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Introdukshon

R

ònt mundu hende ta imigrá di un pais pa e otro. Na Boneiru
mas of ménos 60 porshento di e poblashon ta imigrante1, segun
sifranan di 2018 di Ofisina Sentral di Estadístika (CBS)2.
Imigrantenan no ta trese solamente maleta ku pertenensia personal, pero
tambe nan propio kultura i kustumbernan. Esaki ta un di e formanan ku
por influensiá kultura original di un pais. Esei por pasa si e pais no pone
sufisiente enfoke riba su mes kultura pa mantené esaki bibu.
E buki aki ta fungi komo un portal ku ta hiba e lesadó riba un biahe
kaminda e ta sera konosí i/òf siña mas di kultura boneriano. Den forma
kòrtiku ta konta historia di Boneiru i tambe ta pone atenshon na e isla su
símbolonan i idioma.
11

E buki ta duna oportunidat na e lesadó pa sera konosí ku norma- i balornan
den e kapítulo ‘Asina nos ta’. E kapítulo ‘Ramada a kai’ ta konta algu di
kushina boneriano.
Despues di haña informashon di nos kushina, nos ta bai ‘di paranda’,
kaminda e lesadó ta siña tokante fiestanan tradishonal di Boneiru. Ku
konosementu di e fiestanan, nos ta kla pa bai ‘move e sintura’. Den e
kapítulo aki nos ta kompartí informashon tokante bailenan folklóriko di
Boneiru.
Ora ku kaba move e sintura, ta un bon momentu pa ‘kita krekeché’. Den e
kapítulo aki ta konta algu di remedinan natural ku nos grandinan a lanta
kuné i ku te ainda hopi ta usa.
Ora ku e biahe den e buki akí terminá, e lesadó tin un tiki mas informashon
i konosementu di kultura di e dushi pida baranka aki den laman karibense.
Aunke e biahe den e buki akí ta limitá na e temanan skohé, ta nos deseo
i speransa ku esaki lo stimulá e lesadó pa profundisá su mes den kultura
di Boneiru.
Mi nòmber ta Felipe, kariñosamente yamá Bubu. Mi ta e guia riba e biahe
kultural akí. No ta pa broma, pero mi tin hopi konosementu di historia,
kultura i kustumbernan di Boneiru. Pa motibu di mi kuriosidat i interes den
mi kultura boneriano, semper mi a buska pa sa mas. For di mi infansia
mi a kuminsá kolektá informashon balioso kombersando entre otro ku
hendenan di edat avansá.
Disfrutá!
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Kapítulo 1:

H

Historia di Boneiru

ala faha mara, nos biahe ta kuminsá ku historia di Boneiru den
un forma kòrtiku, pero profundo. Despues mi ta konta di e himno,
bandera i eskudo di Boneiru. Na último lugá, mi ta elaborá riba e
idioma ku nos ta papia aki na Boneiru.
Laga mi kuminsá mesora ku e promé habitantenan di Boneiru.
Boneiru su promé habitantenan tabata indjan³. Ta pensa ku nan tabata
biba den e área entre Onima i Bolivia, pa motibu ku den e área aki tin
pintura di indjan⁴. Awendia por mira e pinturanan akí ainda den kueba na
Onima, Spelònk i Fontein. Fontein for di e tempu ei ta un fuente di awa.
Otro áreanan kaminda indjannan tabata biba ta Lac, Amboina i Goto.
13

Potrèt 1: Pinturanan di indjan den kueba na Onima.
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Mi ta sigui ku konkista i dominio spañó.
Wèl, na komienso di sèptèmber 1499, spañónan a deskubrí e isla ku awor
yama Boneiru5. Si, asina mes mi shon dushi, ku awor yama Boneiru. Keda
atento, un bes mi ta bin bèk riba e detaye ei. Alonso de Ojeda tabata
kabesante durante di e biahe di aña 1499 i Amérigo Vespucci tabata
nóutiko6. Nan a yama e isla ‘Isla de Palo Brasil’ pa motibu ku tabatin hopi
di e palunan akí riba e i sla. Despues e spañónan a bin komprondé ku
indjannan tabatin un nòmber kaba pa e isla. E spañónan a skirbi e nòmber
manera nan a tend’é: ‘Bojnaj’⁷. Durante siglonan tabatin diferente nòmber
pa e isla manera Boynare, Buinare, Bonari i Bonaira⁸.
Na 1527 spañónan a kolonisá e isla i a trese bestianan di krio manera
buriku i kabritu⁹.
Otro parti di nos historia ta ku Boneiru a kai bou di diferente pais. Boneiru a
pasa di Spaña pa Hulanda. Di Hulanda pa Fransia i di Fransia pa Inglatera.
Di Inglatera pa Hulanda atrobe. Mi shon dushi tei ainda? Kasi mi lenga a
keda pegá. Laga mi konta algu di e temporada ei.

Di Spaña pa Hulanda
Na aña 1636 hulandesnan a konkistá Boneiru for di Spaña i bou di West
Indische Compagnie (WIC) a trese afrikano pa traha komo katibu10. Pa
promé biaha Boneiru a bira kolonia hulandes. E tempu ei, Boneiru tabata
eksportá karni, salu, palu, karbon i sentebibu pa entre otro Kòrsou i
Hulanda11.

Di Hulanda pa Fransia i despues pa Inglatera
Di aña 1795 pa 1813, Fransia, bou di mando di Napoleon Bonaparte, a
tuma poder for di Hulanda12. Asin’aki e kolonianan hulandes a bin kai bou
di Fransia. Di 1803 pa 1815 Fransia tabatin guera ku Inglatera, e asina
15

yamá gueranan napoleóniko. Durante e gueranan akí Fransia a pèrdè
dominio di e kolonianan hulandes na man di I nglatera. Na aña 1814
Inglatera i Hulanda a firma un kontraktiI kaminda Inglatera ta bai di
akuerdo pa entregá entre otro Boneiru bèk na Hulanda13. Na yüni di aña
1815, un kombinashon di entre otro sòldánan ingles i hulandes a derotá
Fransia den e bataya di Waterloo14.

Di Inglatera pa Hulanda
Na aña 1816 Hulanda a haña poder definitivo riba e isla. Durante di
añanan ku a sigui, Hulanda a tuma algun desishon importante ku tabatin
impakto riba nos isla. A eliminá sklabitut na aña 186315. Hende hòmber a
haña derecho pa vota na aña 1937, pero no ta tur hòmber por a vota. Ta
hòmbernan ku tabata paga un sierto impuesto i ku a yega un sierto nivel
di edukashon so por a vota16. Na aña 1948 hende muhé tambe a haña
derecho pa vota17. Na e aña akí a introdusí e derecho universal di voto, loke
ta nifiká ku tur hende hòmber i hende muhé ta haña derecho pa vota18.
Mi shon dushi, keda ku mi. Nos ta yegando mas serka di aktualidat.

Di Antia Hulandes pa Entidat Públiko Boneiru
Dia 15 di desèmber 1954, pais Antia Hulandes a bira realidat i a haña
statütII i su mes gobernashon. Boneiru tabata un di e seis islanan ku
tabata forma parti di Antia Hulandes. Na òktober 2010 Boneiru a haña e
státus di munisipio spesial di Hulanda yamá Entidat Públiko Boneiru.
Ta un kantidat di informashon balioso mi shon dushi a haña den un ratu di
ora. Ainda tin mas pa bini. Meskos ku un hende tin su nòmber i fam. Un
pais tin su himno, bandera i eskudo. E biahe ta sigui ku e tópikonan akí.
I Na hulandes e asina yamá ‘Verdrag van Londen’ di aña 1814
II Den statüt tin e reglanan basiko ku ta splika kon pa goberná un pais.
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Kapítulo 2:

Símbolonan i idioma

H

imno, bandera i eskudo ta e símbolonan ku ta representá
identidat di un pais. Permití mi un momentu pa duna mas
informashon di kada unu di e símbolonan akí ku ta representá
nos Boneiru. Orguyo ta brota den mi, ora ku mi por papia di Boneiru su
himno, bandera i eskudo. Mi shon dushi sa, ku ta un sintimentu masha
difísil pa splika ku palabra. Papiando di palabra, lo mi konta tambe di e
idioma krioyo ku nos ta papia aki na Boneiru, papiamentu.
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Himno
E musikante Jean Bernard Antonio Palm (1885-1963) a traha e melodia ku
nos ta usa pa e himno di Boneiru. Ántes a usa e melodia akí tambe komo
himno ofisial pa Antia Hulandes19,20.
Despues ‘Our Islands in the Sea’, skirbí pa Zahira Hillman, a bira e himno
di Antia Hulandes21. Lucille Berry-Haseth a tradusí e letra pa e vershon na
papiamentu ‘Sinku Prenda den Laman’. A usa e himno ei pa Antia Hulandes
for di 2000 te ku 10 di òktober 2010.
Hubert Obdulio “Lio” Booi (1919-2014) a skirbi letra pa e himno di Boneiru.
Uso di e himno di Boneiru a drenta na vigor 15 di desèmber 198122.
E letra ta asin’aki:

Tera di solo i suave bientu
Patria orguyoso, salí fo’i laman
Pueblo humilde semper kontentu
di un kondukta tur parti gabá
Pues laga nos trata tur dia
Pa semper nos Boneiru ta mentá
Pa nos kanta den bon harmonia
Dushi Boneiru, nos tera stimá
Laga nos tur komo boneriano
Uni nos kanto i halsa nos bos
Nos ku ta yu di un pueblo sano
Semper kontentu sperando den Dios
Ningun poder lo por kita e afekto
Ku nos ta sinti p’e isla di nos
Maske chikitu ku su defekto
Nos ta stim’ele ariba tur kos
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Bandera
Pueblo por a diseñá e bandera di Boneiru pa medio di un kòntèst. Pero no
tabatin un diseño ganadó. For di e mihó diseñonan, e presidente di tempu
ei di e komishon di bandera, Frans Booi, a yega na e diseño aktual. Nos
bandera di Boneiru, meskos ku nos himno, a bira ofisial dia 15 desèmber
198123.
Semper ta interesante pa splika e diferente partinan di nos bandera24:
•

E sírkulo ta representá un kompas i ta referí na e echo ku nos komo
boneriano ta konosí komo bon nabegante i piskadó.

•

E kuater puntanan di e kompas ta para pa igualdat pa tur hende for
di nort, ost, sùit i wèst .

•

E strea di seis punta ta representá e seis barionan tradishonal di
Boneiru: Kralendijk, Nikiboko, Tera Kòrá, Antriòl, Nort di Saliña i
Rincon.

•

Koló kòrá di e strea ta para pa e sanger boneriano i forsa di
sobrebibensia ku nos tin.

•

E parti hel ta representá solo i flor i ta referí na entre otro e palu di
kibrahacha ku ta floria un biaha pa aña.

•

E parti blanku ta para pa pas i libertat.

•

E parti blou ta representá nos laman.

19

Potrèt 2: Bandera di Boneiru
20

Eskudo
Konseho Insular, representantenan di pueblo, a presentá e eskudo di
Boneiru dia 26 di yüni 1986. Na luna di sèptèmber di mes aña ei, Konseho
Supremo di Noblesa a aprobá e eskudo. Un di e tareanan di Konseho
Supremo di Noblesa ta pa guia e proseso pa entre otro yega na un eskudo.
Na momentu ku Boneiru a bira entidat públiko di Reino Hulandes riba 10 di
òktober 2010, a hasi un petishon pa keda usa e mes eskudo akí. Konseho
Supremo a bai di akuerdo ku esaki dia 31 di ougùstùs 2010.

E eskudo di Boneiru ta konsistí di25, 26:
•
•
•
•
•

Un eskudo blou ku ta representá shelu i laman i ku ta uni Boneiru ku
sobrá di mundu.
Un timon di oro ku ta para pa nos bonerianonan ku a nabegá rònt
mundu i tambe ta konosí komo mihó trahadó di boto.
E strea kòrá ta simbolisá e sanger ku nos bonerianonan a drama pa
skapa di enemigu. E puntanan di e strea ta referí na e seis barionan
tradishonal di nos isla.
E renchi pretu ku ta representá un kompas ta para pa determinashon
di rumbo. Manteniendo un bon relashon pa finnan ekonómiko,
amistoso i kultural ku tur parti di mundu.
E korona di oro ta simbolisá e laso entre Boneiru i Reino Hulandes.
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Potrèt 3: Eskudo di Boneiru den sala di reunion di Konseho
Insular na Passangrahan.
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Idioma
Banda di himno, bandera i eskudo, idioma ta un otro parti di identidat di
un pueblo. Boneiru, banda di Aruba i Kòrsou, ta un di e islanan den Karibe
ku ta papia papiamentu. Esaki ta un idioma ku base portugues, spañó i
hulandes.
Na 2007 a rekonosé papiamentu komo un idioma ofisial di pais Antia
Hulandes27.
Algu interesante pa sa ta ku e ortografia di Boneiru i Kòrsou ta otro for
di esun di Aruba. Boneiru i Kòrsou ta usa ortografia fonológiko. Esaki ta
nifiká ku ta skirbi e idioma manera ku e ta zona. Aruba ta usa ortografia
etimológiko. Esaki ta nifiká ku ta skirbi e idioma a base di orígen di e
palabra. Por ehèmpel na lugá di skirbi ‘kas’ ta skirbi ‘cas’, pasobra e
palabra su orígen ta e palabra spañó ‘casa’.
Despues di e biahe den tempu kòrtiku akí, pero nesesario, mi lo sigui ku
diferente tema di kultura boneriano. E siguiente tema ta unu interesante.
Ban konosé Boneiru i su hendenan un tiki mas mihó pa medio di nos
norma- i balornan.

