verbouwde tarwe afstaan. Bij gebrek aan andere mogelijkheden
sloten de meeste ex-slaven een dergelijke overeenkomst met hun vroegere eigenaar. De
ex-slaven probeerden wel aan de greep van de plantage-eigenaren te ontkomen door van
het gouvernement een perceel domeingrond te huren, maar deze percelen werden niet in
grote getallen beschikbaar gesteld. Pas aan het eind van de 19de eeuw wees de overheid
meer percelen toe; daardoor nam de vanouds al bestaande klein landbouw sterk toe, vooral
in de oostelijke helft van het eiland. Dit kan als één van de verklaringen worden aange-
merkt waarom de zone Christoffel, ondanks dat het grote en ‘succesvolle’ plantages heeft
gekend, vandaag vrijwel onbewoond is. Het is aannemelijk dat ex-slaven uit de zone
Christoffel weg zijn getrokken om ergens anders verkregen percelen te gaan bewerken. 

Een andere mogelijke verklaring kan liggen in het feit dat met recht kan worden gesteld
dat de ex-slaven en hun afstammelingen zich pas aan de greep van de plantagebezitters
konden onttrekken toen de olie-industrie een andere bestaansmogelijkheid gaf. Vanaf dat
moment ging het met de plantages, waarvan het beheer doorgaans toch allang te wensen
overliet aangezien de eigenaren in de stad woonden, zeer snel bergafwaarts. Een groot
aantal plantages werd in de jaren twintig van de 20ste eeuw voor de waterwinning verkocht
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aan het oliebedrijf. 

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 de priester en latere
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 onder-
wijs en godsdienst naar de over het eiland verspreide bevolking te brengen, verdeelde hij
het gebied buiten Willemstad op systematische wijze in een aantal kerkelijke parochies.
De plaatsen voor de te stichten kerken en schooltjes werden zo gekozen dat de bevolking
er gemakkelijk kon komen. Zo ontstond een netwerk van strategisch gelegen kerkelijke-
en onderwijscentra die later tot kerkdorpen zouden uitgroeien zoals Barber, Westpunt en
Sint Willibrordus op Banda’bou. Bewoners uit ander gebieden van Banda’bou die niet naar
Banda’riba of in Willemstad zijn gaan wonen, hebben zich met de jaren dichter bij deze
gestichte parochies - vooral Barber –gevestigd.  

Naast de gestichte dorpen van de katholieke missie, zijn in de 19e eeuw ook nederzettingen
ontstaan doordat men in groepen bijeen ging wonen. Het betrof hier woongemeenschap-
pen van gelijkgestemde vrije lieden, voornamelijk boeren en vissers zonder een duidelijk
afgebakend dorpsareaal en dorpscentrum.  Dat was niet overduidelijk het geval voor de
zone Christoffel. 

De heer Rudy Cijntje, een afstammeling van de vroegere bewoners van de zone en die daar
nog woonachtig is, heeft als ‘respondent’ gefungeerd voor de zone Christoffel. De heer 
Cijntje wist over het vertrek van de vroegere bewoners van de zone het volgende te
vertellen:

Niet alle slaven verkozen ervoor op de plantage te blijven wonen en werken. De meesten zijn
blijven wonen rond landhuizen Savonet en Zorgvliet.

Na 1900 werkten de meeste mensen als landarbeiders en veeverzorgers. Mannen maakten
manden en hele families werkten mee aan de hoedenvlechterij. De hoedenvlechterij heeft
voor een bepaalde periode in economische veel betekend voor de bewoners van Christoffel.

Begin 1900 waren hele slechte jaren voor de landbouw. De veestapel nam af, de oogst-
seizoenen van 1914-1915 en 1918-1919 waren zo goed als mislukt. In de stad was er meer
werk. Mensen trokken dan ook richting de stad om bij de mijnmaatschappij, in de haven
en in de stad te werken. Rond 1920 trokken steeds meer mensen naar de stad. Velen wilden
onafhankelijk zijn van de shon en gingen ook bij de Shell werken. Het gevolg hiervan was
dan ook dat de plantages achteruitgingen. Er was rondom de plantages steeds minder ac-
tiviteiten, niet genoeg werk waardoor ook de shon de arbeiders niet meer kon betalen. 
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4. Sociaal- economische en demografische kenmerken 

Zowel uit de volkstellingen van 1992, 2001 en 20117 blijkt dat de zone Christoffel door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als onbewoond wordt aangeduid. Maar helemaal
onbewoond is de zone in feite niet, maar wel erg dun bevolkt. Het aantal mensen dat er
woont, ligt beneden de drempelwaarde die door CBS gehanteerd wordt om als ver-
meldenswaardig te worden beschouwd in de statistieken betreffende inwoners aantallen.

