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HET 'OUDE' BONAIRIAANSE WOONHUIS

ENIGE AANTEKENINGEN BIJ EEN FOTO OVERZICHT'

VOORWOORD

Bonaire, het zonnige eiland met zijn mooie naam en zijn stille 'hoofdstad' Kralendijk heeft,
voor wat betreft het bouwen in steen, een ruim anderhalve eeuw oude traditie. Veel oude
huizen staan aan de Breedestraat, ver familielid van New Yorks Broadway. Bonaire's bouw-
stijl is ontstaan in een zeker isolement; de verschillende stromingen in de architectuur heb-
ben er nauwelijks invloed op uitgeoefend. Een ander kenmerk van de architectuur op het
eiland is, dat het gaat om gebouwen van een bescheiden omvang. Dat geldt ook voor de
'landhuizen' die Bonaire rijk is, dit in tegenstelling met Curacao waar het, vooral wat be-
treft de landhuizen, om zeer monumentale panden gaat. Overigens ontbreken grote, zelfs
zeer grote, huizen op Bonaire niet: o.a. het Gezaghebbershuis en de Pasanggrahan zijn ge
bouwen die de vergelijking met Curacao zeker kunnen doorstaan.

Het is evenwel niet de omvang die de esthetische waarde van een huis of ander bouwwerk
bepaalt. De huizen op Bonaire, hoe bescheiden ook, zijn niet alleen op zichzelf mooi, ze leve-
ren in relatie met elkaar en met het landschap een essentiële bijdrage aan het eigen karakter
van het eiland.

Veel aandacht is er tot nu toe niet aan geschonken. Het is daarom bijzonder verheugend, dat
ANK KLOMP, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Instituut voor Culturele Antro-
pologie aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, een belangrijk deel van haar waarnemingen en
ingewonnen informatie tezamen met een aantal foto's in het hierna volgende artikel heeft
vastgelegd.

Het Bonairiaanse huis doet daarmee zijn intree in de literatuur van de Nederlandse Antil-
len. Velen zullen met Mw KLOMP en mij hopen, dat deze eerste aanzet zal bijdragen tot de
vergroting van de waardering van het traditionele huizenbezit op Bonaire. Nog steeds maakt
dit een ongebruikelijk hoog percentage uit van de totale bebouwing. Nog steeds zijn deze
huizen kennelijk voor vele bewoners zo waardevol dat men ze als vanzelfsprekend goed on-
derhoudt.

Toch zal de bewoner door het oog van de bezoeker moeten leren kijken, om het eigene van
zijn architectuur volledig naar waarde te kunnen schatten.

Prof. dr. ir. CL. TEMM1NCK GROLL

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:41PM
via free access



ANK KLOMP

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:41PM
via free access
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Aan LD. GERHARTS

Bonaire, 'zoet Bonaire', in de woorden van ANTHONIE

DONKER*, ontleent veel van zijn aantrekkelijkheid aan zijn vriende-
lijke, goed-verzorgde huizen, los bijeengevoegd in een aantal kleine
kernen. De huizen zijn opgetrokken in een weinig pretentieuze,
maar zeer harmonieuze, traditionele bouwstijl. Daarnaast vindt
men er gebouwen in de publieke sfeer die al evenzeer worden ge-
kenmerkt door eenvoud en evenwichtigheid. De nieuwbouw is tot
nu toe niet storend; de nieuwe woonwijken bevinden zich buiten de
oude kernen, terwijl de nieuwe gebouwen in Kralendijk en andere
plaatsen (veelal winkels) hoewel meestal niet fraai, niet erg opval-
lend zijn. Dat Bonaire een gaaf stadsgezicht' en vele gave dorpsge-
zichten kent is mede te danken aan de op zichzelf ongelukkige om-
standigheid, dat het in economisch opzicht is achtergebleven ten
opzichte van bijv. de buur-eilanden Curacao en Aruba, waardoor de
vraag naar nieuwbouw, met name in de verzorgende sector, be-
perkt gebleven is. Reden tot gerustheid in deze is er echter niet.
Wanneer de aandacht wat meer op de afzonderlijke huizen wordt
gericht, valt het op dat verschillende fraaie panden onbewoond zijn
en zich in een verregaande staat van verwaarlozing bevinden. An-
dere mooie huizen zijn in korte tijd door verbouwing onherkenbaar
veranderd. Wat dit laatste betreft, het valt te verwachten dat, gezien
de veranderde eisen die aan het wonen worden gesteld en de grotere
mogelijkheden om de verlangens op dit gebied te verwezenlijken,
het aantal ingrijpende verbouwingen zal toenemen. Verhoogde
bouwactiviteit kan ook verwacht worden, wanneer de verlenging
van de start- en landingsbaan van het vliegveld het beoogde doel
heeft bereikt, namelijk de ontplooiing van het toerisme. Hetzelfde
geldt voor andere initiatieven welke de bedoeling hebben om verbe-
teringen in de economische toestand van het eiland tot stand te
brengen. Het is daarom van groot belang dat men zich beraadt over
de vraag hoe de architectonische schoonheid van Bonaire het best
bewaard kan blijven; het antwoord op die vraag zal overigens ook
voor het toerisme niet zonder betekenis zijn.

1. Het Gezaghebbershuis in Kralendijk, thans bestuurskantoor. Gebouwd omstreeks
1837; gerestaureerd in 1972 (foto T G , 1976).
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158 ANK KLOMP

Op Bonaire is men er zich over het algemeen niet van bewust dat
het bij de huizen in traditionele stijl gaat om een waardevofr erfgoed
dat bescherming verdient. Het nieuwe heeft meer prestige dan het
oude. 'Oud' is vaak synoniem met 'armoedig' en armoede is voor
velen nog geen verschijnsel uit een ver, wat pittoresk verleden.'' De
meeste Bonairianen geven daarom de voorkeur aan een nieuw huis
boven een oud, maar deze regel kent belangrijke uitzonderingen.
Er zijn Bonairianen die hun huis met veel zorg en ten koste van
grote financiële offers in oude stijl in stand houden. Ook bij de over-
heid is men zich er van bewust dat de oude architectuur aandacht
en bescherming verdient. Dit blijkt o.a. uit de schitterende restau-
raties van het Gezaghebbershuis (het huidige bestuurskantoor), de
Pasanggrahan en het 'huis van Van der Dijs', alle in Kralendijk, en
van het Magazina di Rey bij Rincón. De twee eerstgenoemde res-,
tauraties kwamen mede tot stand op instigatie van de 'Adviesraad
voor Culturele Samenwerking' en werden grotendeels gefinancierd
met ontwikkelingsgelden; de andere twee projecten waren locale
initiatieven, die ook uit plaatselijke fondsen werden bekostigd. De
rapporten van Prof. TEMMINCK GROLL, die al geruime tijd aan-
dacht schenkt aan de monumentenzorg op de Nederlandse Antil-
len, zijn daarvoor vanzelfsprekend van groot belang.

Uit een artikel getiteld 'Stichting Monumentenzorg op Bonaire
van urgent belang' (in de /Jewry- e» N/e«Mtf£enc/.tfe» van 13 sep-
tember 1974) blijkt, dat het probleem ook in het algemeen meer in
de belangstelling is gekomen. Overigens, hoe groot de urgentie is
heeft de schrijver van het artikel wellicht niet eens beseft; één van
de huizen waarvoor aandacht gevraagd werd en waarvan de restau-
ratie werd aangekondigd, is inmiddels afgebroken. Hieraan moet
echter direct worden toegevoegd, dat de eigenaresse van het oude
pand, Maduro en Curiël's Bank, op de vrijgekomen ruimte een
prachtig 'niéuw oud gebouw' (foto 42) deed verrijzen (ontwerp:
Plan D2), waarover één van de sprekers bij de in gebruikstelling als
bankgebouw terecht opmerkte, dat het verdiende direct op de
monumentenlijst geplaatst te worden!