23
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Kapítulo 3:

P

Asina nos ta

ermití mi duna un konseho. Pa por komprondé esensia di e
kultura, mi shon dushi mester ta interesá den e norma- i balornan
ku ta típiko di Boneiru.

Frans de Waal, un sientífiko hulandes, a yega di bisa ku kultura ta tur
forma di komportashon ku nos a siña28. E manera ku nos ta papia i anda
ku otro, bisti, baila i kome. Tur esei ta kultura. Mi por haña mi mes den
manera ku e ta mira kultura.
Ban un ratu bèk na norma i balor. Kada persona tin su propio idea di kiko
25

ta balor i kiko ta norma. Na radio, televishon, den korant i diferente otro
medio sosial, konstantemente ta tende tokante di norma i balor.
Laga mi bai den detaye i splika mi eksperensia ku norma i balor. Mi ta
kuminsá ku balor. Balor ta e kosnan ku hende mes ta haña importante den
bida. Balornan ta forma base pa tuma desishon. Norma i balor semper ta
kana huntu. For di balor ta nase norma. Norma ta e reglanan kon hende
tin ku komportá su mes.

Rèspèt
For di tempu ku mi a lanta, mi mayornan ku yudansa di komunidat a hinka
e balor rèspèt den mi. Rèspèt pa mi mayornan, famianan, miembronan di
iglesia, maestronan, dunadó di trabou i polis. Kòrtiku bisá: tur hende rònt
di mi.
For di chikitu mi tin un kustumber. Mi ta saludá ora ku mi yega un kaminda
ku tin hende. Mi ta yama bon dia, bon tardi òf bon nochi dependé di e ora
di dia. Saludá no ta un norma di mi so. E ta un norma típiko di Boneiru.

Kortesia
Mi ta papia ku dos palabra. Di e forma akí mi ta mustra rèspèt na e
persona ku ken mi ta papia. Por ehèmpel, si un tanchi duna mi un regalo,
mi ta bis’é ‘danki, Tanchi’. Òf si mi amigu Boi yama mi, mi ta kontest’é:
‘ablif, Boi. Rèspèt ta e balor i papia ku dos palabra ta e norma.
Ata un bon ehèmpel mas di norma. Den un kombersashon ku un hende,
mi ta evitá pa yama e persona ‘bo’. Na lugá di ‘bo’ mi ta usa e persona su
nòmber. Mi shon dushi a paga tinu ku for di e ora ku nos ta papiando na
niun momentu mi no a usa e palabra ‘bo’?
26

Kriansa
Un otro balor importante ta ku na skol mi mester a komportá mi mes. Esei
mi mayornan tabata kòrda mi tur dia. Dia mi no obedesé na skol i mi haña
straf serka yùfrou, na kas tambe tabatin kos ta warda mi. E norma akí
tambe ta biba te ainda den nos komunidat.
Mi tin un ruman, Chichi, ku no a lanta ku nos. E tabata biba serka un
tanchi, ku ta ruman di nos mama, komo ku e no tabata komportá su mes.
Mi tin un primu di Rincon ku su mayornan a mand’é serka konosínan na
Playa. Su situashon si tabata otro. Su mayornan no tabatin moda pa
mantené henter famia. Serka e konosínan, mi primu tabatin mas garantia
ku e lo lanta sin falta di alimentashon.
Ten di mi ten, tur hende por a koregí un mucha su komportashon i su
mayornan no tabatin niun klase di problema ku esaki. Nos mayornan tabata
pensa ku ta henter komunidat ta eduká un mucha. Ta p’esei tabata fásil pa
un mucha lanta den un otro famia. Awendia esaki no ta asina fuerte mas
den nos komunidat.
E balor responsabilidat tambe mi a siña for di chikitu. Komo mucha, mi
responsabilidat na kas tabata pa yuda ku tarea di kas. E tareanan akí
tabata varia. Por ehèmpel mucha muhé tabata hasi limpiesa i mucha
hòmber tabata traha den kunuku. Mayoria biaha esaki tabata sosodé riba
djasabra.

Tempu ku famia
Djadumingu nos ta lanta trempan pa bai misa ku henter famia. Esaki
tabata un manera pa nos pasa tempu ku famia. Despues di misa tabata
bishitá famia òf pasa dia na laman. E norma akí tabata posibel debí ku tur
lugá tabata será riba djadumingu. Ku e desaroyo ekonómiko di awendia,
ta difísil pa henter famia pasa djadumingu huntu, pasobra tin miembro di
famia ku ta traha riba e dia akí.
27

Potrèt 4: Famia den misa La Birgin di Coromoto, Antriol.
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Iglesia katóliko tabatin hopi influensia riba hende. Pastor tabatin bon bista
riba tur persona di su parokia. Tabata kustumber ku pastor ta pasa hasi
bishita na kas. Te ainda pastor ta semper bon biní na kas. Ántes pastor
tabata e persona ku ta disidí kua mucha ta sigui un estudio na un nivel
mas haltu. Esei sí a kambia awor.
Un di e balornan kristian mas konosí ta pa nunka no lubidá nos próhimo i
biba bon ku otro. Nos bon bisiña sa yama mi mama na kurá pa mi bai tuma
loke el a kushiná e dia ei. Ora ku e wea bai bèk serka e bisiña, e ta bai ku
algu aden. E no por bai bashí. E gesto akí tabata yama ‘tapá’.
Un otro ehèmpel di norma ta ora ku un persona fayesé. Na morto i entiero
di un defuntu, tur famia, amigu i konosí ta kompañá e famia den e tempu
difísil. Mayoria biaha e miembronan di famia i e personanan mas yegá ta
duna nan granito pa e entiero. Nan sa trese kòfi, bleki di lechi, saku di suku
òf paki di buskuchi. Dia di entiero mes nan ta asistí na granèl. Despues di
entiero famia i e personanan mas yegá ta kompañá e famianan na kas.
Kuminda no por keda afó. Famianan ta sòru pa tin sòpi i un bon stobá pa
tur hende.
Tur e norma- i balornan ku nos ta kumpli kuné ta dependé di nos edukashon
na kas i skol. Esakinan ta e norma- i balornan ku outomátikamente nos ta
purba pasa pa e siguiente generashon. Mundu ta desaroyá kontinuamente
i esaki por pone ku ora ku nos pasa e norma- i balornan ku ta importante
pa nos, e generashon nobo ta adaptá nan. Awendia e generashon nobo tin
mas manera pa rekreá ku ántes i influensia di medionan sosial ta hunga
un ròl grandi.
Kultura ta sigui desaroyá, pero norma i balor ta keda ankrá den nos sistema.
Maske ku un hende bai biba na otro pais i eksperensiá otro kultura, su
norma- i balornan ta keda presente. Mas konsiente nos ta di nos kultura,
identidat, historia i norma- i balornan, mas grandi e chèns ta ku nos no
29

ta lubidá nan. Tambe nos por apresiá kultura di un otro pais mas mihó.
Promé ku mi a kaba konta tokante norma i balor, mi a menshoná algu
tokante kuminda. Un bon tópiko pa sigui e biahe akí kuné!

30

Kapítulo 4:

Ramada a kai!
‘Ramada a kai!’ ta un ekspreshon ku ta nifiká ku kuminda ta kla!
‘Bon dia, Shon Ka! Ta Bubu! Por pasa paden?’
‘Kon ta, Bubu? Pasa numa!’

K

on ta bai, Shon Ka? Mi ta introdusiendo un amigu na nos
kultura i kustumbernan. Mi tabata ke lag’é sera konosí ku kuminda
típiko di Boneiru promé ku nos bai di paranda. Mi a pensa mesora
pa pasa kuné serka Shon Ka.’
‘

31

‘No ta problema, Bubu. Bon dia, mi shon dushi! Sea bon biní den nos dushi
kushina krioyo! Lo mi konta mi shon dushi algu di kumindanan típiko di
Boneiru.’
Awendia tur hende ta drenta outo bai kumpra kos na supermerkado. Ántes
nos hendenan mes tabata produsí nan bèrdura, kria bestia na kunuku i bai
piska i for di esakinan nan tabata kome.

Desayuno
Mainta maishi ku nos mes kunuku a produsí, tabata sòru pa un dushi
papa, pan òf repa. Galiña tabata sòru pa dushi webu ku nos tabata herebé
òf hasá pa kome ku e repa òf pan. Pa haña hariña tabata mula e maishi
riba piedra òf ku mashin di man.

Kuminda di mèrdia
Mèrdia tabata kome kuminda stobá manera papaya, galiña, kabritu, yòrki,
kònkòmber, sneibonchi i kalbas largu. Otro kumindanan ku tabata forma
parti di e kuminda di mèrdia tabata: yòrki hasá, piská, sòpi di kabritu,
bembe, kalalú i kadushi. Esakinan ku funchi. Tambe tabata kome funchi
ku kalmèki. Kalmèki ta lechi di kabritu. Un tradishon ku hopi kas ainda tin
awendia, ta bonchi kòrá riba djaluna. E mes bonchi ei tabata usa su baliña
pa sneibonchi stobá. Banda di esaki, tur djadumingu tabata bebe sòpi di
kabritu i despues kome un bon stobá di kabritu.
Den kuminda stobá tambe nos sa usa nos mes bèrduranan, por ehèmpel
kalalú i bembe. Tambe por usa e bèrduranan akí pa machiká den batata.
Ta kue tur dos e bèrduranan akí, laba nan, kita e blachinan i pone nan den
kuminda. Ora ku tin bon yobida, e bèrduranan akí ainda ta krese riba nos
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isla. Un kos si! Tin dos sorto di bembe. Bembe di porko, ku ta un bembe ku
blachi grandi, i bembe pa kushiná ku tin blachi chikitu. E bembe di porko
no ta pa kushiná.

Kuminda di atardi
Atardi tabata kome pan ku loke a sobra di mèrdia. Tambe tabata hasa e
funchi ku sobra. Nada no tabata bai bentá afó!

Diferente manera pa prepará karni di kabritu
Otro kos! Mi shon dushi tabata sa ku sa hasa kabritu tambe? Kompolaga!
Por hasié diferente manera. Tin hende ta stoba e kabritu i na final ta pone
un tiki zeta i lag’é bai hasa, òf tin ku ta has’é promé kaba pon’é stoba.
Masha dushi mes e ta baha! Por hasa i stoba kualke karni ku ta deseá. Si
e deseo ta pa duna e karni un nèchi koló, por usa zeta di ruku ora ku ta
has’é. Kiko ta zeta di ruku? Awèl, mi shon dushi mes por trah’é. Ruku ta e
pipitanan kòrá ei ku ta duna kuminda koló i sabor.
‘Mai, bisa e bishitanan ku ta annato na ingles i hulandes!’
Si, mi yu, mai a tende! Mi shonnan dushi, despensá mi. Esei ta mi ñetu
ku ta gritando ei pa bisa mi ku na ingles i hulandes ruku yama annato. Ta
pone e pipitanan ei den zeta i kushiná nan. E zeta ta bai kambia koló bira
kòrá. Tabata warda e zeta akí pa usa ora ta kushiná, pa duna e kuminda
koló.
Mi hendenan a siña mi ku aunke por hasa kabritu di tur edat, si ke kome e
karni hasá so i sin stoba, ta mihó pa usa karni di karné yòn. Karni di karné
yòn ta hopi mas moli ku karni di kabritu. Pone un bon funchi halá den su
banda i saboriá bai gol! Hopi dushi mes e ta kome!
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Potrèt 5: Kushinando kabritu stobá.
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Mi a menshoná yòrki. Yòrki ta kabritu ku a salga i seka. Ta skèrf e kabritu
habri, pon’é den salu i lag’é seka. Pero no t’asina ’sina ta hasi esaki! Ta
hopi importante pa habri e kabritu i saka tur wesu i limpi’é bon pa evitá
ku e karni ta kria bichi. Ora ku kaba kòrta i limpia e karni, ta lag’é para
un dia den salu. Siguiente dia ta sak’é i lag’é kore awa. Despues ta hinka
palu den e karni di tal manera ku e karni ta keda di span pa e yòrki por
seka bon.
Yòrki sa kushiná den, por ehèmpel, papaya òf kònkòmber. Tambe por
kom’é su so. Otro parti di e kabritu ku tambe sa kome ta su tete. Ta kòrta
esaki habrié largu i salg’é, lag’é seka i despues ta has’é. Webu di chubatu
tambe ta kome. Ta kòrta e webu saka for di e kueru, despues hereb’é i
kòrt’é na blòki blòki i huntu ku e sesu (serebro di e bestia) ta hasa esaki.
Por kome tete di kabritu i webu di chubatu ku por ehèmpel funchi òf aros.
Mi shon dushi no lo kere, pero e ta kome bon!
E bario di Rincon ta konosí pa un stobá di webu di chubatu, sesu, higra, i
karni di kabritu. Den esaki ta pone siboyo, zeta dushi, hopi yerba di hole i
kosnan pa dun’é un tiki smak. Esaki yama bachibachi i riba Dia di Rincon
hopi hende sa bai kom’é.