In vergelijking met de direct aangrenzende zones valt de schaarse bevolking van de zone
Christoffel des te meer op. Uit de tabel blijkt dat de Christoffel qua oppervlakte de grootste
zone is, maar ook de zone die het dunst bevolkt is. Dit verschijnsel is opmerkelijk omdat
historisch bezien, de plantages in de zone Christoffel tot de eerste en belangrijkste plan-
tages hebben behoord. 

Ook valt meteen op dat voor aangrenzende zones de bevolking is afgenomen in 2001 ten
opzichte van 19928. 

Tabel 1: Inwonersaantal Christoffel en direct aangrenzende zones9

Over het aantal inwoners in de zone weet de heer Cijntje het volgende te vertellen:

“Hoewel de zone als onbewoond wordt aangemerkt door CBS, staan er nog rond de 10 be-
woonde huizen waarin tussen 40 en 50 mensen woonachtig zijn. Deze huizen staan bijna
allemaal (vlak) langs de weg die naar Westpunt leidt en zijn verspreid over Zorgvliet, Savonet
en Sabana (het vlak gebied ten westen van landhuis Savonet).
De gemiddelde huishoudgrootte in de zone Christoffel ligt naar alle waarschijnlijkheid gelijk
of iets lager dan die van de rest van Curaçao.”
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7Ten tijde van het maken van dit profiel waren de resultaten van de Census 2011 nog niet vrijgegeven. Daarom is 2011
niet opgenomen in de tabel.
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2001.
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Volgens de heer Cijntje wordt het algemeen beeld van Banda’bou dat blijkt uit de sterk
verouderde cijfers van CBS uit 2001 maar die toch een goed beeld geven van het gebied,
niet in significante wijze weerlegd door de demografische kenmerken van de zone 
Christoffel. Conform die cijfers: 

• is 38% van de gezinnen in economische zin niet actief;
• leven 41% van de gezinnen onder de armoedegrens;
• heeft 35% van de gezinnen een vrouw aan het hoofd van het gezin;
• zijn 43% van de gezinnen, gezinnen met meer dan 3 kinderen.

Bewonerssamenstelling

Over de onderstaande onderwerpen zijn er om de eerder genoemde reden geen statistieken
beschikbaar. De vertegenwoordiger van de zone, de heer Cijntje, kent zoal alle bewoners
van de zone persoonlijk en heeft daardoor een vrij goed beeld van de demografische
samenstelling van de zone. 

Leeftijdsopbouw10

“Het verouderingsverschijnsel dat Curaçao al enkele jaren kent geldt ook sterk  voor de zone
Christoffel. De jongeren uit de zone gaan zich bij het bereiken van volwassenheid vaak elders
op het eiland vestigen of vetrekken ze naar Nederland. De geboortecijfers voor de zone dalen
daardoor steeds meer. Daardoor maakt de ‘ouderdom’ als levensfase steeds een groter deel
uit van het leven van bewoners van zone Christoffel.” 

Man -vrouw verdeling

“Het normale patroon op Curaçao waarbij het aantal vrouwen in enige mate het aantal
mannen overschrijdt, is ook indicatief voor de verdeling man-vrouw in de zone.” 

