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H
et oudste redactielid,
Brunehilda ‘Bunchi’
Römer-Henriquez is
al vanaf het prille be-
gin bij Kristòf betrok-

ken en heeft tal van veranderin-
gen meegemaakt in de redactie,
die op dit moment bestaat uit
Nel Casimiri, Liesbeth Echteld,
Richenel Ansano en Ingrid de
Maayer. Ron Gomes Casseres
en Ria Duyndam, die de redactie
bijstaan en adviseren, en Ellis
Juliana, ook al vanaf het allereer-
ste uur, zijn de vaste medewer-
kers. 

Veel bekende Curaçaoënaars,
zoals bijvoorbeeld Ronnie Cas-
seres, May Henriquez, Carel de
Haseth, Enrique Muller en Ge-

rard van Buurt zijn in de loop
der jaren redactielid van Kristòf
geweest en nog veel meer beken-
de Curaçaoënaars hebben in
Kristòf gepubliceerd.

Bij de opzet in 1955 was de of-
ficiële naam Christoffel, naar de
heilige patroon van de reizigers,
maar veel had de naam ook te
maken met het hoogste punt
van Curaçao, de Christoffelberg.
Op de voorpagina van het dag-
blad Amigoe van vrijdag 12 au-
gustus 1955 stond vermeld: ‘On-
ze hoogste berg staat symbool
voor een nieuw tijdschrift
Christoffel’. 

Het initiatief om dit blad uit te
geven, ging uit van een groep
jongeren, die de dringende

noodzaak inzag van de uitgifte
van een wetenschappelijk perio-
diek en met de naam Christoffel
wilde men aantonen met dit tijd-
schrift het hoogst bereikbare te
benaderen.

De redactie bestond uit Oscar
Beaujon, Mr. J. W. Ellis, Frater
Gualbert, Hans Hermans, Har-
ry Hoetink, dr. C. J. Mickling-
hoff, drs. Th. Nelissen, Bobby
Palacios, Carlos Römer, Tirso

Sprockel en Wim Statius van
Eps. De uitgave geschiedde door
de Stichting Wetenschappelijke
Bibliotheek en duurde slechts
twee jaargangen. 

Na een lange winterslaap van-
af 1957 werd het in 1974 weer
opgepakt met de aangepaste
naam Kristòf, niet meer als
onderdeel van de Wetenschap-
pelijke Bibliotheek, maar eerst
zelfstandig en vervolgens onder
de paraplu van de Fundashon
Kristòf. In verband met financië-
le problemen heeft Kristòf de
laatste jaren een slapend bestaan
geleid. Nu, in 2013, is Kristòf
weer verschenen, in een kleur-
rijk jasje en in een luxere vorm,
dankzij de goede en nieuwe
sponsoren, die dit mogelijk heb-
ben gemaakt.

Kristòf verschijnt viermaal
per jaar, om de drie maanden en
is door het niveau van de artike-
len, die een breed spectrum be-
slaan, een tijdschrift voor diege-
nen die graag lezen en die be-
langstelling hebben voor
Curaçao en de Curaçaose cul-
tuur. Kristòf brengt geen 
luchtige lectuur, maar ook weer
niet zo zwaar dat het beroepslec-
tuur wordt. Het is gedeeltelijk
wetenschappelijk en goed
onderbouwd, met daarnaast 
wat meer algemene artikelen
waarin de schrijvers hun ge-
dachtegoed kunnen ventileren.
Ook voor liefhebbers van litera-
tuur, gedichten en verhalen zijn
er bijdragen van vele bekende
namen uit de Curaçaose samen-
leving. 

Het nieuwe 
Na een periode van lange stilte maakte het
wetenschappelijk onderbouwde Curaçaose
sociaal-culturele en meertalige tijdschrift ‘Kristòf’
in februari 2013 haar kleurrijke rentree, met op
de cover een vrolijke illustratie van Herman van
Bergen. Het tijdschrift, dat in 1955 begon als
Christoffel en daarna in 1974 een doorstart
maakte als Kristòf, is weer terug van weggeweest.
Er hebben enkele veranderingen in de redactie
plaatsgevonden, en de redactieleden zetten
samen met de vaste medewerkers de schouders
eronder. Node te vermelden dat sponsoring
hierbij een zeer belangrijke rol speelt. 

Door Solange Hendrikse

‘Kristòf’ in een nieuw kleurrijk jasje. Naar een bestaand
schilderij van Herman van Bergen. 
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De eerste publicatie in 1955 was onder de naam Christoffel, naar de heilige patroon van de rei-
zigers, maar ook vernoemd naar het hoogste punt van Curaçao, de Christoffelberg. ,,Onze
hoogste berg staat symbool voor een nieuw tijdschrift Christoffel”, zo werd in de eerste publi-
catie aangegeven. De jonge redactie wilde toen aantonen met het tijdschrift het hoogst bereik-
bare te benaderen. FOTO BLOG SENIORENNET.BE HENK EN TOOS