Temporada di fin di aña
Den temporada di fin di aña tambe nos tabatin kosnan spesial pa e
temporada ei ku te awendia nos ta kome. Sùlt (orea di porko den zür),
pekelé (piská den zür), i ham òf kalakuna no por hasi falta. Tur ta kosnan
masha dushi mes! Manera pa e pekelé, ta usa balaú blanku i ta kòrta esaki
na blòki kaba pon’é herebé. Ora ku esaki kaba herebé, ta pon’é den zür
(ku ta konsistí di awa, pika, binager i un par di klabu) i ta lag’é para kue
smak.
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Preservá i kushiná kuminda
‘Mai, e kuminda ta serk’i kla!’
Tend’é ta grita atrobe ei. Mashá e ñetu di mi ei gusta hisa bos na lugá di
kana bin bisa mi. Mi ta bai sinta kuné un djis pa kòrd’é tokante norma- i
balornan! E ta kushinando bou di palu ei. Mi mes a siñ’e tur loke e sa. Ata!
Un kos ku mi no a bisa ainda. Ántes no tabatin kos moderno manera stof i
frishidèr! Pero asina mes a sa di kushiná dushi i preservá kuminda.
Pa preservá kuminda tabata usa salu. Tabata salga karni òf piská i laga
nan seka. Despues ta warda nan. Tabata kushiná riba konfó i riba kandela
di sierto palu. Ta usa palu di watapana òf palu di kuí/kuída. Otro palu ta
malu pa atendé kuné banda di kuminda. Ke mèn, pèrkurá keda leu! Sa usa
karbon tambe pa kushiná ariba.
‘Mai, ramada a kai!’
‘Ta bon, mi yu!’
Mi shonnan dushi, laga nos no laga e stoma warda mas. Ramada a kai anto
un djis mi shonnan tin ku bai di paranda. Ke mèn laga nos tuma asiento pa
saboriá e dushi kuminda ku mi ñetu a prepará pa nos.
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Kapítulo 5:

Di paranda

A

wor nos ta bai sera konosí ku e dianan di fiesta tradishonal di
Boneiru. Laga nos ban di paranda!

Boneiru ta selebrá diferente fiesta durante di aña. Nos ta habri aña promé
di yanüari ku fiesta di maskarada.

Maskarada
Maskarada su orígen ta afrikano. Boneiru ta selebrá maskarada promé
di yanüari, domingu di aña nobo i tambe domingu di tres rei. Ku e fiesta
37

Potrèt 6: Fiesta di maskarada na kas di gezaghèber di Boneiru.

38

di maskarada nos ta deseá otro un bon aña. Promé di yanüari e aña akí,
mi tabata na Playa Pariba pa wak e grupo di maskarada yega na kas di
gezaghèber. ‘Bo mester a wak nan!’ Tur kolorido bistí ku nan maskaI i
korona, drentando kas di gezaghèber pa dese’é un bon aña. E grupo ta
bisti un maska pa nan identidat keda sekreto. Aparte di esaki nan no por
papia pa niun hende no rekonosé nan bos. Solamente ‘Bon aña!’ nan ta
grita.
Paga bon tinu! Semper tin un persona bistí na polis ku un bandera di
Boneiru te dilanti. Esaki ta representá outoridat ku ta dirigí e parada.
Tambe mi a wak un persona bistí na muhé, tabata baila i hasi diferente
moveshon kopioso.
Mi shon dushi sa kiko mi gusta wak? E personanan ku ta bisti na piská,
buriku i toro. Sigur e show di toria e toro. Ta impreshonante pa wak kon e
toro ta kore tras di e paña kòrá di e toriadó. Pero mi no por lubidá e piská
ku ta pegá na liña di e piskadó. Tur e show akí ta sosodé riba un tremendo
músika ku e tokadónan ta toka na e sitio. Mi ta disfrutá mi alma tur aña di
nobo di e fiesta di maskarada!
Pero loke mi no por keda sin konta di e fiesta di maskarada, ta e puñanan
ku por risibí den forma di un banderin. Riba e banderita tin teksto skirbi ku
ta reflehá e persona su aktonan. Por ehèmpel e aña akí, nan a duna mi un
banderita ku e teksto ‘amor skondí ta tempu pèrdí’. Kon nan por sa ku mi
tin un amor skondí?! Ta bon ku ami so a lesa e puña!
Maskarada ta un tradishon importante di Boneiru i p’esei hopi hende ke
pon’é riba e lista di UNESCO komo patrimonio kultural intangibel.

Simadan
Ya ta luna di aprel kaba i ta temporada pa e fiesta di kosecha29 ku nos ta
I Maska ta un palabra ku grandinan ta usa pa máskara.
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yama simadan. Awe mainta mi ta bai serka mi wela i welo. Nan a yega
un edat avansá pero ainda nan ta bon riba pia. Nan tin un kunuku ku nan
a planta maishi i awe nos ta bai kòrta maishi. Pero promé mi tin ku pasa
buska mi mama, mi tata i mi rumannan pa nos tur huntu komo famia bai
kòrta maishi. “Hasi lihé! Wela i welo tin repa i kos di bebe kla poné kaba
pa nos kome promé ku nos kuminsá kòrta maishi’’, mi a bisa mi mamanan
ora ku mi a bai buska nan. Ora ku nos a yega kunuku, ya tur otro famia i
bisiña tabata tei kaba i nos a kome i mesora nos a kuminsá ku kòrtamentu
di maishi. Wela a puntra nos si nos sa kiko ta mailo. Pa su sorpresa nos
niun no tabata sa kiko mailo ta nifiká. Nos ta kanta e kantika ‘Remailo’,
pero nos no sa e nifikashon. Wela a splika nos ku mailo ta un palabra for
di Afrika pa loke nos ta yama maishi chikí na Boneiru. Internashonalmente
nan ta yam’é sorghum.
Nos a traha duru henter dia i wela a konta nos diferente storia di ántes,
miéntras nos tabata kòrta maishi. Atardi a yega i tabata e momentu pa
nos selebrá e kosecha ku un bon simadan. For di kunuku nos a wapa bai
kas. Na kas e fiesta di simadan a kontinuá.
Esta un dushi dia! Bon ku nos por sigui disfrutá di e simadan pasobra e
siguiente fiesta ta na kaminda.
Loke tambe nos ta selebrá den luna di aprel, pa ta mas eksakto 30 di aprel,
ta Dia di Rincon. Riba e fecha akí tambe por disfrutá di un bon simadan.

San Juan i San Pedro
Den luna di yüni nos ta selebrá San Juan i San Pedro. Dia 23 di yüni ta
bispu di San Juan. Nos ta kuminsá selebrá fiesta di San Juan mas òf ménos
9 or di anochi bispu di San Juan. E selebrashon ta sigui te ku e dia di San
Juan ku ta 24 di yüni. Fiesta di San Pedro tambe nos ta kuminsá selebrá
riba bispu di San Pedro. Esaki ta for di 28 di yüni te ku dia di San Pedro
ku ta 29 di yüni30. Nos ta selebrá e fiestanan akí for di anochi te mainta.
Mi no tabata sa ku San Juan i San Pedro ta e fiestanan kultural mas bieu
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di Boneiru. Ta poko dia ei mi wela a bisa mi esaki. Tambe mi wela a konta
mi ku e orígen di San Juan i San Pedro ta di Oropa. Pa mas eksakto di
Skandinavia. Pero despues kultura indjan i afrikano a drenta.
Mi a puntra mi wela di unda e nòmber San Juan i San Pedro ta bini. El
a splika mi ku San Juan tabata e persona ku a batisá Hesus. Tambe el a
bisa mi ku San Pedro tabata un piskadó ku a bira Hesus su apòstel. Pues
San Juan i San Pedro ta referí na santunan di iglesia katóliko. Mi a yega di
tende otro historia ku ta bisa ku e fiesta di San Juan i San Pedro tin orígen
spañó i di indjan, pero esaki no ta kuadra.
Manera tur aña, mi a bai e selebrashon di fiesta di San Juan i San Pedro e
aña akí tambe. Ora ku mi a yega na e sitio tabatin sinku piramit di flambeu
kla poné kaba pa bulamentu di kandela. Eksaktamente loke mi wela a
konta mi ku e piramitnan mester ta nòmsII . Nèt ora mi tabata dal un
beter di ròm, nan a sende e piramitnan na kandela. Mesora e bulamentu
di kandela a kuminsá. Mi wela a bisa mi ku nos ta bula kandela pa baha
bientu òf pa awaseru kai. San Juan ta un fiesta pa agrikultor, ta p’esei
nan ke pa áwaseru kai. San Pedro ta un fiesta pa piskadó pa baha bientu,
pasobra ora ku no tin hopi bientu ta ora ku piskadónan ta kue hopi piská.

Barí
Ora e temporada di fin di aña yega, ta tempu pa barí. Barí ta un fiesta
afrikano ku a yega Boneiru den siglo 18 ora nan a transportá e katibunan
afrikano for di Kòrsou pa Boneiru. Pero na Kòrsou nan ta yama e fiesta akí
tambú i na Boneiru nos ta yam’e barí. Semper fin di aña mi ta bai tur bario
pa gosa di e fiesta di barí. Durante barí nos ta kanta tokante kosnan ku a
pasa durante di aña.
Mi ta tende algu ta zona ei. Mi shon dushi ta tend’é? Esta bon, no! Mi ta
skuchando músika ei banda. E ritmo ta kue mi kurpa! A yega ora pa move
e sintura.
II Nòms ta oneven na hulandes.
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Potrèt 7: Bulamentu di kandela durante selebrashon di
San Juan/San Pedro.
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Kapítulo 6:

Move e sintura

A

wor mi shon dushi ta bon informá di e fiestanan ku nos ta
selebrá aki na Boneiru. A yega ora pa konta tokante di e músika
i e baile típiko. Mayoria biaha esaki ta e chèri riba e bolo den un
fiesta boneriano.
Laga nos ta sinsero, kiko ta un fiesta sin músika i sin baile? Pa tin baile,
mester tin músika, i pa tin músika mester tin instrumènt. Algun di e
instrumèntnan ku semper e tokadónan di músika típiko ta usa ta: bamba,
barí, wiri, triangel, kuarta, sinfonia di man, kachu, karkó i marimba. Laga
mi splika kon nan ta traha i usa algun di e instrumèntnan akí.
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Bamba
Bamba ta konsistí di dos pida bambu hòl, yamá kaña brabu. Laman ta
karga trese bambu òf kaña brabu na kosta nort di Boneiru. For di tur e
pipanan ku ta yega kantu, ta skohe esunnan ku tin un diameter entre 7
pa 12 centimeter. Ta kòrta un pipa mas largu ku e otro. Ta toka bamba
batiendo duru abou riba tera. E tokadó di bamba tin den kada man un pipa
di bambu i e ta bati un biaha esun i otro biaha e otro riba suela. Bamba ta
un di e instrumèntnan rítmiko mas simpel i mas bieu31,32.

Barí
Na Boneiru, barí ta referí tantu na e instrumènt mas importante den músika
kultural, komo na e selebrashon di barí. Ántes tabata usa barí di ròm komo
instrumènt. Despues ku e barínan ei no tabata bini mas, a kuminsá traha
barí di palu. Ta kurti kueru di kabritu òf di karné pa pone riba e barí.
Grandinan ta bisa ku e kueru di karné ta toka mas mihó ku esun di kabritu.
E tokadó ta wanta e barí krusando su pianan rònt di e barí. Pa e barí saka
zonido, e tokadó ta bati ku su dedenan riba e kueru33.

Wiri
Ta traha wiri di heru, koper òf stal. Si usa heru, e zonido di wiri ta mas kla.
E largura di wiri ta entre 20 ku 30 centimeter. Den e hanchura di e wiri,
nan ta skèrf algun strepi di punta pa punta. Pa toka wiri e tokadó ta tene e
instrumènt den su man. Den su otro man e tin un otro heru ku e ta raspa
riba e instrumènt pa saka ritmo. Na Boneiru wiri ta un instrumènt ku no
por falta34.
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Triangel
Triangel ta un heru doblá den forma di un triángulo. Awendia nan ta usa
heru di betòn pa traha triangel. Na e punta ariba di e triangel tin un wowo
kaminda e tokadó ta tene e instrumènt. Na un otro punta di e triangel tin
un pida habrí. E tokadó ta usa un stòki di heru i ta dal esaki na rant di e
triangel pa forma zonido34.

Kuarta
Kuarta ta un instrumènt típiko di Venezuela. Ku influensia di afó, kuarta a
haña su lugá den nos músika boneriano. Kompará ku kitara, kuarta tin 4
kuèrdè.