Het onderhavige artikel heeft, evenals het stuk in de Se««, de
bedoeling Bonaire's traditionele architectuur meer in de belangstel-
ling te brengen en een bijdrage te leveren aan het tot stand komen
van een doelmatige bescherming ervan. Het richt zich voorname-
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HET 'OUDE' BONAIRIAANSE WOONHUIS 159

lijk op de woonhuizen, die, juist omdat ze als zo 'gewoon' be-
schouwd worden, het meeste gevaar lopen. Het hoofdbestanddeel
van dit artikel wordt gevormd door een keuze uit 144 foto's, welke
voor het merendeel werden gemaakt in 1970 en 1971, met het
doel een inventarisatie te maken van de architectonisch interessan-
te huizen en publieke gebouwen op Bonaire.'

Een en ander vond plaats tijdens een antropologisch onderzoek.'
De huizen op Bonaire vormden geen specifiek onderwerp van
studie; enerzijds ontbrak daarvoor de tijd, anderzijds de bouwkun-
dige deskundigheid. De tekst geeft slechts een aantal kanttekenin-
gen, welke voornamelijk van sociale en historische aard zijn.
Hierbij komen aan de orde:
de betekenis van het huis voor de Bonairianen;
huizen in relatie tot het nederzettingspatroon en de middelen van
bestaan;
soorten huizen naar materiaal en vorm; '
historische bronnen over huizen op Bonaire;
problemen waarmede een instelling voor monumentenzorg, gericht
op de huizen op Bonaire, rekening dient te houden.

DE BETEKENIS VAN HET (EIGEN) HUIS

Een huis, een eigen huis, is voor een Bonairiaan een erg
belangrijk bezit. Pas als je een eigen huis hebt, heb je iets bereikt.
Vroeger moest een man eerst zorgen voor een eigen huis (plus in-
richting) en dan pas kon hij aan trouwen denken. Tegenwoordig is
het bezit van een eigen huis geen voorwaarde meer voor een huwe-
lijk, maar elke Bonairiaan streeft er toch naar zo snel mogelijk een
eigen huis te verwerven. Men vindt het betalen van huur zonde
van het geld: 'je krijgt er niets voor'. Zodra men enig geld over-
houdt, probeert men aan een stuk grond te komen - het is gemak-
kelijk om grond in erfpacht te verkrijgen - en wanneer men daarin
geslaagd is, schaft men een hoeveelheid £/o/è/è/° (cementblokken) aan
en kan de bouw beginnen. Al naar men geld en tijd heeft werkt
men aan het huis, bijgestaan door vrienden en verwanten. Als er
geen kink in de kabel komt, is het in één of twee jaar gereed. In het
recente verleden deed men overigens vaak vier jaar over de bouw
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van een huis. Dit betrof dan mensen die op Aruba of Curacao
werkten en slechts de vakanties ter beschikking hadden. In het
eerste jaar bracht men de fundering aan, in het tweede jaar de
muren, in het derde jaar het dak en in het vierde jaar werd het
geheel afgewerkt.

Tegenwoordig worden ook veel huizen door aannemers gebouwd
voor eigen rekening of in opdracht. Het wederzijds dienstbetoon
begint wat uit de tijd te raken; de moderne arbeidsverhoudingen
laten ook minder ruimte voor de traditionele vormen van hulpver-
lening.

Uit de gegevens van de volkstelling van I960 ' blijkt dat 76%
van de hoofden van huishoudens een eigen huis bewoont. Ook bij
jongeren is het ideaal van een eigen huis niet afwezig. Bij een
enquête onder leerlingen van de M.A.V.0. en E.T.A.O., welke in
1971 werd gehouden, werd de vraag gesteld wat ze zouden doen als
ze opeens een hoop geld zouden krijgen. Van de jongens (mannen
worden geacht voor een huis te zorgen) antwoordden er 10 dat ze
dan een huis zouden kopen, 3 zeiden het geld te willen bewaren .tot
ze zouden trouwen (waarbij de aanschaf van een huis en meubilair
de grootste uitgave betekent), terwijl 8 er een auto voor wilden ko-
pen. Het aantal belangstellenden voor een eigen huis is niet
bijzonder groot, gezien het totaal van 124 respondenten, maar is
toch wel opmerkelijk voor kinderen op die leeftijd. Het grootste
aantal antwoorden luidde overigens 'sparen' (48), een antwoord
dat zich goed laat rijmen met die interesse voor een eigen huis.

Sociaal gezien is het erg belangrijk dat de Bonairianen zoveel
waarde hechten aan het bezit van een eigen huis. Hierdoor heeft
men ook in slechte tijden — Bonaire's werkloosheids-
cijfers variëren, met uitzondering van een enkel goed jaar, tus-
sen de 15 en 20% — een dak boven het hoofd en hoeft er
niet elke week of elke maand huur te worden opgebracht. In de
tweede plaats (en dat is ook voor de monumentenzorg van groot
belang) worden eigen huizen in de regel beter onderhouden dan
huurhuizen. Op Bonaire onderhoudt men over het algemeen zijn
huis nog 'vanzelfsprekend goed' constateert TEMMlNCK GROLL

(1967:39); maar ook op Bonaire gaat volgens hem het onderhoud
achteruit (1977:111/23). Er is nog een andere kant aan die
gehechtheid aan het eigen huis waarmee een instelling voor
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monumentenzorg te maken zou kunnen krijgen: een Bonairiaan
doet niet gauw afstand van zijn huis. Van de onbewoonde min of
meer vervallen huizen die men op Bonaire aantreft, behoort een
deel aan mensen die misschien al meer dan dertig jaar op Aruba of
Curacao wonen. Ze willen hun huis echter niet verkopen, want
mochten ze terugkomen dan kunnen ze weer in hun eigen huis
gaan wonen.

Bij de voorkeur van een eigen woning dient wel een kantteke-
ning gemaakt te worden. In 1972 is men op Bonaire begonnen met
de bouw van volkswoningen. Het is niet ondenkbaar dat dit een
verandering ten gunste van het betrekken van huurhuizen teweeg
zal brengen. De volkswoningen zijn ook naar het oordeel van de
Bonairianen mooi en tegen redelijke prijzen te huur. Ze worden
ook opmerkelijk goed onderhouden door de bewoners.

Het is niet verwonderlijk, dat het huis ook een plaats inneemt in
de relaties van de mensen met het bovennatuurlijke. Het is bijv.
gebruikelijk om een nieuw huis te laten inzegenen door een R.K.
priester (meer dan 90% van de bevolking van Bonaire is Rooms
Katholiek). Ook begraaft men wel wat geld en brood onder elk der
hoeken van de vloer: genoemde zaken zouden er dan nooit ontbre-
ken. Vroeger slachtte men soms een kip als de regenbak bij het huis
gereed gekomen was. Dit gebeurde dan op de vloer van de bak, die
hierdoor zeker waterdicht zou zijn. Een andere lezing — hiermee
niet in strijd — is, dat de bak dan altijd vol zou zijn. Enkele andere
gebruiken in deze sfeer, waaraan overigens door lang niet iedereen
waarde wordt gehecht, zijn: het aanbrengen van een kruis op een
huis in aanbouw om de boze geesten op een afstand te houden (niet
altijd weet men waarom men dit doet), het voor het nieuwe jaar
uitroken van het huis met wierook '/><z wawdiz/w&z £<y', d.w.z. om
ongeluk het huis uit te jagen, alsook het schoonmaken van een huis
met een water dat geluk brengt. Tot slot van deze onvolledige op-
somming: er zijn mensen die het niet prettig vinden wanneer een
bezoeker het huis via een andere deur verlaat als waardoor deze het
huis heeft betreden; het geluk zou wel eens met de persoon is kwes-
tie mee kunnen gaan.
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162 ANK KLOMP