Land van oorsprong

“In de zone woont er maar één gezin die van Europees-Nederlandse afkomst is. In de zone
wonen er verder families die er al voor verschillende achtereenvolgende generaties wonen.
Sommigen al vanaf de tijd van ex-slaven wonen. Bekende families binnen de zone zijn de
families Cijntje11, Muzo, Hooi, Sambo, Wiel, Doran, Raphaëla en Roosje. Één van de voorou-
ders uit de familie Raphaëla is ‘vitó’ geweest bij plantage Savonet. 
In de zone wonen nu nog onder andere de families Hooi, Sambo en Cijntje. Van de familie
Wiel woont er niemand meer, maar leden van deze familie komen nog regelmatig kijken
hoe het staat met het huis dat er nog staat.” 
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opgenomen in de bijlagen. Hoewel Christoffel hierin niet voorkomt als wijk, zijn in de tabel de bewoners uit Christof-
fel wel meegeteld. Ze zijn ingedeeld in één van de naburige wijken. Het betreft gegevens uit de census van 2001.
11Over deze familie meldt de website ‘Curaçao Calling; wij in Curaçao’  bijvoorbeeld het volgende “… Maar er zijn ook
nog families waarvan de roots terug te traceren zijn tot de plantages waar hun voorouders hebben gewerkt en
gewoond. Zo liggen de wortels van de familie Cijntje op de plantage Savonet. Stammoeder is Francijntje, die in 1860 op
92-jarige leeftijd is overleden. Bij de afschaffing van de slavernij drie jaar later kregen haar afstammelingen de achter-
naam Cijntje.” 



5. Leefbaarheid

Leefbaarheid heeft betrekking op de aantrekkelijkheid en/of geschiktheid van een gebied
of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. Leefbaarheid heeft betrekking op zowel
fysieke als sociale aspecten. Leefbaarheid gaat over hoe mensen de samenstelling van de
bevolking in hun buurt waarderen, over hoe veilig men de buurt vindt, over hoeveel over-
last en hinder men ervaart, over de kwaliteit van de woningvoorraad, over voorzieningen
in de buurt en over de kwaliteit van de publieke ruimte. 

Bij de beoordeling van leefbaarheid van de zone Christoffel gekeken naar indicatoren als:

• de kwaliteit van de eigen woning en de woonomgeving;
• de aanwezigheid van voldoende (sociale) voorzieningen zoals scholen, winkels, 

parkeerfaciliteiten, openbare verlichting en openbaar vervoer;
• aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen zoals inbraak, drugsgebruik,

vandalisme en verkeer;
• zaken die te maken hebben met het milieu zoals vervuiling, zwerfvuil, 

luchtkwaliteit en geluidsoverlast;
• sociale kenmerken zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en 

vormen van burenhulp.

In enkele van die aspecten scoort de zone Christoffel vrij hoog en in andere zeer laag. Over
de leefbaarheid van de zone Christoffel is in verband met genoemde aspecten het volgende
te melden.

Kwaliteit van de eigen woning en omgeving

Hierbij gaat het niet om de geschiktheid van de eigen woning, maar om de aantrekke-
lijkheid en de staat van onderhoud van de woningen in de buurt.

Men is in het algemeen tevreden over de kwaliteit van de eigen woning. In de zone staan
geen volkswoningen. Iedereen die er woont, heeft zijn huis zelf gebouwd. Daar zijn de be-
woners van de zone erg trots op. 

In meerdere gevallen staan er meerdere woningen op een erf. Dit mede als gevolg van het
feit dat er geen erven (kavels) beschikbaar worden gemaakt door de overheid. Maar ook
behoort dat verschijnsel tot de traditie die vooral in Banda’bou nog heerst, waarbij bloed-
en aanverwanten hun huizen op één erf bouwen.

Men vindt dat omdat de overheid weinig aandacht besteedt aan de zone voor wat betreft
bewoning - er worden geen erven of kavels beschikbaar gesteld waar nieuwe bewoners of
de kinderen van de huidige bewoners die er een huis willen bouwen– de jongere generaties
gauw geneigd zijn zich elders te gaan vestigen. Hierdoor wordt de kans verhoogd dat de
zone op termijn inderdaad onbewoond raakt.
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In de zone staan er ook enkele monumentale woningen tussen, waarvan enkelen volledig
gerestaureerd of gerenoveerd zijn en nog bewoond worden. Het betreft woningen die
gebouwd zijn door de vroegere plantage-eigenaren of door de (nageslachten van de ex-)
slaven. Niet al deze woning zijn permanent bewoond. Één van deze woningen wordt al
langere tijd bewoond door een Europese Nederlander.

Er staan in de zone, vlak naast de hoofdweg tegenover landhuis Savonet nog enkele ver-
waarloosde ruines van plantage Zorgvliet. 

Van de ruines hebben de bewoners eigenlijk geen last. De heer Cijntje die het dichts bij de
ruines woont, zegt plannen te hebben om deze ruines te restaureren en deze om te bouwen
tot lodges. 

