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Curaçaose huisjes
Curaçao heeft vele typische
gewoonten. Zo komen mensen op
straat bij elkaar of als je ergens
binnenloopt, wens je onbekenden
bon dia. Te laat ergens komen is
hier meer regel dan uitzondering,
naar elkaar toeteren op straat als
groet is ook al even gewoon. 

Tekst en foto’s 

Solange Hendrikse

Kas di krioyo, gemaakt van geplette olieblikken, een trend die zich voortzette in de
periode na de afschaffing van de slavernij en waarvan er hier en daar nog een enke-
le staat. 

H
et komt regelmatig
voor dat een automo-
bilist even stilstaat op
diezelfde straat en een
babbeltje houdt, ter-

wijl er een file auto’s erachter gedul-
dig staat te wachten tot de mensen uit-
gebabbeld zijn. Geen richting aange-
ven en plotseling afslaan, harde
muziek en gierend lachen, ‘poko po-

ko’ en geen stress en bij het afscheid
nemen tot straks zeggen, dit is alle-
maal wat Curaçao en bevolking ma-
ken tot wat ze zijn. Zo ook de gekleur-
de huizen over heel het eiland, die zo
kenmerkend zijn en een vrolijke aan-
blik geven.

Over hoe de gekleurde huizen zo
gekomen zijn, doen verschillende ver-
halen de ronde. In de 19e eeuw was

een arts ervan overtuigd dat de vele
oogproblemen op het eiland te wijten
waren aan de reflectie van de zon op
de witte huizen. Hij pleitte bij de gou-
verneur voor een verordening, die de
huiseigenaren zou verplichten hun
huizen in een felle kleur te schilderen.
De gouverneur ging akkoord en de
wet is ongeveer 100 jaar geldig ge-
weest. Of de oogproblemen daarmee

werden opgelost, is de vraag, maar het
heeft Curaçao in ieder geval wel een
bijzonder stempel gegeven. Huizen in
de meest bizarre kleuren(combina-
ties) kom je overal tegen. Ook de klei-
ne houten huisjes, die je nog overal in
de steegjes in de oude wijken en op
Bándabou vindt en Curaçao eigen
zijn, zijn van een oogverblindende,
vrolijke kleur voorzien. De planken-

woningen (kas di tabla) werden vroe-
ger gebouwd van hout, dat als verpak-
king was gebruikt voor het transport
van goederen over zee. Op mijn wan-
deltochtjes kom ik vele varianten daar-
van tegen, waarvan enkele in deze edi-
tie.

Op de foto’s zijn de plankenwonin-
gen in verschillende kleuren en vari-
anten te zien.