B O N A I R E

S km

Fig. 1. Schetskaartje van Bonaire, met aanduiding van de in de tekst genoemde woonkernen
en plantages. Het gebied dat bij benadering aLs landbouwareaal van de (vroegere) kleine boe-
ren kan worden beschouwd is grof-gearceerd. — Bonaire heeft een oppervlakte van 287

km'; grootste lengte ongeveer 35 km; aantal inwoners in 1978 omstreeks 9000.
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HUIZEN IN RELATIE TOT HET NEDERZETTINGSPATROON EN DE

MIDDELEN VAN BESTAAN

Opmerkelijk genoeg hebben veel Bonairianen niet één huis,
maar twee. Het ene huis staat in het dorp (of de stad), het andere in
de /è«««/è«. In tegenstelling met bijv. de eilanden Aruba en
Curasao, die in hoofdzaak gekenmerkt worden door een verspreid
nederzettingspatroon, kent Bonaire dorpsnederzettingen. Hoewel
de huizen in een dorp op aanzienlijke afstand van elkaar kunnen
staan, is er toch duidelijk sprake van een eenheid. Buiten de dorpen
ligt het landbouwareaal, de £«»«£«. De term 'platteland' benadert
de betekenis van dit woord enigszins. Maar £«»«£« wordt nog in
een meer specifieke betekenis gebruikt, namelijk in de zin van een
bepaald stuk landbouwgrond. Veel Bonairianen hebben zo'n
£«##£# in eigendom of in huur en wonen er ook af en toe. Ze
houden er wat geiten en soms ander kleinvee en verbouwen er
naast sorghum (TOK/;/ c£&è//tt) wat groenten en fruit, tenminste als
er genoeg regen valt. In landbouw-economisch opzicht zijn deze ac-
tiviteiten niet erg belangrijk meer. Het gebruik ervan is nu in de
meeste gevallen vergelijkbaar met dat van volkstuintjes in Europa:
men heeft een beroep of een pensioen dat voor de inkomsten zorgt
en het landje is er meer voor de liefhebberij. Deze liefhebberij is
niet beperkt tot mensen uit een bepaalde laag van de bevolking.
Ook ambtenaren, onderwijzers en winkeliers hebben vaak een
£«»«£«. Overigens, niet iedereen die een £#»«£« bezit, benut deze
ook; het zijn vooral de oudere mensen die nog met animo de land-
bouw bedrijven.

Het huis dat de Bonairiaan in het dorp heeft is de hoofdwoning.
Dit huis wordt goed onderhouden; het is — wanneer de middelen
het toelaten — voorzien van modern comfort en hier staan ook de
goede meubelen. Het /è«»«>è«-huis is soms een echt huis, soms is
het niet meer dan een schuurtje (nzwc^o), maar het komt vrijwel
altijd op de tweede plaats. Op de £««#£« doe je oude kleren aan en
gebruik je je oude spullen op. Normaal gesproken woont men in
het huis in het dorp en gaat men na het werk en in de weekeinden
naar de £#««£«. Alleen mensen die geen ander werk (meer) hebben
trekken 's morgens vroeg al naar de £«««£« om 's avonds weer in
het dorp terug te keren.
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Vroeger, toen de landbouw en verwante activiteiten nog Bonai-
re's vrijwel enige middelen van bestaan waren, d.w.z. tot ongeveer
de jaren dertig van deze eeuw, zag het woonpatroon er anders uit.
Door de week was het dorp zo goed als verlaten. De mensen
verbleven dan óf op hun eigen £#««£« om akkers en beesten te ver-
zorgen öf waren te vinden op de plantages of in de zoutpannen van
de grootgrondbezitters waar zij als werkvolk dienst deden. In de
regentijd probeerde iedereen zich vrij te maken voor het werk op
het eigen land. 's Zaterdags keerde men terug naar het dorp om
inkopen te doen en om 's zondagsochtens naar de (vroeg)mis te
gaan. 's Zondagmiddags trok men al weer naar de £«»#£#. Een
klein aantal families volgt dit woonpatroon nog altijd; zij zijn alleen
in het weekend enige tijd in hun huis in het dorp te vinden. Ande-
ren zijn de laatste jaren weer meer op hun £«««£« om hun geiten
tegen diefstal te beschermen. Ook zijn er Bonairianen die alleen
over een /è«««/è«-huis beschikken. Dit geldt bijv. voor de bewoners
van Playa Grandi, een buurtschap ten noorden van Rincón. Dat zij
in de £#««/£« blijven wonen berust op gewoonte en op een keuze
voor 'buiten wonen'. Vaak gaat deze voorkeur gepaard met een
nog vrij intensieve landbouwpraktijk.

Ook de grootgrondbezitters, waarvan hierboven sprake was, be-
zaten twee huizen, één in de 'stad' (de J/?O», de aanzienlijken,
woonden allemaal in Kralendijk) en één op de plantage. Vaak
woonde in het plantagehuis een wtó, een opzichter. Dat laatste was
zeker het geval als de plantage-eigenaar niet op Bonaire maar op
Curacao gevestigd was. Maar ook de landheer vertoefde door de
week wel in zijn plantagehuis. Zijn vrouw en kinderen bleven
gewoonlijk in de stad. De vrouwelijke j^o» deden geen werk op de
plantage. Dit in tegenstelling met de vrouwen uit de volksklasse,
die voor vrijwel alle werk werden ingezet, zowel op het land (van de
j/?o« of van henzelf) als in de zoutpannen. De kinderen van de^ow
moesten ook naar school (in Kralendijk) en het zou voor hen niet
doenlijk zijn geweest om de afstand van Kralendijk naar de plantage
iedere dag tweemaal af te leggen (zie fig. I). Met de gebrekkige we-
gen en vervoersmiddelen van die dagen was zo'n tocht een hele on-
derneming.*

Het particulier grootgrondbezit op Bonaire, dat zich tot ongeveer
het einde van de tweede wereldoorlog heeft gehandhaafd, ontstond
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in de jaren zestig van de vorige eeuw. Voor die tijd was Bonaire een
gouvernementsplantage waar particuliere vestiging niet was toege-
staan. Na de afschaffing van de slavernij achtte het gouvernement
een lonende exploitatie echter niet mogelijk. In 1868 werd daarom
een openbare verkoping gehouden, waarbij een vijftal grote kavels
variërend van 600 tot 4000 ha en de zoutpannen in het zuiden van
Bonaire onder de hamer kwamen. Vóór 1868 waren al enkele plan-
tages of /è«»«/ètt in particuliere handen overgegaan en ook na 1868
werd de verkoop van gouvernementsgrond voortgezet. De kost-
gronden van de gewone man bleven buiten deze verkopingen; ove-
rigens kon ook hij grond in eigendom krijgen. De grootgrond-
bezitters gebruikten hun grote £«»«£« voor extensieve landbouw
en een aantal andere activiteiten. Er werden geiten, schapen, paar-
den, koeien en ezels gehouden en voorts werden gewassen als aloë
en sorghum verbouwd. Het winnen van zout (waar mogelijk) als-
ook het verzamelen van dividivi peulen (voor de bereiding van looi-
zuur) en van mest (voor de suikerplantages elders in het Caraïbisch
gebied) vormden activiteiten die aan de opbrengst van plantages bij-
droegen. Wat deze laatste twee producten betreft, de meeste mest
kwam van de £#««£« van de kleine boeren en de meeste dividivi
peulen van de (overgebleven) gouvernementsgronden, waar zij
door de kleine man verzameld werden. Voor de kleine boeren/land-
arbeiders vormden zij een welkome mogelijkheid om wat bij te ver-
dienen.