Tot deze ruines behoren enkele slavenhutjes, het vervallen kas di bomba (huis dat in de
slavenperiode bestemd was voor de slavenopzichter) en een slavenpaal. 

De slavenpaal bestaat uit knip gesteente. In de slaven periode werden slaven eraan vast-
gebonden om afgeranseld te worden. Het verhaal dat de ronde doet dat om middernacht
het pijnlijk geschreeuw van de slaven nog te horen is wordt door de bewoners nog ontkend,
noch beaamd. 

19Buurtprofiel Cristoffel



Buurtprofiel Cristoffel20



Verder bevinden zich in de zone nog de twee landmarken (die door buitenstanders als
kenmerkend worden beschouwd) voor de zone en vrij bepalend zijn voor leefbaarheid van
de zone. Het betreft:

1. Het Christoffelpark
Het park dat in beheer is van CARMABI (Caribbean Research and Management of Biodi-
versity) beslaat bijna geheel de zone. Hierdoor bestaat de zone grotendeels uit natuur-
/conserveringsgebied. De zone kenmerkt zich daardoor dus niet als een woonwijk met
zorg-, onderwijs-  en winkelfaciliteiten.

Als het grootste natuurpark van Curaçao is Christoffelpark een trekpleister voor zowel toe-
risten als inwoners van Curaçao die actief kunnen genieten van de natuur van Curaçao.
Het park biedt een grote verscheidenheid aan zeldzame planten en dieren die verder op
het eiland nauwelijks te vinden zijn. 

2. Landhuis Savonet
Het landhuis (kas di shon) maakt ook deel uit van het Christoffelpark en staat paal langs
de weg die naar Westpunt leidt. Daardoor is het voor iedereen een duidelijk landmark
waaraan de zone herkend wordt. Ook het landhuis dat als cultureel-historisch museum
dient is een trekpleister voor zowel toeristen als inwoners van Curaçao die willen genieten
van de cultuur en geschiedenis van Curaçao.
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Het park en het landhuis hebben vanwege het feit dat ze bijna geheel de zone beslaan en
omdat ze attracties zijn een significant impact op de woonomgeving en op de manier
waarop de bewoners deze beleven. 

Voorzieningen 

Sociale voorzieningen kunnen omschreven worden als alle voorzieningen/faciliteiten in
een wijk waar de buurtbewoners en bezoekers gemakkelijk gebruik van kunnen maken.
De gebouwde omgeving bepaalt voor veel mensen een deel van de leefbaarheid in de buurt
of wijk. Aan de vertegenwoordigers van de bewoners van de zone Christoffel, de heer 
Cijntje, is gevraagd wat de bewoners vinden van het aanbod en de kwaliteit van voorzien-
ingen in de zone. 

In de zone ontbreekt de nodige (sociale) infrastructuur. Dit is kenmerkend voor heel Ban-
da’bou, maar in de zone Christoffel is de afwezigheid van infrastructuur en sociale
voorzieningen volgens de bewoners iets meer dan bepaalde gebieden in Banda’bou. In de
zone staan er geen scholen, pleinen, winkels, bibliotheken, buurthuizen en sport-, zorg-
of medische voorzieningen12 en dergelijke. Het enige voetbalveld in de zone is een (provi-
sorische) voetbalveld, waar additionele voorzieningen als kleedkamer, clubhuis, en
dergelijke ontbreken. Het veld ligt er misschien mede daardoor er vaak verlaten en onver-
zorgd bij. Voor sportvoorzieningen zijn de bewoners van de zone Christoffel toegewezen
op voorzieningen in onder meer Barber, Soto en Tera Kòra. Hetzelfde geldt voor scholen,
bibliotheken, buurthuizen en sport-, zorg- of medische voorzieningen etc.

Van straatverlichting is er alleen sprake direct langs de hoofdweg die van en naar Westpunt
leidt. De zijwegen die leiden naar bepaalde van de woonhuizen die er in de zone staan,
zijn veelal niet verlicht. 

Er is openbaar vervoer. Door het beperkt aantal straten en woningen binnen de zone is er
geen behoefte aan openbaar vervoer binnen de zone. Openbaar vervoer is wel van belang
van en naar de zone Christoffel. In het openbaar vervoer wordt voorzien door de over-
heids-NV, Autobus Bedrijf Curaçao (ABC busbedrijf). 