Sinfonia di man
Durante di e selebrashon di maskarada, e instrumènt mas prinsipal ta
sinfonia di man. Esaki ta un sinfonia ku ta toka ku man. E tokadó di
sinfonia di man ta dirigí e grupo di maskarada.

Otro tipo di instrumènt
Segun tempu ta desaroyá, gruponan a introdusí mas instrumènt musikal
den e ritmo kultural di Boneiru. Esnan ku mi a menshoná tabata tei tur
tempu i tei te dia di awe.
Tin instrumènt di ántes ku awendia bandanan no ta usa mashá mas. Por
ehèmpel karkó. Karkó ta e kokolishi di mas grandi na Boneiru. Tabata usa
kaska di karkó ántes komo instrumènt di supla pa tur tipo di okashon.
Algu adishonal ku por hasi pa kompañá e músika, ta bati man. Tur hende
presente por bati man riba ritmo di e kantika. Di e forma akí ta animá e
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Potrèt 8: Instrumèntnan, di robes pa drechi: bamba, barí,
kuarta, wiri.
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kantadó i tokadónan i ta kontribuí na e ambiente.

Letra di kantika
Ta importante pa mi splika tambe e letra ku e kantadó ta kanta. Mayoria
letra di kantika, ta kosnan ku a pasa den komunidat. Tambe tin letra pa
yama yobida, pa pidi pa salú i pa gradisí pa e bon kosecha.
Si komportashon di un hende ta laga di deseá, tin chèns ku na fin di aña
nan ta kanta e persona durante e fiesta di barí. Mi mama a konta mi ku
nan a kanta un bisiña na barí, pasobra na su fiesta kos di kome i bebe a
kaba trempan. Polítikonan tambe ta tópiko di barí, ora ku nan tuma
desishon ku pueblo no ta di akuerdo kuné.
Algun ehèmpel di kantikanan típiko ku te ainda nos por skucha ta ‘Madua
ban kas e’, ‘Dina Baro’, i ‘Ria ria’. Mi shon dushi por skucha e kantikanan
akí entre otro na selebrashon di simadan, San Juan i San Pedro.
Kanta ku mi:
Ria, Ria Ria
Ria ke serena
Barku ta chikitu
K’e no por wanta su remolina
Mamachi ta yama mi
Mi tuma mi kuminda
E moda ku mi tin dal e
So ta yena mi barika
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Awor mi shon dushi tin konosementu di instrumènt i di orígen di letranan.
Ban para ketu awor na e manera di baila.

Baile
Mi shon dushi sa kon pa wapa? E baile akí ta un di e bailenan mas konosí
na Boneiru. Ta hasi e baile tradishonal akí na momentu di un kosecha
eksitoso di maishi. Pa baila e ritmo di nos akí, e partinan di kurpa ku mas
nos ta usa ta sintura i pia. Kon ta move e sintura? E bailadó ta zoya su
sintura di robes bai drechi, drechi bai robes riba ritmo di e kantika. Segun
e sintura ta bai, e pianan ta bai den e mes direkshon ku e sintura.
E kantika di simadan ‘Remailo’ tin su propio baile. Durante e baile akí e
bailadónan ta pasa kada man tras di lomba di e hende para banda di dje.
Nan ta tene e persona na altura di sintura di manera ku kada persona ku
ta baila ta para banda di otro den un rei. Mayoria biaha bastante persona
ta partisipá na baile di ‘Remailo’, p’esei tin mas ku un rei. Huntu nan ta
move nan sintura i ta dal stap pa bai dilanti i despues patras. Nan ta ripití
e pasonan akí te ora e kantika kaba35.
Un otro baile konosí, ta e baile di barí. Baile di barí tambe ta un baile di
move sintura. Mayoria biaha ta baila barí ku un kompañé. Den e baile akí,
e bailadónan no ta mishi ku otro. Pues nan ta baila riba nan kurpa. Si mi
shon dushi no tin un kompañé pa baila barí, no ta problema. Riba pista di
baile mi shon dushi por fia un kompañé i kòrt’ un piesa!
Pero mi tin ku bisa algu si! Komementu di mas, korement’i paranda i
movement’i sintura por tin su kos kuné! Hopi t’esnan ku ta kome di mas
òf ku durante aña no sa ni move mashá, anto ora ku dia di fiesta yega nan
kier sa ku nan ta akrobat! Ta bon ku nos grandinan sa bon kon pa yuda ku
esei!
Mi ta bai konta mi shon dushi kon pa kita krekeché.
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Kapítulo 7:

M

Kita krekeché

i shon dushi, despues di kore un bon paranda henter anochi, e
kurpa por lanta krekeché.
Doló di kabes, kabes ta bira, stoma ta bòltu i un kantidat di
síntoma mas.
Den kurá di kas mes òf serka un bon kurandero, tin diferente método
natural pa kita krekeché. E métodonan natural akí ta bon pa grandi i chikí.
Awe mi ta hiba mi shon dushi serka Shon Ma. E ta un kurandero.
‘Bon tardi, Shon Ma! Kon ta bai? Shon Ma por konta ami i mi amigu algu
tokante remedinan natural?’
‘Bon tardi, Bubu! Sigur no! Tuma asiento!’
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Potrèt 9: Kòpi ku te di yerba.
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Diferente te di yerba
Laga mi splika kon ta prepará un te di yerba. Di mayoria yerba, ta usa
nan blachi pa traha te. Mester tene kuenta ku e ora ku ta kita e yerba.
Preferiblemente kita e blachi di e yerba parti mainta. Ta importante semper
pa usa un kantidat nòms di e blachinan. Esaki ta nifiká ku no por dividí
e kantidat di blachi den dos parti igual. Kantidat nòms ta por ehèmpel
tres, sinku, shete, nuebe òf diesun pida blachi dependé e kantidat di te ku
mester traha.
Mester laba e blachinan bon, pone nan den bòm di e kòpi i basha awa
kayente riba nan i laga nan trèk pa mas o ménos sinku minüt.
Den kualke paranda durante aña ku tin komementu i bebementu, algu por
kai malu òf pisá riba stoma di hende. Pa stoma malu ta usa blachi di yerba
di sangura, prepará manera mi a kaba di splika mi shon dushi awor ei.
Ata yerba di mampuritu ta bon pa baha preshon haltu. Pa preshon haltu
tambe por bebe un kòpi di te di maishi grandi tur mainta òf por bebe te
trahá di blachi di apeldam i bebe esaki mainta na yuna. Tene kuenta si ku
te di blachi di apeldam por baha preshon rápidamente. Tin hende ta regulá
nan preshon poniendo un kanika di awa ku kònkòmber salada aden i bebe
esaki durante henter dia.
‘Shon Ma ta kòrda ku mi konosementu di remedinan natural no tabata
asina amplio dia mi yu mayó a nase?’ . Ora ku e yu su lombrishi a kai,
Shon Ma a trese yerba di kokólodé i tanchi pa traha un te slap ku nan.
Tabata duna e beibi resien nasí algun kuchara di e te akí bebe pa 9 dia
largu. Kokólodé i tanchi ta pa saka dehelI,36. Hende grandi tambe por haña
dehel.

I Dehel ta ora ku hende su kueru òf tambe e blanku di wowo ta hel. Problema ku por ehèmpel higra ta kousa e síntoma
akí. Serka un yu resien nasí mayoria biaha ta pasobra ainda e higra tin ku kuminsá hasi su trabou pa saka sierto kos for
di sanger.
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Pa hende grandi ta rekomendabel pa kome fruta hechu di kònkòmber chikí
(di ranka).
Pa mi kasá, Shon Ma a trese basora pretu. Shon Ma a splika mi ku, pa un
persona ku a kaba di bira mama, yerba di basora pretu ta bon pa hasi un
limpiesa parti paden di e kurpa. ‘Si Bubu, mi ta kòrda esei bon.’
‘Tur e ora ku nos ta kombersá aki, mi no a ofresé Bubu un kos di bebe.
Ata un glas di pùnch bon friu aki.’ Esaki ta un invento krioyo. Ta un pùnch
natural ku ta yuda kontra ferkout i tambe pa lanta energia. E pùnch ta
trahá di yerba di hole, orégano, yerba buena, lamungras i pa dun’é un toke
èkstra ta pone kiwi, lamunchi ku honing tambe aden.’

Yerba di hole
E yerbanan ku ta usa komo ingrediente den e pùnch aki, tin un uso riba
nan mes tambe.
Manera yerba di hole tin diferente sorto. Por ehèmpel, tin esun ku nan ta
yama yerba di hole blanku i yerba di hole kreiná. Yerba di hole su so òf den
kombinashon ku otro yerba tin diferente uso. Laga mi menshoná algun
otro uso ku tin pa yerba di hole.
Por usa yerba di hole pa bebe òf pa baña kuné. Yerba di hole ta bon pa
bebe tur mainta komo te pa limpia stoma.
Por baña ku un kombinashon di diferente yerbanan di hole pa ora hende
tin insomnio. Insomnio ta ora hende tin problema pa pega soño. Pa ora
di ferkout tambe yerba di hole ta yuda bon. Por beb’é na te i tambe baña
kuné. Yerba di hole ta un di e ingredientenan esensial den un bon plato di
yambo òf kadushi.

Bèk na te di yerba
Orégano meskos ku yerba di hole ta bon pa stoma. Por bebe te di orégano
tur mainta. Orégano ta yuda bon kontra di kimamentu di stoma, doló di
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stoma i tambe ora ku nada no ke para riba e stoma i e persona ta saka
esaki. Orégano ta bon tambe pa habri rosea.
Yerba buena, meskos ku orégano i yerba di hole, ta bon pa stoma. Pa loke
ta trata sakamentu, yerba buena tambe ta yuda bon. Pa persona ku a
risibí un gòlpi, esta un sla na kualke parti di su kurpa, ta bon pa nan bebe
un te di yerba buena kuater biaha pa dia.
Lamungras ta hopi bon pa lòs sleim. Ora ku tin ferkout òf keintura pisá, un
kòpi di lamungras ta yuda hopi bon. Otro uso di lamungras ta pa doló di
infekshon di blas di urina. Pa limpia nir inkluso na momentu ku tin piedra
na nir, por hasi uso di te di lamungras.
‘Bubu, kon e pùnch ta smak? Mi a lubida di puntra.’
‘Dushi! Masha danki, Shon Ma!’
‘Disfrutá di e pùnch tanten mi ta sigui konta di mas yerba.’
Mi shon dushi sa kua ta moringa? Moringa ta bon pa inflamashon i malu di
suku. Por asta kome e flornan di moringa den salada. Mi shon dushi sa ku
ántes tabata yama moringa morena?
Tin hendenan ku sa usa yerba ku mal intenshon tambe. Por ehèmpel e
yerbanan yamá leng’i chuchubi, maishi grandi shimaron i tambe yerba
bida largu. Ma ta intenshon di hende ta malu, pasobra e yerba mes ta sirbi
pa bon tambe. Manera yerba bida largu ta yuda bon na momentu ku un
hende shuata.
‘Ya ta lat, Shon Ma. Nos tin ku yama ayó. Masha danki pa e splikashon
amplio. Pasa un bon anochi, Shon Ma!’
‘Pasa un bon anochi, mi shonnan!’
Mi a haña e tópiko aki masha interesante. Mi ta spera ku mi shon dushi
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tambe ta pensa meskos. Kòrda, nunka no laga kultura di Boneiru bai pèrdí.
Ban mantené nos tradishonnan, por ehèmpel nos kumindanan krioyo,
norma i balornan, músika i bailenan tradishonal i tambe nos dianan di
fiesta. Ami semper ta kòrda riba Shon Ma! “Ora ta sinti kurpa krekeché,
dal un remedi natural.”
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Gradisimentu

P

a a yega na e produkto final aki, nos a risibí aporte di hopi
persona i instansia ku no a duda niun momentu pa sostené nos i
nos proyekto.
Un danki ta bai na Ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia pa a finansiá e
proyekto aki. En partikular nos ke yama danki na Reynolds “Nolly” Oleana
i Nathalie van den Heuvel pa e konfiansa den nos proyekto.
Danki na e programa pa desaroyo di talento “TOP Bonaire” pa e oportunidat
i Willem Jan Stokhof i Guy Cozijns pa nan guia durante e trayektoria di nos
proyekto.
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Un danki spesial tambe na señor Franklin “Boi” Antoin pa a guia nos den e
parti di búskeda i akumulashon di informashon.
Danki tambe na e siguiente personanan i instansianan ku a duna nan
aporte pa asina yuda nos informá e lesadó i futuro generashonnan riba
nos isla:
Adelfa Sint Jago				
Christopher Frans				
Crispina Cicilia - Janga			
Darell Frans					
Edith Strauss - Marcera			
Emmi Schermer				
Edsel i Zylvia Cecilia-Wolff i famia
Formashon Musikal Krioyo (FMK)
Letisia Thielman - Beaumont		
							

Licetha “Liesje” Saragoza
Maicel “Maiky” Martina
Panfilo R. Mercera
Pastor Alphonsus “Alpons” Baak
Petra Cecilia
Philomena Beaumont – Janga
Ruthsaily Alment
Selimah Agostien
Stichting voor Kunst en Cultuur
Bonaire (Museo Chich’i Tan)