Als opkopers fungeerden de grootgrondbezitters: zij waren na-
melijk niet alleen hereboeren maar ook kooplieden. Zij exporteer-
den de producten van hun eigen plantages, tezamen met die welke
ze van derden inkochten, naar Curacao en naar andere (ei)landen.
Tevens importeerden zij een grote verscheidenheid aan artikelen:
levens- en genotmiddelen als suiker, koffie, maismeel, rijst, boter,
sterke drank, maar ook stoffen, schoeisel, gereedschappen enz. De
indeling van de huizen van de j/?o» weerspiegelde deze bezigheden.
In het stadshuis was de benedenverdieping vaak ingericht als maga-
zijn en winkel; de familie woonde boven. Soms ook was de nering
ondergebracht in een belendend pand. Op de £«««£« van de 5^0»
was naast een woonhuis of een woongedeelte ook een magazijn an-
nex verkoopruimte te vinden.

Vanzelfsprekend bestond Bonaire's bevolking in de eerste helft
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Fig. 2. Aanduiding van de ligging van de in de tekst genoemde huizen en andere gebouwen
in Kralendijk-centrum en Kralendijknoord ('Playa pabao'). De nummering is die van de fo-

to's.

van deze eeuw niet alleen uit kleine boeren/arbeiders en groot-
grondbezitters, er waren ook 'middenstanders' als winkeliers, am-
bachtslieden en ambtenaren. In het algemeen kan men zeggen dat
de verschillen in welvaart hun neerslag vonden in de grootte en het
uiterlijk van de woningen, alsook in de inrichting daarvan, zonder
dat er van duidelijke scheidslijnen sprake was.
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SOORTEN WOONHUIZEN
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Ten dienste van de beschrijving zou ik een drietal typen willen
onderscheiden op basis van het gebruikte materiaal voor de muren
en het dak en het aantal bouwlagen, een indeling die overigens nog-
al arbitrair is.
j . Het huis met muren van takken en leem (eventueel van steen)
en een dak van stro (sorghum stengels).
£. Het huis met muren van steen of van cementblokken, met een
pannendak. Alle woonruimten op de begane grond,
c. Het huis met muren van steen (of cementblokken?), een pan-
nendak en een verdieping.

j . — Het huis van takken (cas *# ^ara^ of stenen fcaj ^/' />ze r̂aj
met een dak van sorghum stro (tfj/è dï/w/ 7 ma/j/?^ is het meest een-
voudige Bonairiaanse huis. In de dorpen is op dit moment slechts in
een enkel geval een dergelijk huis nog in gebruik. Voor zover daar
nog te vinden, dienen zij meestal als opslagruimte f/»a,£<K7»flJ. In de
£«««£« daarentegen komen zij nog veelvuldig voor, zij het vaak in
allerlei stadia van ontbinding. Het CÖJ <# £<zra was het goedkoopste
huis omdat vrijwel iedereen dit met behulp van vrienden of familie
zelf kon bouwen, terwijl voor het optrekken van een stenen huis de

-.wr/-.y.w.'/-77/7a ^"""iSE

Fig. 3. Plattegrond van een cat rf; £ara: het huis op (oto 17-1 = slaapkamer voor grote kin-
deren. 2 = slaapkamer voor kleine kinderen. 3 = slaapkamer voor de ouders. 4 = keuken.

5 = kookplaats (/b^ó«, met 3 of 6 stenen). 6 = 'douche'.
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hulp van een metselaar nodig was. Het is het meest oorspronkelijke
woonhuis van Bonaire, wanneer we de Indiaanse periode, waarover
vrijwel geen gegevens bestaan, buiten beschouwing laten. De mu-
ren van een CÖ.Ï *# fora bestaan uit een vlechtwerk van takken tus-
sen wat zwaardere stammetjes, opgevuld en aangesmeerd met een
mengsel van leem, gras en mest. Wanneer zo'n wand droog en
hard is geworden wordt hij met een kalklaag afgewerkt. OziNGA
(1959:16) spreekt van 'primitief vakwerk' (in de zin van bijv. de
Duitse vakwerkbouw). Het schilddak wordt gevormd door een ge-
raamte van stammetjes en dunnere takken waarop de strobedek-
king wordt gebonden. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld
dat de stammetjes en takken werden gekapt met wassende maan om
rotting van het hout te voorkomen. In 1971 vervaardigde een man
in Playa Grandi nog een schuurtje op de hier beschreven wijze, zij
het dan met een onorthodox dak. De foto's van deze bouw geven
een duidelijk beeld van de constructie (foto's 14 en 15). Het grond-
patroon van het c<w <# fora is rechthoekig, maar er kunnen allerlei
uitbouwsels aanwezig zijn, bijv. een rawaa'j, een voorportaal van
cactushout (/fowfou^ (foto 9). De luiken en deuren van een derge-
lijk huis werden eveneens uit cactushout vervaardigd. De vloeren
waren van zand en leem of van platte stenen met zand ertussen.

Het CÖJ <#/>/e*/ra met een strodak (foto 16) heeft eenzelfde grond-
vorm als het c<« <# fora. De muren van dit huis werden gemaakt
van natuurstenen die met mortel, een mengsel van kalk, zand en
water, bijeen werden gevoegd. Soms waren de muren onderaan
aanzienlijk dikker dan boven. Vanzelfsprekend vormde dit stenen
huis een wat solidere constructie dan het CJJ- <# fora.

Het cj.y <# fora en het CTÖJ <# />/e<̂ ra hadden meestal maar twee
kamers, één voor de ouders om in te slapen en één voor de
kinderen. Men kookte buiten onder een boom. 'Douchen' deed
men ook buiten, als het donker was. De meeste mensen deden hun
behoeften in de moa//, het struikgewas rond de huizen. Een enkele
familie had echter fo.rtw, een soort 'huuske' dat op het erf stond.
Varkens vormden de opruimdienst (deze werden overigens voor ze
werden geslacht opgesloten en gevoerd om ze weer 'schoon' te krij-
gen). Het c<« */; fora waarvan hier de plattegrond wordt weergege-
ven (fig. 3) is met zijn 5 vertrekken een 'late' vorm; het gedeelte
rechts, waar zich de keuken de douche bevinden, is later toege-
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voegd, hetgeen op de foto van dit huisje (foto 17) ook duidelijk te
zien is.

£. — Het huis met muren van steen of cementblokken /̂o/è/è;'j en
een pannendak fda/è *#/w»c/wj is het 'typische' Bonairiaanse huis
dat bepalend is voor het karakter van de dorpen op het eiland en
van delen van Kralendijk. De muren, vroeger van natuursteen ge-
bouwd, werden later van cementblokken opgetrokken. Deze wer-
den met onderbrekingen vanaf 1927 op Bonaire zelf vervaardigd,
als bouwmateriaal werden ze echter pas na de tweede wereldoorlog
algemeen. Tegenwoordig worden alle huizen van cementblokken
gemaakt. De dakpannen kwamen ook van Bonaire zelf, althans van-
af 1866 toen er op Bonaire een dakpannenfabriek werd opgericht.
In 1867 werd deze gevolgd door een tweede; beide hebben tot in de
eerste wereldoorlog gewerkt (HARTOG 1957:214, 215, 299). Het
pannendak had een groot voordeel boven het strodak, omdat het
kon worden gebruikt om het regenwater in een regenbak (Vee«£a/èj
op te vangen; voor het droge Bonaire natuurlijk uiterst belangrijk.
In zijn grondpatroon is dit huis, evenals het eerste type rechthoekig
(zie fig. 4). In de regel is het daarbij 'geleed', d.w.z. heeft het een
voorgalerij ^a^re/ ^/^»//J en soms ook nog een achtergalerij ^a-

/' /w/m,) (o.a. foto's 5, 7, 8, 18 en 40). De voorgalerij steekt

r . - . JT-.'.** #̂ / w i v . f .-••,

Fig. 4. Plattegrond van een stenen huisfé/o/W// met voorgalerij. 1 = wij , 'woonkamer'. 2
slaapkamer. 3 = slaapkamer. 4 = keuken. 5 = w.c. 6 = douche. 7 = bijkeuken. 8 = A<

;, voorgalerij.
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soms aan één of twee kanten buiten het centrale deel van het huis
uit. Dit centrale deel van het huis is gedekt met een zadeldak tussen
twee topgevels of een schilddak, de ^Wre/ meestal met een aanslui-
tend lessenaarsdak. Wanneer deze huizen wat royaler zijn uitge-
voerd, hebben zowel de galerij(en) als het middendeel een schild-
dak. Het meest uitgebreide exemplaar heet dan een huis met 'drie
hoofden' /rei' /èa^ej (foto's 19 en 39).