Onderstaand de ‘ABC BUS ROUTE PLANNER’  waarin het schema van het geregelde open-
baarvervoer is opgenomen. 
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Het tarief dat het ABC Busbedrijf hanteert voor deze routes vanaf Tera Kòra is fl.2,10. Voor
al haar overige routes hanteert het bedrijf een tarief van fl. 1,60. Bewoners van Banda’bou,
dus ook die van Christoffel, komen per rit dus fl.0,50 duurder uit dan bewoners van elders
op het eiland. Verder wordt in het openbaar vervoer voorzien door particuliere bussen (9-
passagiers). Ook voor deze bussen zijn de tarieven vastgesteld, maar de chauffeurs wijken
daar (nogal) van af.

De bussen van het busbedrijf zijn niet altijd op schema. Daarbij komt dat op de route staan
er in de zone haast geen bushaltes en ook geen abri’s. De bewoners van de zone zijn tijdens
het wachten op de bus tegen de zon of regen, toegewezen op de schrale bescherming die
een nabije boom kan bieden. Hier zien de bewoners graag op korte termijn een verander-
ing in.

Sociale veiligheid en sociaal kapitaal

Onder de term sociale veiligheid wordt verstaan de bescherming of het zich beschermd
voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk han-
delen in de openbare ruimte. Sociale (on-)veiligheid is dus het resultaat van de aan- of
afwezigheid van maatregelen die bescherming bieden tegen gevaar en ook is sociale vei-
ligheid het resultaat van menselijk handelen (hoe sociaal of asociaal mensen met elkaar
omgaan). 

Van verschijnselen zoals inbraak, drugsgebruik, vandalisme en het gevaarlijk verkeer die
de mate van (sociale) veiligheid bepalen heeft men in de zone Christoffel nauwelijks last.
Dit heeft volgens de vertegenwoordiger van de bewoners eerder te maken met wat voor
mensen er wonen, dan met maatregelen ter bevordering van de sociale veiligheid. Tot
zulke maatregelen kan bijvoorbeeld worden gerekend de politiesurveillance. Hierover
hebben de bewoners volgens de heer Cijntje waarschijnlijk geen al te ernstige klachten,
maar het is ook niet zo dat men met lof spreekt over de politiesurveillance. 

Met sociaal kapitaal wordt geduid de sociale netwerken en de wederkerigheid van con-
tacten tussen mensen (vrienden, buren maar ook vreemden) alsook het onderlinge
vertrouwen dat daaruit voortvloeit. Één van de aspecten van sociaal kapitaal is dus het
vertrouwen in de mensen in je omgeving. De mate van vertrouwen is onder meer belangrijk
voor de capaciteit van een collectiviteit om aan de verbetering van hun eigen leef- en woon-
klimaat te werken. Als indicatoren voor dit vertrouwen zijn aan te geven: 

• het vertrouwen in “voor het individu belangrijke” anderen, zoals vertrouwen in 
mensen zoals je naaste buren, je huisarts en je collega’s; 

• het vertrouwen in “willekeurige anderen”, waaronder het vertrouwen in bijvoor-
beeld willekeurige jongelui of ouderen in je omgeving; 

• 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; 

• graad van algeheel vertrouwen in anderen, d.w.z. de mate van vertrouwen in al de
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eerder genoemde categorieën van mensen in de omgeving van de respondent. 
In de zone kent zoal iedereen elkaar persoonlijk. De sociale communicatie over en
weer is echter zeker niet meer wat het geweest is, maar men kan in het algemeen 
wel goed met elkaar omgaan. De relatie tussen de bewoners onderling is dus geen
bron voor gebrek aan vertrouwen in elkaar en daardoor een gevoel van sociale on-
veiligheid.

Uit de verkiezingsresultaten op het niveau van individuele stemmen van de afgelopen
jaren, blijkt dat door de jaren heen bewoners van de zone hun steun betogen aan kandi-
daten uit die op één of andere wijze aan de zone te relateren zijn. Concrete voorbeelden
hiervan zijn:

• Ersilia ‘Zus’ de Lannooy (geboren en getogen in de aangrenzende zone Westpunt)
• Gilmar ‘Pik’ Pisas (geboren en getogen in de naburige zone Barber)
• Helmin Wiels (neef van Ersilia de Lannooy en kennelijk bloedverwant van de 

familie Wiel uit de zone Christoffel)  

Sociaal kapitaal betreft ook ‘de hulpmiddelen die in een gemeenschap aanwezig zijn om
de gezins- en sociale organisatie vorm te geven.' Deze hulpmiddelen vinden hun voe-
dingsbodem in acties zoals gemeenschapsactiviteiten, sociale steun en participatie. 
Belangrijke elementen van sociaal kapitaal zijn de kwaliteit van sociale relaties, groepslid-
maatschap, formele en informele netwerken, gedeelde normen, vertrouwen, weder-
kerigheid en inzet voor de gemeenschap. 