Sabi ku kada un di e aportenan aki tabata di gran balor i nos ta apresiá
esaki inmensamente.
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Inleiding

O

 veral ter wereld emigreert men van het ene land naar het andere.
Volgens cijfers van het jaar 2018 van Het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS)1 is ongeveer 60 procent van de Bonairiaanse
bevolking een emigrant2. Emigranten brengen niet alleen een koffer met
persoonlijke spullen mee, maar ook hun eigen cultuur en gewoontes. Dit
is een manier waarop de originele cultuur van een land beïnvloed wordt.
Deze beïnvloeding is mogelijk als het land onvoldoende aandacht besteed
aan het behouden van de eigen cultuur.
In dit boek wordt u op reis meegenomen zodat u kennis maakt met de
Bonairiaanse cultuur. Dit boek vertelt, in het kort, over de geschiedenis
van Bonaire en besteedt aandacht aan symboliek en taal van het eiland.
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Het boek biedt u de kans om kennis te maken met lokale normen en
waarden in het hoofdstuk ‘Zo zijn wij’. In het hoofdstuk ‘Aan tafel!’ nodig
ik u uit om de Bonairiaanse keuken te proeven.
Na het lezen over onze keuken, gaan wij samen ‘feestend op pad’ verder
en leest u alles over de traditionele feesten van Bonaire. Met deze kennis
op zak zijn we klaar om te ‘zwaaien met de heupen’. In dit hoofdstuk leert
u meer over de verschillende folklore dansen van ons eiland.
Als wij klaar zijn met het heupen zwaaien, is het een goed moment om
‘bij te komen’. In dit hoofdstuk komt u meer te weten over natuurlijke
geneesmiddelen waarmee ook mijn ouders zijn opgegroeid. Deze worden
nog steeds door veel mensen gebruikt.
Aan het einde van de reis in dit boek, heeft u als lezer meer informatie en
kennis over de cultuur van mijn fijne eiland in de Caribische zee.
Hoewel de reis in dit boek beperkt is tot een paar onderwerpen, is het de
hoop dat het verhaal u zal aansporen om u verder te verdiepen in onze
cultuur, de Bonairiaanse cultuur.
Mijn naam is Felipe, maar ik ben beter bekend als Bubu. Ik ben uw gids tijdens
deze culturele reis. Ik wil niet opscheppen, maar ik heb veel kennis van de
Bonairiaanse cultuur, geschiedenis en gewoontes. Mijn nieuwsgierigheid
en interesse in mijn Bonairiaanse cultuur sporen mij altijd aan om meer te
weten te komen. Sinds mijn kindertijd verzamel ik waardevolle informatie
door bijvoorbeeld gesprekken te voeren met ouderen.
Geniet ervan!
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Hoofdstuk 1:

De geschiedenis van Bonaire

M

aak u klaar! Onze reis begint met een korte, maar diepgaande
geschiedenis van Bonaire. Daarna zal ik vertellen over het
volkslied, de vlag en het wapenschild van Bonaire. Als laatste
zal ik ingaan op de taal die men op Bonaire spreekt.
Ik ga gelijk van start met de eerste bewoners van Bonaire.
De oorspronkelijke bewoners van het eiland waren indianen3. Men
vermoedt dat zij in het gebied tussen Onima en Bolivia woonden, omdat
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Foto 1: Indianentekeningen in de grot bij Onima.

68

er in dit gebied indianentekeningen zijn4. Deze tekeningen zijn nog steeds
te zien bij de grotten bij Onima, Spelònk en Fontein. Sinds de tijd van
de indianen is Fontein een bron voor water. De indianen woonden ook in
andere gebieden zoals Lac, Amboina en Goto.
Ik ga verder met de Spaanse verovering en beheersing.
Aan het begin van september 1499 ontdekten de Spanjaarden het eiland
dat nu Bonaire heet5. Ja, ja, lieve lezer, dat nu Bonaire heet. Blijf maar
aandachtig verder lezen, ik kom zo weer terug op dit punt. Alonso de Ojeda
was de leider tijdens de reis in het jaar 1499 en Amérigo Vespucci was de
schipper6. Zij hebben het eiland ‘Eiland van de Brazilboom’ genoemd, omdat
deze plantsoort toen veel voorkwam op Bonaire. De Spanjaarden kwamen
daarna te weten dat de indianen al een naam hadden voor het eiland.
Zij hebben de naam, precies zoals het in hun oren klonk, opgeschreven:
‘Bojnaj’7. Door de eeuwen heen had men verschillende namen voor het
eiland zoals Boynare, Buinare, Bonari en Bonaira8.
In het jaar 1527 koloniseerden de Spanjaarden het eiland en brachten
fokdieren zoals ezels en geiten naar het eiland9.
Een ander deel van onze geschiedenis is de periode waarin Bonaire onder
de heerschappij van verschillende landen viel. Bonaire viel eerst onder het
gezag van Spanje. Daarna veroverde Nederland het eiland van Spanje.
Frankrijk veroverde het eiland daarna van Nederland en Engeland daarna
weer van Frankrijk. Tenslotte verloor Engeland de heerschappij weer aan
Nederland. Bent u er nog steeds lieverd? Ik kan nog net een veer uit mijn
mond blazen. Laat mij maar iets over die periode vertellen.
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Van Spaanse naar Nederlandse heerschappij
In 1636 veroverden de Nederlanders Bonaire van Spanje en onder het
bestuur van de West Indische Compagnie (WIC) brachten ze Afrikanen
naar het eiland om als slaven te werken10. Bonaire werd voor het eerst een
kolonie van Nederland. Bonaire exporteerde in die tijd vlees, zout, hout,
steenkool en aloë naar onder andere Curaçao en Nederland11.

Van Nederlandse naar Franse naar Engelse heerschappij
Van 1795 tot 1813 nam Frankrijk, onder de leiding van Napoleon
Bonaparte, de macht over van Nederland12. Zo werden de Nederlandse
kolonies onderdeel van Frankrijk. Van 1803 tot 1815 voerde Frankrijk
oorlog met Engeland, de zogeheten napoleontische oorlogen. Gedurende
deze oorlogen verloor Frankrijk het beheer over Nederlandse kolonies aan
Engeland. In het jaar 1814 tekende Nederland een contractI waarin stond
dat Engeland akkoord ging met de overdracht van onder andere Bonaire
aan Nederland13. Een combinatie van onder andere Engelse en
Nederlandse soldaten versloeg Frankrijk in juni 1815 gedurende de Slag
bij Waterloo14.

Van Engelse naar Nederlandse heerschappij
In 1816 kreeg Nederland de totale macht over het eiland. Nederland nam
gedurende de jaren belangrijke beslissingen die van invloed waren op ons
eiland. Slavernij werd in 1863 afgeschaft15. Mannen kregen het recht om
te stemmen, maar niet alle mannen konden stemmen. Alleen mannen
die een specifieke belasting betaalden en een bepaald onderwijsniveau
hadden, mochten stemmen16. In 1948 kregen vrouwen ook het recht om
te stemmen17. In dit jaar introduceerde men de universele wet voor het
I Het zogeheten 'Verdrag van Londen' van 1814
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stemmen. Deze wet hield in dat alle mannen en vrouwen het recht kregen
om te stemmen18.
Blijf op uw post, lieve lezer. We komen dichterbij het heden.

Van de Nederlandse Antillen naar het Openbaar Lichaam Bonaire
Op 15 december 1954 werden de Nederlandse Antillen werkelijkheid
met een StatuutII en een eigen regering. Bonaire was één van de zes
eilanden die deel uitmaakte van de Nederlandse Antillen. In oktober 2010
werden de Nederlandse Antillen opgeheven en Bonaire kreeg de status
van ‘bijzondere gemeente van Nederland’, het Openbaar Lichaam Bonaire.
Mijn lieve lezer, u kreeg een scala aan waardevolle informatie in een
korte tijd. En er is nog meer informatie. Net als de mens een naam en
achternaam heeft, heeft een land zijn volkslied, vlag en wapenschild. De
reis gaat verder met deze onderwerpen.

II Voorschrift dat de basis vormt voor het regeren van een land.
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Hoofdstuk 2:

Symboliek en taal

V

olkslied, vlag en wapenschild zijn symbolen die de identiteit
van een land weergeven. Geef mij maar eens de kans om meer
informatie te geven over elk van deze symbolen die voor ons Bonaire
staan. Ik word zo trots als ik over het volkslied, de vlag en het wapenschild
van Bonaire mag praten. Het is een gevoel dat moeilijk te verwoorden is.
Ik zal ook vertellen over de creoolse taal die wij op Bonaire spreken, het
Papiaments.
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Het volkslied
De muzikant Jean Bernard Antonio Palm (1885-1963) creëerde de melodie
die wij voor het Bonairiaanse volkslied gebruiken. Vroeger werd deze
melodie ook gebruikt als officieel volkslied voor de Nederlandse Antillen19,20.
‘Our Islands in the Sea’, geschreven door Zahira Hillman, werd later het
volkslied van de Nederlandse Antillen21. Lucille Berry-Haseth zorgde voor
de vertaling naar het Papiaments met als titel ‘Sinku Prenda den Laman’.
Tussen 2000 en 10 oktober 2010, gebruikte men dit volkslied voor de
Nederlandse Antillen.
Hubert Obdulio “Lio” Booi (1919-2014) schreef de tekst voor het volkslied
van Bonaire. Het gebruik van het Bonairiaanse volkslied ging van kracht
op 15 december 198122.
De tekst is als volgt:
Tera di solo i suave bientu
Patria orguyoso, salí fo’i laman
Pueblo humilde semper kontentu
di un kondukta tur parti gabá

Land van zon en zachte bries
Trots land verrezen uit de zee
Bescheiden volk, altijd tevreden
zich altijd dapper werend

Pues laga nos trata tur dia
Pa semper nos Boneiru ta mentá
Pa nos kanta den bon harmonia
Dushi Boneiru, nos tera stimá

Laat ons elke dag proberen
Bonaire bekend te maken
En we zingen in goede harmonie:
Heerlijk Bonaire, ons geliefd vaderland

Laga nos tur komo boneriano
Uni nos kanto i halsa nos bos
Nos ku ta yu di un pueblo sano
Semper kontentu sperando den Dios

Laat ons allen als Bonaireanen
Allemaal zingen en onze stemmen verheffen
Wij, als kinderen van een gezond volk,
Altijd gelukkig, gelovend in God
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Ningun poder lo por kita e afekto
Ku nos ta sinti p’e isla di nos
Maske chikitu ku su defekto
Nos ta stim’ele ariba tur kos

Geen kracht kan ons deze liefde afnemen
Zoals wij die voelen voor ons eiland
Ondanks dat het klein is en niet volmaakt
Wij houden ervan boven alles

De vlag
Voor het ontwerp van de vlag werd een prijsvraag uitgeschreven onder
de bevolking, maar er zat geen overtuigend winnend ontwerp tussen de
inzendingen. Uit de beste ingezonden ontwerpen creëerde de toenmalige
voorzitter van de vlaggencommissie, Frans Booi, het actuele ontwerp van
de vlag. Net als het volkslied, kwam onze vlag officieel in gebruik op 15
december 198123.
Het is altijd belangrijk om uitleg te geven over de verschillende onderdelen
van onze Bonairiaanse vlag24:
• De cirkel staat voor een kompas en slaat op het feit dat de Bonairiaan
bekend staat als een goede zeeman en visser.
• De vier punten van het kompas duiden gelijkheid aan voor iedereen van
het noorden, oosten, zuiden en westen.
• De punten van de ster verwijzen naar de zes traditionele woonwijken
van het eiland: Kralendijk, Nikiboko, Tera Kòrá, Antriòl, Nort di Saliña
en Rincon.
• De rode ster staat voor het bloed van de Bonairianen en symboliseert
onze overlevingskracht.
• De gele baan verwijst naar de zon en naar de gele bloemen, in het
bijzonder de kibrahacha die één keer per jaar bloeit.
• De witte baan staat voor vrede en vrijheid.
• De blauwe baan verwijst naar de zee.
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Foto 2: De vlag van Bonaire.
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Het wapenschild
De eilandsraad, als vertegenwoordiger van het volk, presenteerde het
wapenschild van Bonaire op 26 juni 1986. In september van hetzelfde jaar,
keurde de Hoge Raad van Adel het wapenschild goed. Eén van de taken
van de Hoge Raad van Adel is het in goede banen leiden van het proces om
tot een wapenschild te komen. Op het moment dat Bonaire een openbaar
lichaam van het Nederlandse Koninkrijk werd op 10 oktober 2010, deed
men het verzoek om ditzelfde wapenschild te blijven gebruiken. De Hoge
Raad stelde dit verzoek op 31 augustus 2010 vast.
Het wapenschild van Bonaire bestaat uit25, 26:
• Een blauw schild dat verwijst naar de hemel en naar de zee die Bonaire
met de wereld verbinden.
• Een gouden stuurrad die de Bonairiaanse zeelieden symboliseert die
over de hele wereld voeren en de roem van de Bonairiaan als
goede scheepsbouwer.
• Een rode ster die staat voor het bloed dat de Bonairianen hebben
vergoten om zich te bevrijden van vijanden. De punten van de ster
verwijzen naar de zes traditionele woonwijken van het eiland.
• Een zwarte cirkel die een scheepskompas symboliseert die staat voor
het bepalen van richting. Dit om een goede economische,
vriendschappelijke en culturele relatie te behouden met de rest van
de wereld.
• Een gouden kroon die naar de band met het Nederlandse Koninkrijk
verwijst.
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Foto 3: Het wapenschild van Bonaire in de vergaderzaal van de
Eilandsraad in de Passangrahan.