Bij het karakteristieke uiterlijk van dit type huis hoort verder een
/or««, een uitgebouwde stenen oven met een schoorsteentje en de
reeds genoemde regenbak. De /or«« werd aan de westkant ge-
bouwd i.v.m. de heersende — oostelijke — windrichting (foto's 5
en 18). De glasloze raamopeningen kunnen gesloten worden met
eenvoudige houten luiken ^e»tó«ö dï £/tf/J of zijn voorzien van
blinden met beweegbare louvres ^y/jaWerr/ Tegenwoordig worden
de houten louvres vaak vervangen door glazen louvres fjM«je .̂
Binnendeuren, indien aanwezig (vaak doet een gordijn dienst als af-
scheiding) zijn van hout gemaakt en dikwijls voorzien van j/?#Wer.y.
Afhankelijk van de welstand zijn de vloeren van zand en leem, ce-
ment, hout (vroeger) of tegels.

£. — Bij de huizen van stenen (of cementblokken?) gebouwd, die
voorzien zijn van een pannendak en een verdieping, gaat het zowel
om de echte herenhuizen als om de huizen van de beter gesitueerde
middenstand van eertijds. Dit neemt niet weg dat men ook wel een
enkel herenhuis kan vinden dat geheel gelijkvloers is gebouwd. In
het laatste geval hebben we te doen met een soort vergrote versie
van het 'typische' Bonairiaanse huis, type b (foto 20).

Vrijwel alle huizen met een verdieping staan in Kralendijk want
daar woonden de ^ o « en andere weigestelden. Er zijn echter uit-
zonderingen: in Nikiboko staat ook een dergelijk huis (foto 35); de
plantagehuizen van Bacuna (foto 36), Jatu Bacu (foto 12) en Guate-
mala hebben eveneens een verdieping en hetzelfde is het geval met
het merkwaardige huis bij de vuurtoren in de plantage Bolivia (foto
43). Binnen het genre huizen met een verdieping zou men twee
soorten kunnen onderscheiden. Eén type heeft een verdieping over
de gehele oppervlakte van het huis, een ander heeft slechts een ver-
dieping boven het middendeel of van een gedeelte daarvan (zie
foto's 22, 23, 26, 33 en 34). Deze laatste vorm verdient bijzondere
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aandacht. Het betreft hier een specifiek Bonairiaans type, dat op de
eilanden Aruba en Curacao niet of nauwelijks wordt aangetroffen.'"

Zoals aangegeven, waren de landheren vroeger naast plantage-
houder ook koopman. In hun huizen was daarom de benedenver-
dieping ingericht als winkel en opslagruimte (foto's 23, 34). In een
enkel geval wordt de benedenverdieping nu nog als winkel ge-
bruikt.

Deze verdiepingshuizen zijn ook gebouwd van natuurstenen die
met mortel zijn samengevoegd. Of er ook huizen in deze stijl zijn
opgebouwd met cementblokken is mij niet bekend. De raamopenin-
gen in deze huizen kunnen bij het winkelgedeelte vaak gesloten
worden met gewone luiken, terwijl in de rest van het huis de raam-

iii

Fig. 5. Plattegrond van de bovenverdieping, d w z . het woongedeelte, van een herenhuis zo-
als op foto 23 is afgebeeld. Deze schets geeft bij benadering de toestand weer in 1930, naar
gegevens van Mevr. J.M. MEYER — VAN DER REE, die enkele jaren in dit huis heeft ge
woond. 1 = jaiz, 'woonkamer'. 2 = slaapkamer. 3 = badkamer. 4 = keuken. 5 = eetka-

mer. 6 = galerij. 7 = balkon. Ill = trap.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:41PM
via free access



172 ANK KLOMP

openingen voorzien zijn van luiken met louvres. De vloeren zijn
van hout, cement of betegeld.

Fig. 5 moge een indruk geven van het woongedeelte, d.w.z. de
bovenverdieping van een herenhuis. Dit betreft het huis waar nu de
discotheek 'E Wowo' gevestigd is (foto 23).

Met deze beschrijving van de wat betreft architectuur interes-
sante huizen zijn de meeste woningen aan de orde gekomen. Er zijn
echter huizen die buiten de gemaakte indeling vallen en zeker de
moeite waard zijn. Zo zijn er enkele aardige houten huizen (foto
25) en huizen waarvan mij niet bekend is van welk materiaal ze zijn
gemaakt. Ook zijn er enkele bouwwerken die niet tot de categorie
woonhuizen kunnen worden gerekend en evenmin als openbare ge-
bouwen beschouwd kunnen worden, maar die toch bescherming
verdienen. Bijv. de opslagruimte in Kralendijk met zijn boeiende
gevellijn (foto 24) en het winkelpand aan de Breedestraat (foto 27)
dat waarschijnlijk nooit als woonhuis is gebruikt. Bovendien gaat
het bij restauratie niet alleen om de interessante panden zelf, maar
ook om de omgeving en de algehele 'aankleding'. Oude hekken en
muren bijv. dienen daarom bij het behoud betrokken te worden, zo-
als ook in het artikel in de '5e«r.y' wordt opgemerkt.

Bij het lezen van deze beschrijving zijn er ongetwijfeld vragen
gerezen over de aanduiding 'oud' met betrekking tot de huizen in
traditionele stijl, al staat dat 'oud' ook tussen aanhalingstekens. Im-
mers waar er sprake is van cementblokken als bouwmateriaal is het
duidelijk dat deze huizen, althans voor een deel, niet erg oud kun-
nen zijn. De beschikbare bronnen wettigen de conclusie dat een
aantal Bonairiaanse huizen meer dan honderd jaar oud zijn; de
meeste huizen in traditionele stijl zijn echter in deze eeuw ge-
bouwd. Het blijkt dat men tot in de jaren vijftig en bij uitzondering
nog later, van de 'oude' stijl gebruik heeft gemaakt.

HISTORISCHE BRONNEN OVER HUIZEN

HARTOG (1957) geeft een drietal staatjes van o.m. het huizenbezit
van het 'land', d.w.z. van de overheid, aan het begin van de 19de
eeuw. De staatjes hebben betrekking op de jaren 1810, 1824 en
1828. Ze geven de volgende informatie (letterlijk geciteerd):
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(1957:140)
1 stro huis op Seroe Moreno"
1 panne magazijn
1 stro huis op de Fontein
1 dito daar de commandant in woont
1 dito daar de chirurgijn in woont
1 dito voor 't Hospitaal, zeer vervallen
1 dito daar de kapitein der slaven'* in woont voor 't Fort

iS24 (1957: tegenover p. 62)
1. Het huis, Magazijn, Wagthuis in 't Fort P. 2.000,—
2. Een Magazijn aan de Rincond met pannendak 1.500,—
3. Een Huis naast het Fort waar den 1ste

opzichter inwoond met pannendak 800,—
4. Een d°. in het land waar de Chirurgijn /

inwoond met stroodak 150,—
5. Een d°. waar de Chirurgijn ingewoond heeft,

thans onbewoond 30,—
6. Een d°. aan di Fontein op stutten met stroo

bedekt (reparable) 30,—
7. Een d°. of Loots aan de oude zout Pan thans

vereischt een nieuw Dak 50,—
[Een peso was toen ongeveer ƒ 1,80 waard.]

i828 (1957:140)
Het Huis in het Fort / 2.600,—
Het magazijn op de Rinkon • 2.000,—
Het huis bewoond door den 1 en opzigter 1.200,—
Het huis bewoond door een chirurgijn .200,—
Het huis bestemd voor het hospitaal 600,—
De huizen op de Fontijn en zoutpan 600,—

In 1810 blijken alle landshuizen nog 'van stro' te zijn, ca.r *# fo-
ra dus waarschijnlijk. Wat er onder een 'pannemagazijn' moet wor-
den verstaan is minder duidelijk. Een opslagplaats voor dakpannen
terwijl alle daken nog van 'stro' zijn? Het kan, misschien waren de
pannen bedoeld voor het 'magazijn op de Rinkon', dat op de staat-
jes van 1824 en 1828 voorkomt en een pannendak blijkt te bezit-
ten.
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2. Enkele huizen aan de oostzijde van de Breedestraat te Kralendijk (foto T.G., 1976).

