
Els Langenfeld was auteur van:  

 

Auteur van:   Belvedère in oude glorie hersteld (1995)      

                     Landhuis Groot Davelaar en den plantagie Welgelegen (1997) 

                     Tussen Dood en Recht, van begraafplaats tot Openbaar Ministerie (1999) 

                     The past, a present for our future (2004) 

                     Het stadswoonhuis De Goede Hoop (2004)  

                     Verhalen uit het Verleden (2007) 

                     Verhalen uit het Verleden deel 2 (2010) 

                     Plantages, tuinen en ‘kanoekjes’ met hun eigenaren 1780 – 1885 (2010)  

                     De Curaçaose bevolking in cijfers 1838 – 1883  (2010) 

                     Lodewijk Wilhelm Statius van Eps: een leven in dienst van de  

                                                                             medische wetenschap (2011)  

                     ‘Een Raad van Bestuur zonder bestuurlijke macht (1865-1948)’ resp. ‘Puzzelstukjes’                                   

                      in gedenkboek ‘Raad van Advies van de Nederlandse Antillen 1948-2008’ 

                     Porto Marie 1738 – 1795 – 1888 (2013) 

                           

co-auteur:     “Koralengebied” uitgave ProMo oktober 2012  

 

Historische artikelen: Antilliaans Dagblad vanaf 1 okt. 2003 tot maart 2012 (250 verhalen) 

                                  Antilliaans Dagblad ‘Schatten uit het Archief’ vanaf juni 2012 tot heden                                   

                                  Historisch Nieuwsblad juni 2006 (i.s.m. Jeannette van Ditzhuijzen) 

                                  Footprints (1999-2000) 

                                  Antilliaanse Nieuwsbrief (i.s.m. Jeannette van Ditzhuijzen) 

                                  De Archiefvriend (Vrienden van het Nationaal Archief) 

 

(niet gepubliceerde) onderzoeken naar historie van: 

- De plantage Porto Marie 

- Landhuis Vredenberg 

- Landhuis Saliña Abou 

- Verschillende stadswoningen, eigendom van N.V. Stadsherstel, 

Stichting Monumentenzorg Curaçao en particulieren    

 

Interviews in: 

- Antilliaans Dagblad  (2009) 

- Curaçao Cultuurgids 2013 van Sinaya Wolfert 

 

Betrokken bij de uitgave van:      

                   “Hollands glorie in de kolonie” van N. Hendrikse (correctie tekst) 

                   “Een wandeling door Oud Otrobanda” van N. Hendrikse (correctie tekst) 

                   “Penha building 300 years” van Els Kroon (lid leescommissie, advies en informatie) 

                   “De gouverneurs van de Nederlandse Antillen 1815-2010” van G. Oostindie e.a. 

                                                                                               (lid leescommissie) 

                   “Santa Martha Grandi, het verhaal van een plantage” van E. Baetens en C. do Rego 

                                                                                    (lid leescommissie, advies en informatie) 

                   “Jan Gerard Palm leven en werk van een muzikale patriarch op Curaçao” van 

                     J.I.M. Halman en R. Rojer (informatie)      



                   “Een Sjtetl in de Tropen” van J. van Ditzhuijzen (lid leescommissie en informatie) 

                   “Geschiedenis in steen” van J. van Ditzhuijzen (lid leescommissie en informatie) 

                    “Genereux Jacob Richard de Lima Jesurun, 1811-1878. De strijd om emancipatie  

                     en kiesrecht van een kleurling op Curaçao in de negentiende eeuw”: masterscriptie  

                     Manon de Brabander (advies, informatie en leescommissie)  

                                       

Teksten websites:  museum Kurá Hulanda 

                               S.A.L. (Mongui) Maduro Library & Museum 

 

Digitalisering en inventarisering archiefstukken Nationaal Archief (reeds openbaar gemaakt): 

- Overzicht slaveneigenaren betaalstaat emancipatie 1863 

- Overzicht slaveneigenaren 1839 – 1863 met borderelnrs. 

- Overzicht gestrafte slaven 1857 - 1863 

- Overzicht plantagenamen met hun aliassen 

- Overzicht transportaktes plantages, tuinen en gronden 1780 – 1885 

(inv.nr. transportakte, naam koper en verkoper en datum transport) 

- Bevolkingsstaten wijken en districten Curaçao 1838 – 1883 

 

Digitalisering en inventarisering archiefstukken Nationaal Archief (nog niet openbaar gemaakt): 

- Overzicht transportaktes woningen Punda 1775 – 1885 

(inv.nr. transportakte, naam koper en verkoper en datum transport) 

- Slavenborderellen 1839 – 1863  

- Inventarisatie verkoop slaven 1834 – 1839 (in uitvoering) 

- Inventarisatie achternamen ex-slaven emancipatie 1863 (in uitvoering) 

- Inventarisatie weggelopen slaven 1837 – 1863  

- Archief Burgerlijke Stand inv. 69 en 70 (achternamen slaven stad en 3e 

district) 

- Borderellen Algemene Rekenkamer (uitbetaling slaven 1863) 

 