78

De taal
Naast een volkslied, een vlag en een wapenschild is taal een belangrijk deel
van de identiteit van een volk. Bonaire is één van de Caribische eilanden
waar het Papiaments gesproken wordt. Het Papiaments is een taal met
een Portugese, Spaanse en Nederlandse basis.
In 2007 werd het Papiaments erkend als de officiële taal van de Nederlandse
Antillen27.
Interessant om te weten is dat de spelling van Bonaire en Curaçao verschilt
met die van Aruba. Bonaire en Curaçao gebruiken een fonologische spelling;
u schrijft wat u hoort. Aruba gebruikt een etymologische spelling; u schrijft
op basis van de oorsprong van het woord. Zo schrijf u voor huis ‘cas’ en
geen ‘kas’, omdat het woord afkomstig is van het Spaanse woord ‘casa’.
Na deze korte, maar noodzakelijke reis, ga ik verder met verschillende
thema’s van de Bonairiaanse cultuur. Het volgende thema is een zeer
belangrijk thema. We gaan Bonaire en zijn bewoners beter leren kennen
via hun normen en waarden.
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Hoofdstuk 3:

Zo zijn wij

N

eem maar een advies van mij aan. Om de essentie van de
Bonairiaanse cultuur te begrijpen, moet u interesse tonen in de
typische normen en waarden van het eiland.

Frans de Waal, een Nederlandse wetenschapper, beweerde ooit dat cultuur
elke vorm van gedrag is die wij hebben aangeleerd28. Hoe wij met elkaar
communiceren, met elkaar omgaan, ons aankleden, dansen en eten,
behoren allemaal tot cultuur. Ik kan mezelf vinden in zijn visie op cultuur.
We gaan even terug naar normen en waarden. Iedereen heeft een eigen
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mening als het gaat om normen en waarden. U hoort regelmatig op de
radio, televisie en sociale media over normen en waarden. Ook in kranten
leest u vaak over deze onderwerpen.
Ik zal zo meteen een nauwkeurige beschrijving geven van mijn ervaring met
normen en waarden. Ik begin met mijn ervaring met waarden. Waarden
zijn wat de mens zelf belangrijk vindt in het leven. Als het gaat om het
nemen van beslissingen, vormen waarden de basis hiervan. Normen en
waarden gaan altijd samen. Normen komen voort uit waarden. Normen
zijn gedragsregels voor de mens.

Respect
Ik ben opgevoed door mijn ouders, en deels door de samenleving, waar
respect een belangrijke waarde is. Respect voor mijn ouders, familieleden,
leden van de kerk, docenten, werkgevers en de politie. Respect voor
iedereen.
Ik ben opgegroeid met de gewoonte dat ik moet groeten als ik ergens
aankom waar mensen zijn. Afhankelijk van het tijdstip groet ik met
goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Ik ben niet de enige die dit
doet. Het is een algemeen gedeelde norm op Bonaire.

Beleefdheid
Spreken doe ik altijd beleefd met twee woorden. Op deze manier toon
ik respect aan de persoon met wie ik spreek. Zo zeg ik tegen een tante
die mij een cadeau geeft ‘dankuwel, tante’. Of, als mijn vriend Boi mij
roept, reageer ik door te zeggen: ‘Ja, Boi?’. Respect is de waarde en twee
woorden gebruiken bij het aanspreken is de norm.
Nog een goed voorbeeld van normen: Ik vermijd een persoon te tutoyeren
in een gesprek; ik noem die persoon telkens bij zijn naam in het gesprek.
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Is het u wel opgevallen dat ik u aanspreek met ‘u’ en niet met ‘je’?

Opvoeding
Een andere belangrijke norm is dat ik mezelf moest gedragen op school.
Mijn ouders herinnerden mij hier dagelijks aan. Toen ik op een dag niet
gehoorzaam was en straf kreeg, wachtte mij thuis ook geen prettige
verrassing. Deze norm is nog steeds van kracht in onze samenleving.
Mijn zus, Chichi, is niet met ons opgegroeid. Omdat zij ondeugend was,
woonde zij bij een tante; een zus van onze moeder. Ik heb een neef in
Rincon die bij kennissen in Playa woonde. Bij hem zat de situatie anders
in elkaar. Zijn ouders hebben hem bij kennissen gebracht, omdat zij niet
de hele familie financieel konden onderhouden. Mijn neef zou bij deze
kennissen een beter leven hebben.
Vroeger kon iedereen zich bemoeien met de opvoeding van een kind,
zelfs als het niet om het eigen kind ging. Ouders vonden dit ook goed.
Onze ouders gingen ervan uit dat de hele samenleving voor de opvoeding
van een kind zorgde. Vandaar dat het makkelijk was wanneer een kind
opgroeide in een ander gezin. Maar, dit laatste komt tegenwoordig zelden
voor in onze samenleving.
Verantwoordelijkheid is ook een waarde die ik als kind aanleerde. Als
kind had ik de verantwoordelijkheid om thuis te helpen met verschillende
werkzaamheden. Meisjes hielpen bijvoorbeeld met het huishouden en
jongens werkten op de plantage. Dit gebeurde meestal op de zaterdag.
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Foto 4: Gezin in een kerkdienst in ‘La Birgin di Coromoto’ in
Antriol.
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Tijd voor familie
‘s Zondags stonden we vroeg op om met de hele familie naar de kerk te
gaan. Op deze manier brachten wij tijd door met elkaar. Na de kerk gingen
wij op bezoek bij andere familieleden of we brachten tijd door op het strand.
Dit deden wij omdat alle winkels gesloten waren op zondag. Door huidige
economische ontwikkelingen werken veel mensen op zondag. Hierdoor is
het voor veel families niet meer mogelijk om met z’n allen samen te zijn
op zondag.
De katholieke kerk had veel invloed op de Bonairiaanse samenleving. De
priester had een goed beeld bij de mensen die zijn kerk bezochten. Het
was een gewoonte dat de priester de kerkgangers bezocht. De priester is
nog steeds van harte welkom bij iedereen thuis. In tegenstelling tot nu,
was de priester vroeger de persoon die besloot welk kind op een hoger
niveau verder ging studeren.
Eén van de bekendste christelijke waarden was om naasten niet uit het
oog te verliezen en in vreugde met hen samen te leven. Als bij de buren
gekookt werd, riepen ze ons om een beetje eten op te halen. De kookpot
werd nooit leeg teruggegeven. Wij deelden dan ook iets met hen. Deze
aardigheid noemt men tapá.
Belangrijke normen zijn ook terug te zien bij het overlijden van een persoon.
In de moeilijke tijd rondom het overlijden en de begrafenis stonden alle
familieleden, vrienden en kennissen de getroffen familie bij. In de meeste
gevallen, hielpen familieleden en goede vrienden met het verzorgen van
eten en drinken voor de begrafenis. Zij namen onder andere koffie, melk,
suiker en koekjes mee. Ook woonden zij allemaal de begrafenis bij. Na de
begrafenis kwamen familieleden en goede vrienden thuis bij de familie van
de overledene om hen gezelschap te houden. Eten was bij deze gelegenheid
onmisbaar. Familieleden zorgden ervoor dat er een heerlijke soep en een
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gestoofd gerecht voor iedereen was.
De normen en waarden die wij naleven zijn afhankelijk van onze opvoeding
thuis en op school. Wij dragen deze over aan de volgende generatie.
Maar, de wereld blijft in ontwikkeling. Dit kan ervoor zorgen dat de nieuwe
generatie belangrijke normen en waarden aanpast. Tegenwoordig heeft
de nieuwe generatie veel verschillende vormen om zich te vermaken en
sociale media spelen een belangrijke rol voor hen.
Terwijl cultuur zich blijft ontwikkelen, blijven normen en waarden verankerd
in ons systeem. Ook al emigreert iemand en ervaart die persoon een andere
cultuur, normen en waarden blijven levendig. Hoe bewuster we zijn van
onze cultuur, identiteit, geschiedenis, normen en waarden, hoe kleiner de
kans dat deze verloren gaan. Bovendien kunnen we zo de cultuur van een
ander land beter waarderen.
In dit hoofdstuk over normen en waarden heb ik al iets over eten verteld.
Een goed onderwerp om mee verder te gaan!
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Hoofdstuk 4:

Aan tafel!
‘Goedemorgen, Shon Ka! Ik ben het, Bubu! Mag ik binnenkomen?’
‘Hoi Bubu, hoe gaat het? Komt u maar verder!’

H
‘

oe gaat het met u, Shon Ka? Ik ben onze cultuur en gewoontes
aan het introduceren aan een nieuwe vriend.’ Ja, lieve lezer, dat
bent u. Voordat wij gaan feesten, wilde ik u een typisch Bonairiaans
gerecht laten proeven. ‘Shon Ka, ik dacht meteen aan u om mij hierbij te
helpen.’
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‘Dat is geen probleem Bubu. Goedemorgen, lieve lezer! Ik ben Shon Ka
en ik heet u van harte welkom in onze heerlijke creoolse keuken. Ik ga u
vertellen over enkele typische Bonairiaanse gerechten.’
Tegenwoordig stapt men in de auto om boodschappen te halen bij de
supermarkt. Vroeger verbouwde men eigen groenten, hield men een eigen
kudde en ging vissen om te kunnen eten.

Ontbijt
In de ochtend, hadden we pap, brood of pannenkoeken van het maïsmeel
dat van onze eigen kunuku afkomstig was. De door onze kippen gelegde
eieren werden gebakken of gekookt en samen met het brood of de
pannenkoeken gegeten. Als men maïsmeel nodig had, maalde men de
maïskorrels op een steen of met een handmolen.

Middageten
Warm eten bestond uit gestoofde gerechten met bijvoorbeeld papaja,
kip, geitenvlees, gezouten geitenvlees, boskomkommer, snijbonen en
fleskalabas. Andere gerechten die onderdeel uitmaakten van het middageten
waren: gebakken gezouten geitenvlees, vis, geitensoep, postelein, groene
amarant en cactus. Al deze gerechten at men met funchi, een stevige
massa van gekookt maismeel. Funchi werd ook met geitenmelk gegeten.
Bruine bonen werden standaard op maandag gegeten, een traditie die veel
mensen nog steeds naleven. De peul van de bruine boon voegde men dan
toe aan de gestoofde snijbonen. Daarnaast werd gewoonlijk op zondag
geitensoep gegeten. Daarna volgde heerlijk gestoofd geitenvlees.
Ook voor de gestoofde maaltijden werden zelf verbouwde groenten gebruikt
zoals groene amarant en postelein. Deze groenten kunt u toevoegen
aan aardappelpuree. Voor het koken, moet u ze wassen en de bladeren
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verwijderen. Deze groenten groeien nog steeds op het eiland als het flink
regent. Let op! Van postelein zijn er twee soorten. Postelein met grote
bladeren en postelein met kleine bladerenI . Postelein met grote bladeren
is niet om te eten.

Avondeten
Het avondeten bestond uit brood met daarop de restjes van de warme
middagmaaltijd. De resterende funchi werd gebakken. Men gooide geen
eten weg.