3. De vroegere Pasanggrahan in Kralendijk. nu in gebruik voor overheidsdiensten. In
1980 gerestaureerd (foto 1971).
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Wanneer het magazijn in Rincón (foto 28) precies is gebouwd
blijkt niet, maar in elk geval dus vóór 1824. Hiermee is het na het
fort in Kralendijk, voor zover nu bekend, het oudste gebouw op Bo-
naire. Deze omvangrijke opslagplaats (ca. 30 bij 7 m), bekend onder
de naam 'iW^;>M a7 ifejy' diende als bewaarplaats van het voedsel
van de slaven. In 1820 waren er al 321 landsslaven op Bonaire
(VAN LENNEP COSTER 1836:146).

Dat voedsel kwam in een nat jaar in de vorm van sorghum (maifW
c/W/tótt,) mogelijk van Bonaire zelf, maar in een droog jaar moest
het worden ingevoerd. HARTOG (1957:209,210) vermeldt dat de
landbouw (bedoeld wordt de akkerbouw) aan het begin van de 19e
eeuw onbelangrijk was en het merendeel van de 'mais' (dit kan zo-
wel echte mais zijn als sorghum) werd aangevoerd uit Curacao.
TEENSTRA (1837:191), die Bonaire in 1828/29 en 1833/34 be-
zocht, schrijft: 'Landbouw bestaat hier bijna in het geheel niet. De
mais komt er nog minder voort dan te Cwrafao'. Overigens, wan-
neer het andere 'Magazijn des Konings' werd opgetrokken, het
(nog bestaande) gebouw op de plantage Amboina bij Kralendijk, is
ook niet precies bekend. Uit het geciteerde overzicht blijkt dat het
in 1828 nog niet bestaat. De eerste melding ervan komt van VAN
LENNEP COSTER, die Bonaire o.m. in 1837 heeft bezocht. Hij
schrijft n.a.v. een bezoek aan de plantage (1842:75): 'Dit veld
doorgegaan zijnde, kwam men bij het groote steenen magazijn, dat
het Gouvernement tot berging van het voedsel van de slaven heeft
doen bouwen.'

Om terug te keren tot de huizen, waarschijnlijk bezat de over-
heid in 1824 al zeker één stenen huis: het huis 'waar den 1ste op-
zichter inwoond' want dat heeft immers een pannendak. HARTOG
(1957:140) vermoedt dat de commandeur'* nog in een strohuis
woonde. Dat is niet onmogelijk maar waarschijnlijk is het niet.
VAN LENNEP COSTER, die Bonaire in 1820 voor de eerste maal be-
zocht, geeft er geen uitsluitsel over. Hij vertelt (1836:147) over de
huizen die hij aantrof het volgende: 'In de baai bij de ankerplaats is
een fort... Rondom hetzelve zijn de huizen van eenige der voor-
naamste inwoners, zijnde de overige woonhuizen op het eiland hier
en daar verspreid. Geen van allen zijn zeer prachtig, bestaande de
huizen uit twee vierkante vertrekken, waarin men geene zoldering
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4. Een complex met stro gedekte huisjes in Rincón Oost (no. 450). In 1971 was dit gehe<
nog bewoond en in prima staat: in 1976 was alles onbewoond en vervallen (foto 197 F

5. Een mooi, in stijl onderhouden huis in Rincón Zuid (no. 342) met /><u/r?/ (galerij), regen-
bak (links, op het oosten) en uitgebouwde oven met schoorsteen (rechts, op het westen) (foto

1971).
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heeft, maar tegen het dak van stroo aanziet, doch dezelfde zijn zeer
wit bepleisterd, en zijn meestal voorzien van twee openingen of
vierkante gaten, die des avonds door een luik gesloten worden,
hierdoor wordt het daglicht ontvangen; in een woord zij hebben al-
len veel gelijkenis naar kleine boerenwoningen, zoo als men op het
platte land bij ons te lande aantreft'. Over de muren van deze hui-
zen wordt hier niets gezegd. Waren zij van steen of van takken?
Over het huis van de commandeur wordt ook niets speciaals opge-
merkt. Zou hij minder goed gewoond hebben dan zijn 1ste opzich-
ter? Hiertegen pleit het verslag van dominee BOSCH, die Bonaire in
1822 (twee jaar na het bezoek van VAN LENNEP COSTER) aandeed.
Hij noemt enerzijds 'eenige middelmatige huizen, toebehorende
aan blanke ingezetenen', in Kralendijk en anderzijds 'een gehucht
of dorp van strooijen hutten' dat Noord'i Salifta moet zijn. BOSCH
verbleef in de 'woning van de Kommandeur', waar hij het 'koel en
aangenaam' vond (1836: 284-285). Gezien de termen die hij ge-
bruikt en het gegeven dat er meer 'huizen' blijken te zijn, moet het
aannemelijk geacht worden dat de commandeur in een stenen huis
woonde. De wijze waarop BOSCH (1836:328) zijn onderkomen in
Rincón beschrijft in vergelijking met de omgeving, bevestigt deze
gevolgtrekking: 'Wij namen onzen intrek in eene zindelijke aan
den lande toebehoorende woning... Ik had zoo vast en gerust gesla-
pen als de Negers in de hutten, in welker midden mijne woning
stond'. Overigens ontbreekt merkwaardig genoeg deze 'aan de lan-
de toebehorende woning' op het lijstje van 1824. Daarbij komt dat
HARTOG (1957:141) meedeelt, dat eerst in 1829 de opdracht werd
gegeven om een gouvernementswoning in Rincón te bouwen, om-
dat er behoefte was aan een gouvernementshuis in die plaats.

Wat de commandeur betreft, vijftien jaar later kreeg hij in ieder
geval een representatieve behuizing: het Gezaghebbershuis zoals
we dat nu kennen (het huidige bestuurskantoor (foto 1)). Dit da-
teert van ± 1837 toen met de bouw ervan werd begonnen (VAN
LENNEP COSTER 1842:73). Waar de huizen van de 1ste opzichter
en de chirurgijn, die in 1824 en 1828 genoemd werden, hebben
gestaan is moeilijk te achterhalen, zodat wij niet weten of er nog
resten van zijn.

Het in 1828 genoemde hospitaal is waarschijnlijk het gebouw
dat bekend staat als 'het oude hospitaal', aan zee gelegen in Playa
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6. Een ouderwets Bonairiaans interieur. Thonet stoelen waren op het eiland zeer alge-
meen; mahoniehouten meubilair (zoab de afgebeelde tafeltjes) werd vroeger op Bonaire zelf

vervaardigd. In dit oude huis is de vloer nog van hout (foto 1971).
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7. Een huis in traditionele stijl, met een aan beide zijden uitstekende voorgalerij, in Antriol
(foto 1971).

Het zijaanzicht van een huis in Rincón. Het lijkt alsof in het aardige hekje de raamversie
ring wordt herhaald (foto T.G., 1966).
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9. Een c<w «7 6ara (huis van takken) op een £«»»£« (stuk land) ten oosten van Nikiboko.
Het huisje heeft een rawaaa (voorportaal) van cactushout (foto 1971).