De zone Christoffel heeft geen eigen wijkorganisatie. Wel zijn (enkele) van de bewoners
nauw betrokken bij de organisatie van Dia di Sabaneta. De geschiedenis van Savonet wordt
herdacht op ‘Dia di Sabaneta’. Het betreft een cultureel evenement dat voor drie achtereen-
volgende jaren (2008 – 2010) is georganiseerd door Fundashon Sabaneta Historia i Katibu
(Stichting Savonet Geschiedenis en Slaven). De dag wordt georganiseerd in het kader van
de slavenopstand en staat in het teken van e geschiedenis van Savonet, cultuur en de agri-
cultuur.

Buurtprofiel Cristoffel24



6. Sociale kaart zone Christoffel

Een sociale kaart is een overzicht van instellingen op het gebied van zorg en welzijn in een
bepaalde regio. In de zone Christoffel is er geen enkele voorziening op het gebied van zorg
en welzijn. Daarom is voor een beschrijving van dit onderdeel gekeken naar de voorzien-
ingen in de zone Christoffel meegebruiker van is. 
Ondanks dat er geen instellingen en voorzieningen zijn in de zone, ervaren de bewoners
van Christoffel niet dat ze ongelukkig zijn. Wel zijn ze van mening dat het leven verge-
makkelijkt zal worden als bepaalde basale voorzieningen aanwezig zouden zijn. 
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Tabel 2: Sociale kaart Christoffel
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7. Ontwikkelingen in de wijk

Specifiek voor de zone Christoffel zijn er geen bijzondere ontwikkelingen gaande. Er is op
enkele uitzonderingen na de laatste jaren weinig dynamiek in de zone voor wat betreft de
aspecten die in dit ‘buki di bario’ zijn beschreven. 

Landelijk is de regering bezig (nieuw) leven te blazen in de ontwikkeling van het land via
wijkontwikkeling. Het nationaal plan, Plan Nashonal pa Desaroyo di Bario 2011 - 2014, is
daartoe opgesteld. In het kader van dit plan zijn/worden voor de 15 wijken die tot de eerste
tranche behoren wijkplannen (plannen van aanpak) gemaakt, worden wijkteams ingesteld
die belast worden met de uitvoering van de betreffende plannen en worden middelen
beschikbaar gesteld voor de uitvoering. 

Christoffel hoort niet bij de eerste tranche. Van Banda’bou behoren wel tot de eerste
tranche de wijken Barber, Wacao, Wilibrordus, Soto en Tera Kora. De bewoners van
Christoffel kunnen begrip opbrengen voor het stellen van prioriteiten. Maar wensen te
benadrukken dat het niet wenselijk is dat de wijk in dit traject vergeten of achtergesteld
wordt. Een aantal behoeften en wensen zijn al geïdentificeerd.

Wonen en woonomgeving

• De bewoners van Christoffel zijn zich ervan bewust dat de aanwezigheid van het
natuurpark en bestemming van de gronden in de zone, de ontwikkeling van een
uitgebreide wijk met alle voorzieningen niet in het vooruitzicht staat. Dit neemt
echter niet weg dat er een behoefte bestaat aan (de mogelijkheid om) meer wo-

ningen (te bouwen). Daarbij wensen de bewoners graag toch het landschappelijk
karakter van de zone behouden te worden. Graag zien de bewoners wat initiatieven
vanuit de overheid hiertoe. Mensen die uit Christoffel zijn vertrokken of die 
afstammen van de families die er wonen, kunnen dan gestimuleerd worden om
zich (weer) te komen vestigen.

• Vergrijzing en vereenzaming dreigen. Vaak vertrekken jongeren naar elders op het
eiland of naar het buitenland voor verdere opleiding of werk bij het bereiken van
volwassenheid. Dat maakt dat veel ouderen zonder familie(steun) in hun buurt
wonen.