Bereiding van geitenvlees
En lieve lezer… wist u dat u het geitenvlees ook kunt bakken? Ja,
natuurlijk! Dit kan op verschillende manieren. Sommige mensen stoven
het geitenvlees eerst en voegen daarna een beetje olie toe en laten het
vlees bakken. Anderen bakken het vlees eerst om het daarna te laten
stoven. Om te smullen! Stoven en bakken kan met elk vlees. Als u het
vlees een mooie kleur wilt geven, kunt u anatto-olie gebruiken bij het
bakken. Bent u bekend met anatto-olie? Nou mijn nieuwe vriend, deze olie
kunt u zelf maken. Het gaat om de kleine rode pitten van de Orleaanboom
die kleur en smaak geven aan het eten.
‘Ma, zeg maar tegen onze bezoekers dat de benaming voor anatto in het
Papiaments ruku is!’
Ja schat, ik heb het gehoord! Mijn excuses, lieve lezer. Dat is mijn
kleinzoon die mij graag aan u wil vertellen dat anatto in het Papiaments
ruku heet. Men zet de anatto zaadjes in olie en laat ze koken. De olie zal
rood kleuren. Men bewaart deze olie om bij het koken te gebruiken zodat
het eten verkleurt.
I Postelein met grote bladeren wordt in het Papiaments bembe di porko
genoemd. Letterlijk vertaald betekent dit ‘varkenspostelein’. Deze wordt aan dieren (zoals varkens) gegeven als eten
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Foto 5: Geitenvlees stoven.
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Ik kreeg van ouderen mee dat de leeftijd van de geit niet uitmaakt bij het
bakken van het geitenvlees. Maar, als u het vlees alleen gebakken wilt
eten zonder het ook te laten stoven, kunt u maar beter het vlees van een
jong schaap gebruiken. Het vlees van een jong schaap is malser dan het
vlees van een geit. Voeg een heerlijk bereide funchi toe en smullen maar.
U zult er echt van genieten!
Ik vertelde net al over het gezouten geitenvlees, yòrki noemen we dat
in het Papiaments. Yòrki is gezouten en gedroogd. Men snijdt het vlees
open, zet het in zout en laat het drogen. Maar dit klinkt simpeler dan
het is! Het is heel belangrijk dat u alle botten verwijdert en het vlees
goed schoonmaakt om wormen te voorkomen. Als u klaar bent met het
snijden en schoonmaken van het vlees, laat u het in zout overnachten. De
volgende dag mag het vlees uit het zout gehaald worden om te drogen.
Daarna steekt u houten spiezen in het gezouten vlees om het goed uiteen
te rekken zodat het goed kan drogen.
Het gezouten geitenvlees wordt bijvoorbeeld toegevoegd aan gestoofde
papaja of boskomkommer. Maar, men eet het vlees ook zonder dat het
als ingrediënt aan een gerecht toegevoegd wordt. De uier van de geit is
ook een onderdeel dat gegeten wordt. Dit onderdeel snijdt men af, om
het vervolgens in te maken met zout, te drogen en tot slot te bakken.
Ook de teelballen van de bok zijn eetbaar. Men verwijdert de teelballen
om ze daarna te laten koken en snijdt ze in kleine stukjes die samen met
de hersenen van het dier gebakken worden. De uier en de teelballen kunt
u met funchi of rijst eten. U zult het niet geloven, lieve lezer, maar dit
smaakt heerlijk!
De wijk Rincon staat bekend om de bachibachi; een gestoofd gerecht
met teelballen van een bok, hersenen, lever en geitenvlees. Dit gerecht
bereidt men voor met uien, zonnebloemolie, heel veel basilicum en andere
smaakverfijners. Bachibachi is zeer populair bij de viering van Dia di Rincon.
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Eten bij eindejaarsviering
Voor de eindejaarsviering hadden we ook speciale gerechten die wij
tegenwoordig nog steeds eten. Varkensoortjes op zuur, gepekelde vis, ham
en gestoofde kalkoen zijn onmisbaar. Het zijn allemaal heerlijke gerechten!
Voor gepekelde vis, pekelé genoemd, gebruikt men zwaardvis die in kleine
stukjes gesneden worden om ze daarna te laten koken. Na het koken zet
men het op zuur (bestaande uit water, peper, azijn en kruidnagel) en laat
men het trekken om een goede smaak te krijgen.

Eten bewaren en koken
‘Ma, het eten is bijna klaar!’
Daar schreeuwt hij weer. Hij maakt liever herrie met zijn geschreeuw dan
dat hij naar me toe komt om iets te zeggen. Ik spreek hem er straks op
aan en wijs hem op onze normen en waarden! Mijn kleinzoon kookt buiten
onder de boom. Alles wat hij weet, heeft hij van mij geleerd. Aha! Dit heb
ik nog niet verteld. Vroeger beschikten wij niet over moderne apparatuur
zoals een fornuis en ijskast. Toch wist men heerlijk te koken en het eten
te conserveren.
Om het eten lang houdbaar te houden, gebruikte men zout. Vlees of vis
werden gezouten en gedroogd. Men kookte op een vuurpot of vuur. Men
gebruikte hiervoor houtskool of hout van de divi divi boom of van de palu
di kuí/kuída. Andere boomsoorten zijn niet geschikt om mee te koken. Dus
afblijven!
‘Aan tafel!’
‘Goed, mijn lieve kind!’Lieve lezer, laten wij niet langer wachten om aan
tafel te gaan. Het eten is klaar en u moet binnenkort feestend verder gaan
met Bubu. Laten we dus plaatsnemen om te genieten van het heerlijke
eten dat mijn kleinzoon heeft klaargemaakt.
92

Hoofdstuk 5:

Feestend op pad

N

u gaan we kennis maken met de traditionele feestdagen van
Bonaire. Laten we feestend op pad gaan!

Op Bonaire worden er gedurende het jaar verschillende feesten gevierd. We
openen het nieuwe jaar op 1 januari met het nieuwjaarsfeest, Maskarada.
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Foto 6: Het maskaradafeest bij het huis van de gezaghebber van
Bonaire.
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Maskarada
Maskarada heeft een Afrikaanse oorsprong. Op Bonaire wordt Maskarada
gevierd op 1 januari, op de eerste zondag van een nieuw jaar én op de
zondag van het Driekoningenfeest. Tijdens het maskaradafeest wensen
we elkaar een gelukkig nieuwjaar toe. Op 1 januari van dit jaar was ik in
Playa Pariba bij het huis van de gezaghebber om de maskaradagroep te
bewonderen. ‘U zou hen moeten zien!’ In kleurrijke kostuums met hun
masker en kroon op, gingen ze bij de gezaghebber naar binnen om hem
een gelukkig nieuwjaar te wensen. De groepsleden zetten een masker
op om hun identiteit geheim te houden. Ze zeggen geen woord, zodat
niemand hen aan hun stem kan herkennen. ‘Gelukkig nieuwjaar!’ was het
enige wat ze luid schreeuwden.
U moet nu even goed opletten, dan vertel ik u wat ik zag. Eén persoon was
verkleed als een politieagent. De politieagent loopt altijd voorop met de
vlag van Bonaire en dient als autoriteit die de parade leidt. Ik zag ook een
persoon verkleed als een vrouw die danste en verschillende bewegingen
maakte. Maar weet u wat ik het leukste vond? De personen die verkleed
waren als een vis, ezel en stier. Ook de show waarin een stierenvechter een
stier uitdaagt vond ik erg leuk. Het was prachtig om te zien hoe de stier
achter het stierenvechtersdoek aanrende. Maar, ik kan de vis aan de lijn
van de visser ook niet vergeten. De groep deed deze show op geweldige
muziek die de muzikanten ter plekke speelden. Ik geniet elk jaar opnieuw
enorm van dit feest!
Wat ik zeker niet mag overslaan in mijn verhaal, zijn de geheime
boodschappen die u als toeschouwer kunt krijgen in de vorm van een
vlaggetje met een tekst. De tekst op het vlaggetje bevat een persoonlijke
boodschap die niet iedereen altijd wil horen. Zo kreeg ik dit jaar een
vlaggetje met de tekst ‘verborgen liefde is verloren tijd’. Hoe weten zij
nou dat ik een verborgen liefde heb?! Gelukkig ben ik de enige die deze
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tekst leest!
Het feest Maskarada is een belangrijke traditie op Bonaire. Veel mensen
op Bonaire willen daarom dat het op de UNESCO-lijst voor beschermd
cultureel erfgoed komt.

Simadan
We zitten inmiddels al in de maand april en het is de periode van het
oogstfeest dat bij ons bekend staat als Simadan29. In de ochtend ga ik
naar mijn oma en opa. Zij hebben een hoge leeftijd bereikt, maar ze zijn
nog altijd fit en gezond. Mijn oma en opa hebben een kunuku waar zij
mais hebben gezaaid en vandaag gaan we de mais oogsten. Maar, ik moet
eerst mijn moeder, vader, broers en zussen ophalen om als familie mais
te gaan oogsten. ‘Maak haast!’ zeg ik tegen hen. Oma en opa hebben al
pannenkoeken en wat te drinken klaarstaan voor ons voordat we met het
oogsten beginnen. Wanneer wij bij de kunuku aankomen, zijn alle andere
familieleden en buren er al. Wij eten wat en snel daarna beginnen we met
het oogsten van de mais.
Oma vraagt ons of wij weten wat mailo is. Tot haar grote verbazing weet
geen van ons wat de betekenis van dit woord is. Wij zingen het lied
‘Remailo’, maar we weten de betekenis van het woord niet. Oma legt ons
uit dat het woord mailo uit Afrika komt en dat het staat voor wat wij op het
eiland maishi chikí, kleine mais, noemen. De internationale naam hiervoor
is sorghum.
Terwijl we hard werken om de mais te oogsten, vertelt oma ons verhalen
van vroeger. De namiddag breekt aan en dit is het moment om de oogst te
vieren. Dit oogstfeest wordt Simadan genoemd, zoals ik zojuist al vertelde.
De muziek en de dans bij dit oogstfeest heet ook simandan. We dansen
op het ritme van de simadan vanuit de kunuku naar huis. Eenmaal thuis
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aangekomen, gaat het oogstfeest nog even door. Het was een heerlijke
dag! Gelukkig kunnen we snel weer van de muziek van simadan genieten,
want de volgende feestdag komt er alweer aan.
Op 30 april vieren wij Dia di Rincon. Ook op deze dag kunt u van een
goede simadan genieten.

San Juan en San Pedro
In de maand juni is de viering van San Juan en San Pedro. Op 23 juni is
het de nacht van San Juan. De viering van San Juan begint op 23 juni
rond 9 uur ’s avonds en duurt tot en met 24 juni, de dag van San Juan. De
viering van San Pedro begint in de nacht van 28 juni en gaat door tot de
dag van San Pedro op 29 juni30. Deze feesten vieren we in de avonduren
tot in de ochtend van de volgende dag.
Ik wist niet dat de viering van San Juan en San Pedro de oudste culturele
feesten van Bonaire zijn. Mijn oma vertelde mij dit enkele dagen geleden.
Zij vertelde toen ook dat de vieringen van San Juan en San Pedro van
Europese afkomst is, namelijk uit Scandinavië. Later werden hier inheemse
en Afrikaanse invloeden aan toegevoegd. Ik vroeg aan mijn oma waar de
namen San Juan en San Pedro vandaan komen. Zij legde me toen uit dat
San Juan (Johannes) de persoon was die Jezus doopte. Ook vertelde zij
dat San Pedro een visser was die later een apostel van Jezus werd. San
Juan en San Pedro zijn verwant aan heiligen in de Rooms-Katholieke kerk.
Ik heb eerder wel eens andere verhalen gehoord die beweren dat het feest
van San Juan en San Pedro van Spaanse afkomst zou zijn of van indianen
is overgenomen, maar dit klopt niet.
Net als elk jaar, ging ik dit jaar ook naar de vieringen van San Juan en
San Pedro. Toen ik bij de viering aankwam, stonden er al vijf fakkels klaar.
Tijdens deze viering wordt er namelijk over vuur gesprongen. Precies zoals
mijn oma mij vertelde stond er een oneven aantal fakkels. Net toen ik een
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Foto 7: Over het vuur springen bij de viering van San Juan/San
Pedro.
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slokje rum nam, werden ze aangestoken. Het springen over het vuur ging
meteen van start. Mijn oma vertelde mij dat men over het vuur springt
om meer regen en minder wind op te roepen. San Juan is een feest voor
landbouwers, vandaar dat men op regen hoopt. San Pedro is een feest
voor vissers. Zij hopen op weinig wind, omdat de vangst dan groter is.

Barí
Wanneer het einde van het jaar aanbreekt, is het tijd voor Barí. Barí is een
feest van Afrikaanse oorsprong dat men sinds de 18de eeuw op Bonaire
viert. Toen transporteerde menslaven vanuit Curaçao naar Bonaire. Dit
feest is op Curaçao bekend als Tambú en op Bonaire noemen wij het
Barí. Elk jaar bezoek ik alle wijken om van dit feest te genieten. Tijdens
Barí wordt over gebeurtenissen gezongen die gedurende het jaar hebben
plaatsgevonden.
Ik hoor iets. Hoort u het ook? Fantastisch! Ik hoor muziek. Het ritme
neemt mijn lichaam over! Het is tijd om te zwaaien met de heupen.
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Hoofdstuk 6:

Zwaaien met de heupen

L

ieve lezer, u bent nu goed geïnformeerd over de feesten die wij
op Bonaire vieren. Dit is een goed moment om u te vertellen over
de muziek en de typische dansen van het eiland. Vaak is dit de kers
op de taart op een Bonairiaans feest.

Laten we eerlijk zijn, wat heeft u aan een feest zonder muziek en dans?
Voor dans heeft u muziek nodig en voor muziek heeft u instrumenten
nodig. Enkele instrumenten die muzikanten van typische Bonairiaanse
muziek altijd bespelen zijn: bamba, barí, wiri, triangel, kuarta, sinfonia
di man, kachu, karkó en marimba. Ik zal uitleggen hoe enkele van deze
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instrumenten gemaakt en gebruikt worden.

Bamba
De bamba bestaat uit twee stukken holle bamboe buizen die we kaña
brabu noemen. De bamboe of kaña brabu spoelt aan met de golven van
de oceaan aan de noordkust van Bonaire. Uit deze aangespoelde buizen
zoekt men de buizen met een diameter tussen de 7 en 12 cm. Er worden
twee buizen van ongelijke lengte gesneden. De bamba speelt u door de
bamboe buizen hard op de grond te slaan. U houdt in iedere hand een stuk
van de bamba en slaat ze om de beurt op de grond. De bamba is één van
de simpelste en oudste ritmische instrumenten31,32.