10. Dakconstructie van het hierboven afgebeelde ca^ </;' Aara (foto 1971).
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Pabao (foto 32) dat in 1837 geheel vernieuwd is (VAN LENNEP
COSTER 1842:73). Dat het hier om dit gebouw gaat, kan o.m. wor-
den afgeleid uit de opmerkingen van dominee VAN DISSEL, welke
hieronder worden weergegeven.

Wat de huizen van particulieren betreft, noemde BOSCH reeds de
waarschijnlijk stenen huizen in Kralendijk. Deze huizen moeten
ten noorden van het fort gestaan hebben, zoals valt op te maken uit
latere waarnemingen. BOSCH (1836: 284,285) is hierover nogal
onduidelijk. Deze dominee, die — omdat er zo'n frisse passaatwind
waaide welke ook zijn verblijf in de woning van de commandeur
had veraangenaamd — in staat was om na het ontbijt nog een wan-
deling te maken 'zonder dat de gal er door overliep, of er bederf in
de vochten kwam', zegt over de locatie van deze huizen: 'West-
waarts, nabij het fort, staan langs het zuidelijk zeestrand, op korte
afstanden van elkander, eenige middelmatige huizen'. Omdat VAN
LENNEP COSTER (1842:73) in 1837 deze huizen aantrof aan de
westzijde van het fort, moeten wij wel aannemen dat het hier om de
noordkant gaat die immers nu ook wordt aangeduid met /w&zo,
d.w.z. westelijk. Hij heeft het over 'verscheidene goede huizen, die
weldra, als zij met zoogenaamde kralen voor het vee door steenen
muren omgeven zullen zijn, een goed regelmatig geheel zullen
daarstellen'. Deze huizen zijn gebouwd na 1820 want VAN LEN-
NEP COSTER, die Bonaire van dat jaar nog kende, schrijft (1842:73)
over zijn bezoek in 1837, dat Kralendijk, dat kennelijk kort te vo-
ren die naam had gekregen, 'in huizen van betere bouworde aan-
merkelijk toegenomen (was).'

De overgrote meerderheid van de bevolking, slaven zowel als
'vrijlieden', woonden echter, zo blijkt, in 'strooijen hutten', £<« *#
£<zra. Want in 1823, een jaar na BOSCH' bezoek, waren er 150
woonhuizen van particulieren op het eiland, waarvan slechts 4 ge-
metseld. Bovendien zijn er nog 75 'magazijntjes' (HARTOG
1957:162). Aan de 'oostzijde' van het fort stonden in 1837 vol-
gens VAN LENNEP COSTER (1842:73) 'nog meestal niet dan ellen-
dige hutten'. In 1859 waren er 523 woonhuizen, waarvan 152 te
Kralendijk (HARTOG 1957:162, niet vermeld wordt hoeveel ste-
nen huizen hierbij zijn).

Voor een beeld van het jaar 1856 beschikken we over een litho-
grafie van de hand van VAN HEEMSKERCK VAN BEEST (foto 29),
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11. Het huis op de £«««£« ' Washikemba' na een fikse regenbui. Nieuw aangebrachte cac-
tusstammetjes vormen een afrastering voor de geiten (foto 1971).

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:41PM
via free access



HET 'OUDE' BONAIRIAANSE WOONHUIS 1 8 3

12. Het huis op de éunuta 'Jatu Bacu' (foto 1971).

13. Het huis op de £«««£« 'Santa Barbara (toto i V ' ij
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14. Het vlechtwerk van stammetjes en takken voor een muur van een caj rf; £ara (foto
1971).

15. Het aansmeren en opvullen van een muur van een riw <fl *ara geschiedt met een meng-
sel van leem, mest en gras (foto 1971).
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voorstellende de rede van Kralendijk, gemaakt naar een tekening
van VOORDUIN, die evenals hij marine-officier was. De £«£)W0/>e-
*#£ MZ» ak Nedfer/tfWje y4«//7/em (1969:555) noemt zijn werk ui-
terst consciëntieus. Behalve het gezaghebbershuis zijn op de afbeel-
ding ook de huizen zichtbaar die ten noorden daarvan stonden en al
door VAN LENNEP COSTER werden genoemd. Het meest noordelij-
ke bouwwerk dat wordt weergegeven is waarschijnlijk het slaven-
hospitaal, dat twee torentjes bezat. HARTOG (1957:173) vermeldt
dat in 1840, toen er een epidemie onder de slaven was uitgebroken,
tot de inrichting van een lazaret besloten werd. Hij deelt tevens
mee dat dit bouwwerk o.m. twee torenvertrekken had. Niet begrij-
pelijk is zijn opmerking dat het lazaret in een bepaald huis 'op de
berg' zou komen. Op de bekende plaats langs de kust is geen berg
of heuvel te vinden. Vreemd is ook dat hier van een nieuwe vesti-
ging sprake lijkt te zijn, terwijl VAN LENNEP COSTER (drie jaar eer-
der!) al sprak van een geheel vernieuwd hospitaal.

In 1868 bezoekt dominee VAN DISSEL Bonaire. Aan hem (1868:
476-478) danken we o.a. de volgende aantekeningen over Kralen-
dijk en omgeving in die dagen, waarin ook hetgeen op de prent van
VAN HEEMSKERCK VAN BEEST te zien is, te herkennen valt:
'Het gezigt op de reede is niet onaardig. Men ontwaart eerst den to-
ren van de roomsch-katholieke kerk, die landwaarts in staat, in de
dus genoemde &i«»ffd£ dan het torentje van het protestantsche
kerkje; digt bij den dijk gelegen en het hoog uitstekende gouverne-
mentsgebouw, de woning van den gezaghebber. Het fortje (indien
het dien naam dragen mag) wordt aangeduid met eene vlag.
Komt men van den noordkant binnen, dan vaart men eerst eenige
kleine huisjes voorbij, die op den zeedijk, op onregelmatigen af-
stand van elkander zijn gebouwd en er onaanzienlijk uit zien, totdat
men het hospitaal of ziekenhuis gewaar wordt, dat al vrij wonderlijk
in elkaar zit, doch in de laatste jaren, naar ik verneem, groote ver-
beteringen heeft ondergaan. Daarna beginnen de huizen wat groo-
ter te worden, eenige ten minste, ze staan wat meer op of bij elkan-
der; het heeft iets van een dorp dat niet groot is.
Het gouvernementshuis is een groot, fraai gebouw, aan den zuid-
kant met een ruim boven balkon; onder het gebouw zijn gouverne-
ments pakhuizen en kantoren; voor het gebouw eene groote plaats,
Koraal geheeten, met vrij hoog opgeschoten kokosboomen. Het ge-
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16 Een stenen hu.sje met strodak in Flaya Grand., dat nu als schuurtje in gebruik is (toto
1971).

17 Een m onbruik geraakt <r<u <rt fera op een *«»«*« ten oosten van Nikiboko. Dit is het
huisje waarvan de plattegrond is weergegeven (foto 1971).
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18. Een 'typisch' Bonairiaans huis net ten oosten van Kralendijk (Nikiboko Noord, no
267). De oven en de regenbak liggen aan de westzijde (foto 1971).

19. Een huis met 'drie hoofden' aan de Simón Bolivarstraat in Kralendijk (foto 1971).
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20. Een herenhuis in Kralendijk (Prinses Mariestraat no. 2) met een fraaie voorgevel. Het
huis is geheel begane gronds gebouwd (foto 1971).