• Een ontmoetingsplek (buurtcentrum) is gewenst. Daar kunnen bovendien 
culturele evenementen worden gehouden voor het breed publiek. Voor het houden
van de drie vieringen van ‘Dia di Sabaneta’ waren de bewoners (en de stichting)
aangewezen op landhuis Savonet.

• Betere benutting van de in de wijk aanwezige historisch erfgoed. De ruines kun-
nen gerestaureerd worden en voor economische en cultureel-historische doelen
worden ingezet. Dus ook bestaat de behoefte aan de stimulering van economische
iets meer bedrijvigheid. Dit zal de omgeving een face lift geven. Ook kan dit weer
voor werkgelegenheid en meer ‘leven’ zorgen.

• Het nemen van maatregelen tegen gebouwde hindernissen voor het wegstromen
van bovenmatig regenwater. Met de tropische storm Tomas is gebleken dat de
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omheiningmuur van landhuis Savonet langs de hoofdweg, het regenwater ver-
hinderd om weg te stromen. Dit heeft voor veel overlast en ook enige gevaar 
bezorgd voor de bewoners en voorbijgangers. (De bewoners geven te kennen tegen
de bouw van de muur te hebben gewaarschuwd. Echter zonder resultaat.)

Voorzieningen

• Meer overdekte bushaltes (abri’s). Er staat er maar één en die zijn hard nodig. 
• Meer straatverlichting, maar niet alleen langs de hoofdweg, is een noodzaak. Dit is

noodzakelijk ter bevordering van de veiligheid en de veiligheidsbeleving. 
• Verbetering van het bereik voor mobile telefonie. Al vanaf het bereiken van de

omheining van het Christoffelpark tot voorbij landhuis Savonet in de westelijke
richting, is er nagenoeg tot geen bereik voor mobile telefonie. Dit terwijl men 
tegenwoordig, ook de bewoners van Christoffel, steeds meer afhankelijk is van 
mobiele telefoons. 

• De overheid heeft in 2011 eindelijk duidelijkheid gegeven aan de bevolking over 
de bouw van de multifunctionele sportfaciliteit dat gepland stond voor Banda’bou.
Deze multifunctionele sportfaciliteit is een lang gekoesterde wens van de bewo-
ners van Banda‘bou die nu eindelijk wordt verwezenlijkt. De plannen rondom 
het centrum zijn lang onderwerp van politieke discussie geweest. Er was lange 
tijd onduidelijkheid over de beschikbare fondsen. Uiteindelijk heeft de Raad van
Ministers in oktober 2011 toestemming gegeven voor de bouw. De eerste steen voor
‘Sentro Sosial Deportivo Barber’ zoals de faciliteit heet, werd in december 2011
gelegd door minister Lionel Jansen van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. 

Voor de zone Christoffel die net als de overige zones en wijken van Banda’bou 
medegebruiker van wordt, vertegenwoordigt de sportfaciliteit naast een voor-
uitgang op het gebied van sport- en recreatievoorziening, ook een vooruitgang op
het gebied van economische bedrijvigheid en werkgelegenheid.
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8. Bijlage: Geregistreerde inwoners per wijk en leeftijd
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uitspreken aan een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkoming van dit buurtprofiel. Waardevolle bijdragen zijn geleverd door onder
meer:

• Rudy Ronald Cijntje, vertegenwoordiger bewoners zone Christoffel
• Helma Maduro-Molhuijsen, kenner van de geschiedenis van Banda’abou en lid van

Vrienden van het Archief 

10. Literatuur en bronnen

• Online encyclopedie van Curaçao
• Plan Nashonal pa Desaroyo di Bario
• De ontstaansgeschiedenis van onze wijken, Lionel Janga

Bronverwijzingen

i   Online encyclopedie van Curaçao
ii Foto van Soublette & Fils  uit ‘The Werbata-Jonckheer maps: 

The first topographic maps of the Netherlands Antilles, 1911-1915’, Peter van der Krogt,
iii De ontstaansgeschiedenis van onze wijken, Lionel Janga
iv Idem
v   CuracaoShoppingCenter.online;http://www.curacaoshoppingcenter.com/ABC%20

Busstation.html
vi http://www.registrosivil.an/eiland2007/index.html
vii http://www.curacao-gov.an
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