Barí
Op Bonaire gebruiken wij het woord barí voor zowel het belangrijkste
instrument in culturele muziek als het feest, Barí. Vroeger gebruikte men
tonnen waar rum in bewaard werd als instrument. Toen deze niet meer
geproduceerd werden, begon men houten tonnen te maken. Er werd een
stuk leer van een geit of schaap over de ton gespannen. Volgens ouderen
zorgt de gedroogde huid van een schaap voor een beter geluid bij het
bespelen van het instrument dan het leer van een geit. De speler houdt de
barí vast door de benen te kruisen en de barí tussen de benen te houden.
Om geluid te maken slaat de speler met de vingers op het trommelvel33.

Wiri
De wiri wordt gemaakt van ijzer, koper of staal. Het gebruik van ijzer zorgt
voor een heldere klank. Door middel van verhitting worden ribbels in de
staaf ijzer, koper of staal gemaakt, die tussen de 20 en 30 centimeter
lang is. Om de wiri te bespelen, houdt de muzikant deze ijzeren staaf in
de ene hand. In de andere hand heeft de muzikant een tweede ijzeren
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staaf, waarmee over de ribbels heen en weer wordt geraspt. De wiri is op
Bonaire een onmisbaar instrument34.

Triangel
De triangel is een metalen staaf, gebogen in de vorm van een driehoek.
Tegenwoordig maakt men de triangel van betonijzer. De muzikant houdt
het instrument aan de bovenkant vast. Er zit een kleine opening in de
driehoek. De muzikant gebruikt een klein metalen staafje om de triangel
aan te slaan en klanken te vormen34.

Kuarta
De kuarta is een typisch Venezolaans instrument. Door internationale
invloed, kreeg de kuarta een plek binnen onze Bonairiaanse muziek. De
kuarta lijkt op een gitaar. Maar, in tegenstelling tot de gitaar heeft de
kuarta vier snaren.

Sinfonia di man
Tijdens het maskaradafeest is de sinfonia di man het belangrijkste
instrument. Dit is een harmonica die met de hand wordt bespeeld. De
bespeler van de sinfonia di man is degene die de maskarada groep leidt.

Andere mogelijkheden
Door de jaren heen introduceerden groepen nog meer muzikale
instrumenten die een plekje kregen in het culturele ritme van Bonaire. De
bovengenoemde instrumenten zijn er al heel lang en bestaan nog steeds.
Er zijn ook instrumenten van vroeger, zoals de karkó, die tegenwoordig
weinig gebruikt worden. De karkó is de grootste schelp op Bonaire.
Vroeger gebruikte men het slakkenhuis van de karkó als blaasinstrument
bij verschillende gelegenheden.
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Foto 8: Instrumenten, van links naar rechts: bamba, barí,
kuarta, wiri.
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Als u zelf wat wilt doen, kunt u in uw handen klappen. Alle aanwezigen
mogen met de handen klappen op het ritme van het lied. Op deze manier
moedigt u de zangers en muzikanten aan en draagt u bij aan de gezellige
sfeer.

De songtekst
Het is ook belangrijk dat ik uitleg geef over de tekst van de liedjes. De
meeste songteksten gaan over gebeurtenissen in de samenleving. Er zijn
ook teksten die bestemd zijn om regen op te roepen, gezondheid te vragen
en om voor de oogst te danken.
Als het gedrag van een persoon te wensen overlaat, is de kans groot dat
er over die persoon gezongen wordt tijdens het feest, Barí. Mijn moeder
vertelde mij dat er over één van onze buren gezongen werd tijdens Barí,
omdat er niet voldoende eten en drinken was op hun feest. Politici zijn ook
onderwerp voor songteksten voor de barí als zij beslissingen nemen waar
de bevolking het niet mee eens is.
Enkele typische liedjes die nog steeds gezongen worden zijn ‘Madua ban
kas e’, ‘Dina Baro’, en ‘Ria ria’. Men zingt deze liedjes onder andere tijdens
de viering van de Simadan, San Juan en San Pedro.
Zing met me mee:

Ria, Ria Ria
Ria ke serena
Barku ta chikitu
K’e no por wanta su remolina
Mamachi ta yama mi
Mi tuma mi kuminda
E moda ku mi tin dal e
So ta yena mi barika
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U heeft nu kennis van de instrumenten en de oorsprong van de teksten
van typische liedjes. Laten we nu even stil staan bij de dansstijl.

Dansen
Weet u hoe u de simadan te dansen? De simadandans is één van de
bekendste dansen op Bonaire. Men doet deze dans bij een succesvolle
maisoogst. Om op het ritme van de simadan te dansen, gebruiken we de
heupen en voeten het meest. Hoe bewegen de heupen? De danser zwaait
met de heupen op het ritme van het lied van links naar rechts en vice
versa. De voeten bewegen in dezelfde richting als de heupen.
Het simadanlied ‘Remailo’ heeft zijn eigen dansstijl. Voor deze dans staan
de deelnemers van de dans naast elkaar op een rij. Iedereen houdt de
twee personen naast zich vast bij de rug. Meestal doen veel mensen mee
met deze dans, dan is er meer dan één rij. Ze bewegen gezamenlijk met
de heupen en nemen stappen naar voren en daarna naar achteren. Deze
stappen worden herhaald tot aan het einde van het lied35.
Een andere bekende dans is de barí. De barí danst men ook door met
de heupen te zwaaien. Meestal danst men de barí met een partner. Dit
dansen gebeurt met afstand, zonder lichamelijk contact. Het is niet erg als
u geen danspartner heeft. Op de dansvloer leent u wel één!
Wat ik nog wel even moet zeggen…te veel eten, uitgaan en met de heupen
zwaaien, kan wat klachten met zich meebrengen! Veel mensen die te veel
eten of onvoldoende bewegen gedurende het jaar, denken tijdens het feest
een acrobaat te zijn. Gelukkig weten onze voorouders hier wel raad mee.
Lieve lezer, ik zal u vertellen hoe u weer kunt bijkomen.
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Hoofdstuk 7:

Even bijkomen

L

ieve lezer, na zoveel feesten staat u de volgende dag niet fris op:
Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en nog veel meer symptomen
kunnen erbij komen kijken. In uw eigen tuin of bij een goede
kruidenvrouw, zijn er gelukkig verschillende natuurlijke middelen te vinden
om weer bij te komen. Deze geneesmiddelen zijn geschikt voor jong en
oud. Vandaag neem ik u mee naar Shon Ma. Zij is een kruidenvrouw.
‘Goedemiddag, Shon Ma! Hoe gaat het met u? Kunt u mij en mijn nieuwe
vriend iets vertellen over natuurlijke geneesmiddelen?’
‘Goedemiddag, Bubu! Natuurlijk! Ga zitten en luister.’
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Foto 9: Een kopje kruidenthee.
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Soorten kruidenthee
Laat mij u eerst vertellen hoe een kruidenthee wordt voorbereid. Van
de meeste geneeskrachtige planten gebruikt u de bladeren om thee te
maken. U moet wel rekening houden met het tijdstip bij het plukken van
de bladeren. Het is het beste om in de ochtend te plukken. Het is belangrijk
om een oneven aantal bladeren te gebruiken. Het aantal bladeren kan dus
niet in tweeën gedeeld worden. Een oneven aantal is bijvoorbeeld drie,
vijf, zeven, negen of elf, afhankelijk van de hoeveelheid thee die u moet
maken. U moet de bladeren goed wassen, in een beker leggen, gekookt
water toevoegen en ongeveer vijf minuten laten trekken.
Als u op een feest te veel heeft gegeten en gedronken, kunt u maagklachten
krijgen. Nou, lieve lezer, voor maagklachten gebruikt u de bladeren
van yerba di sangura. Deze bereidt u op de manier zoals ik zojuist heb
uitgelegd. Yerba di mampuritu is geschikt voor het verlagen van een hoge
bloeddruk. Wat ook tegen een hoge bloeddruk helpt, is elke ochtend een
kopje thee van maishi grandi nemen of nuchter een kopje thee drinken
van appeldambladeren. Houd er wel rekening mee dat deze thee voor een
snelle daling van de bloeddruk kan zorgen. Er zijn mensen die komkommer
laten trekken in een kan met water en dit de hele dag drinken om hun
bloeddruk onder controle te houden.
Shon Ma, kunt u zich nog herinneren dat ik weinig verstand had van
natuurlijke geneesmiddelen toen mijn oudste kind werd geboren?. Toen
de navelstreng van het kind afviel, kwam u op bezoek. U nam kruiden
zoals kokólodé en tanchi mee om een slappe thee voor de baby te maken.
Negen dagen lang kreeg de pasgeboren baby enkele lepeltjes van de thee.
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Kokólodé en tanchi zijn geschikt bij geelzuchtI,36. Geelzucht komt ook
bij volwassenen voor. Zij krijgen als advies om rijpe vruchten van de
boskomkommerplant te eten. Voor mijn vrouw bracht u basora pretu mee.
U zei dat deze kruidensoort geschikt is voor een lichaamsreiniging na de
bevalling. Ja Bubu, dat kan ik mij nog goed herinneren.
‘Bubu, we zitten al een tijdje te praten en ik heb u niets te drinken
aangeboden. Ik schenk wat ijskoude punch voor u in. Het is een creoolse
uitvinding; een natuurlijke punch die helpt bij verkoudheid en energie
geeft. De punch is gemaakt van basilicum, oregano, munt, citroengras én
voor een betere smaak voegt men ook kiwi, citroen en honing toe.’

Basilicum
De kruidensoorten in deze punch worden ook individueel voor andere
doeleinden gebruikt. Er zijn verschillende soorten basilicum, yerba di hole
in het Papiaments. Er is bijvoorbeeld yerba di hole blanku en yerba di
hole kreiná. U kunt basilicum alleen, of in combinatie met andere kruiden
gebruiken. Laat mij een aantal andere voorbeelden geven waarvoor u
basilicum kunt gebruiken.
Basilicum kunt u gebruiken om als thee te drinken of voor een kruidenbad.
Een kopje basilicumthee in de ochtend dient als maagspoeling. Bij
slapeloosheid kan een combinatie van basilicumsoorten gebruikt worden
voor een kruidenbad. Daarnaast helpt basilicum bij verkoudheid. U kunt
deze dan als thee drinken of voor een kruidenbad gebruiken. Als laatste is
basilicum een essentieel ingrediënt van okra- en cactussoep.

I Geelzucht is het gelig kleuren van de huid of soms ook het oogwit. Onder andere een leveraandoening kan voor
dit verschijnsel zorgen. Bij een pasgeboren baby kan het optreden, als de nieren nog niet op gang zijn gekomen om
afvalstoffen uit het bloed te verwijderen.
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Terug bij kruidenthee
Net als basilicum, kan oregano helpen bij maagklachten. Oreganothee
kan elke ochtend gedronken worden. Daarnaast helpt oregano goed bij
brandend maagzuur, maagpijn en braken. Oregano kan ook gebruikt
worden om de luchtweg te openen bij verkoudheid.
Ook munt kan helpen bij maagklachten. Ook wanneer u moet overgeven is
munt geschikt. Een persoon die een klap krijgt op een lichaamsdeel, doet
er goed aan om vier keer per dag muntthee te drinken.
Citroengras helpt bij het ophoesten van slijm. Een kopje citroengrasthee
helpt ook heel goed bij een flinke verkoudheid of koorts. Daarnaast gebruikt
men citroengras bij een pijnlijke blaasontsteking. Thee van citroengras
wordt ook gebruikt om de nieren te zuiveren, bijvoorbeeld wanneer er
sprake is van nierstenen.
‘Bubu, hoe smaakt de punch? Ik was het helemaal vergeten te vragen.
Lust u nog een glaasje?’
‘Heerlijk! Dank u, Shon Ma!’
‘Geniet van uw glaasje punch, terwijl ik onze nieuwe vriend verder vertel
over andere kruidensoorten.’
Bent u bekend met moringa? Moringa helpt goed bij ontstekingen en
suikerziekte. De bloemen van de moringa kunt u zelfs eten als saladeingrediënt. Wist u dat moringa vroeger morena genoemd werd?
Er zijn ook mensen die kruiden met kwade bedoelingen gebruiken.
Bijvoorbeeld de kruiden leng’i chuchubi, maishi grandi shimaron en yerba
bida largu. Maar onthoud dat in dit geval de bedoeling van de mens slecht
is, en niet het kruid. Deze kruiden dienen namelijk ook een goed doel. Zo
helpt yerba bida largu bij voedselvergiftiging.
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‘Het is al laat Shon Ma. Mijn nieuwe vriend en ik nemen afscheid van u.
Hartelijk dank voor uw uitgebreide uitleg. Fijne avond, Shon Ma! Fijne
avond nieuwe vriend en Bubu!’
Ik vond dit een interessant onderwerp, en ik hoop dat u dat ook vond.
Laat de Bonairiaanse cultuur niet verloren gaan! Laten we onze tradities
behouden, bijvoorbeeld onze culturele gerechten, normen en waarden,
culturele muziek en dans en onze feesten. Ik denk altijd aan Shon Ma! “Als
u even wilt bijkomen, ga voor een natuurlijk geneesmiddel.”
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