21. Een doorkijk in het hierboven afgebeelde huis: door de iaij (woonkamer) naar de voor-
galerij en voordeur (foto 1971).
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heel is met een hekwerk omgeven. Ten zuiden van het gouverne-
mentsgebouw is het fortje, eene soort van vervallen bastion, in een
van welks schietgaten een oud, onbruikbaar kanon ligt te verroes-
ten; aan dat fortje is nog een gouvernementshuis verbonden, dat ter
beschikking van den gezaghebber is. Verderop zijn nog eenige ver-
spreid liggende, door rolsteenen paden verbonden woningen, en
men heeft Kralendijk, zooals het dorp geheeten wordt, reeds beke-
ken...
Nu zijn er in de 5tft>tf»»tf/?, eene woeste vlakte die bij eenigen regen
dadelijk onder water staat doch spoedig opdroogt en een ware stof-
woestijn is, noord- en oostwaarts digt bij den dijk eenige vrij goede
en ruime huizen gebouwd, onder welke ook dat behoort, waarin de
zusters der liefdadigheid wonen, gewoonlijk nonnen genoemd, en
die eene school hebben ingerigt. In de nabijheid daarvan is de op
zich zelf staande, vrij ruime en eenvoudige, doch net ingerigte
roomsch-katholieke kerk; de ruime pastorij grenst er aan. In de na-
bijheid daarvan zijn weder eenige kleine wooningen, doch die fraai
gelegen zijn, daar de tussschenruimte, waarin zij van elkander
staan, door wat boom en struikgewas is gevuld; men noemt dat ge-
hucht: Rieba piedra'", dat wil zeggen: boven op de steenen, omdat
het er zeer klippig is... Verder op, oost- en zuidwaarts, zijn twee
buurten, uit verspreid liggende woningen bestaande, de eene Mun-
do nobo" of de nieuwe wereld genoemd, de andere Nikiboko...
Het drinkwater is er zeer schaarsch. Weinige regenbakken vindt
men bij de in de laatste jaren van steen opgetrokken huizen. Te vo-
ren waren alle huizen, zoals er ook nu nog tusschen de anderen ver-
spreid liggen, hutten van teenen of twijgen met klei aangestreken
en dat gewit, de vloeren zijn ook nog in vele, zelfs steenen huizen,
uit kalk en tras vervaardigd, waarover men zand strooit.'

Ook 'de Rincon' werd door VAN DISSEL bezocht. Hij heeft het
(1868:481) o.m. over 'de pastorij, die pas nieuw van steen was op-
getrokken' en zegt verder: 'De Rincon... was voor eenige jaren
slechts een klein gehucht, uit eenige armzalige hutten bestaande;
langzamerhand echter vermeerderde de bevolking, omdat het aan-
genaam in een dal is gelegen en de grond, behalve eenige rotsachti-
ge plekken, zeer vruchtbaar is'. Jammer genoeg vermeldt hij niet of
er ook stenen huizen waren gebouwd (behalve dan de pastorie). On-
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22. Een mooi voorbeeld van het specifieke Bonairiaanse huis met een verdieping over
slechts een gedeelte van het grondoppervlak. Dit huis staat aan de Breedestraat te Kralen

dijk (foto 1971).

23. Dit huis in het centrum van Kralendijk (Breedestraat 13) behoort tot de grootste
huizen van het eiland. Het woongedeelte was boven: de benedenverdieping diende als maga-
zijn en winkel (zie ook de plattegrond). Thans is er de discotheek 'E Wowo' in gevestigd

(foto 1971).
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24. Opslagplaats met grillig afgeroomde voorgevel aan de Cura^aostraat te Kralendijk (foto
1971).

25. Houten huisje in Kralendijk noord (Playa Pabao 11) (foto 1971).
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26. Een herenhuis aan zee, dat bijdraagt aan het karakteristieke beeld van de rede van
'Playa' (Kralendijk) (foto 1971).

27. Winkelpand in oude stijl aan de Breedestraat in Kralendijk; nu een Chinees restaurant
en de winkels van 'Cambes' en St. Jago (foto 1971).
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geveer 20 jaar later blijken er echter stenen huizen te zijn in Rin-
cón: de geoloog MARTIN (1887:146) die Bonaire in 1885 bezocht,
schrijft:'^ 'Behalve de propere kerk... ziet men in Rincón slechts
uiterst bescheiden, stenen huisjes met helder wit schilderwerk
naast vele erbarmelijke strohutten'. Hij voegt er nog aan toe: 'de
stenen huizen zijn in kamers verdeeld die geen plafond bezitten en
daarom onder het dak allen met elkaar verbonden zijn'.

Over Kralendijk vermeldt MARTIN vrijwel niets. Van de situatie
in deze plaats krijgen wij enig idee door een aantal foto's die gepu-
bliceerd zijn door HARTOG (1957, bij p. 15, en 1975, bij p. 85).
HARTOG dateert deze foto's op 1896 en geeft er een beschrijving
bij waaruit blijkt dat de panden van de Chinees/Cambes/St. Jago
winkel (foto 27), alsook het huis dat volgens HARTOG door wijlen
REMIGIO BOOI werd bewoond en dat van Jos HART (foto 34) er on-
geveer zo uitzagen als thans het geval is. Het pand waarin disco-
theek 'E Wowo' is gevestigd, is ook afgebeeld. Een foto uit 1920
(HARTOG 1975:39) toont dit perceel, versierd met schitterend
'kantwerk' en voorzien van een fraai hek. Waarschijnlijk was dit in
1896 al zo, maar de foto uit dat jaar is op dit punt niet zo duidelijk.
In ieder geval zijn deze versieringen nu niet meer aanwezig. De fo-
to's laten voorts een aantal huizen zien in de stijl van het huisje in
de Breedestraat (foto 30), huizen welke nu verdwenen zijn. Eén er-
van behoorde toe aan LEON NlCOLAAS (mededeling HARTOG); op
dezelfde plaats staat nu ook een oud huis en wel een met een verdie-
ping toegeruste woning (foto 33). De andere huizen zijn door mo-
derne bebouwing vervangen, namelijk door de winkel van HEITKÖ-
NIG en het (oude) pand van Maduro & Curiel's Bank.

Een foto in het 5o«ö/Ve-»wwwer van Afeer&«<&7 (Orgaan van het
Algemeen Nederlands Verbond) van 1907 toont nog een tweetal
huizen in de stijl van het huisje in de Breedestraat (foto 30). Het
ene is waarschijnlijk het pand waar in 1975 restaurant 'The Beef-
eater' werd gevestigd, het ander is niet meer te herkennen in de
thans bestaande bebouwing. In het zelfde nummer van Neer/awö'/a
worden enige beschrijvingen gegeven van het Bonaire van onge-
veer 1907. Een zekere luitenant SNIJDERS, die Bonaire waarschijn-
lijk in 1904 bezocht spreekt met betrekking tot Kralendijk
(1907:190-192) over 'de nette huizen, met hunnen roode en blau-
we daken en hunnen aardige dak vensters' maar voegt er later aan
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28. Het 'Magazina di Rey', dat op een lage heuvel benoorden de weg van Rincón naar
Onima is gelegen, is — na het fort van Kralendijk — het oudst bekende gebouw op het ei-
land. Dit 'Magazijn des Konings' werd uit kalkstcenblokken opgetrokken tussen 1810 en
1824. Nadat het tot een nauwelijks herkenbare ruïne was vervallen, werd het in 1975 weer

opgebouwd (foto 1976).

29. Gezicht op de rede van Kralendijk in 1856: Lithografie van JE. VAN HEEMSKERKCK VAN
BEEST naar een tekening van G.W.C. VOORDUIN.
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30. Het aardige huisje in de Breedestraat met twee dakkapellen: Het laatst overgebleven
exemplaar van een type huis dat rond de eeuwwisseling in deze straat vrij algemeen moet
zijn geweest. Het is reeds geruime tijd onbewoond en sterk vervallen (foto T.G., 1966).

31. Bebouwing achter het huisje met de twee dakkapellen in de Breedestraat (foto T.G.
1976).
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toe 'al die nette huizen en huisjes, het zijn alle slechts overblijfselen
van vroegere welvaart. Op onze wandeling langs de zee komen we
langs huisjes, welke niet meer zijn dan ruïnes, dakloos en met inge-
vallen muren. Het is een bewijs, dat de eigenaars niet meer bij
machte waren hunnen kleine woning te onderhouden...'. Over zijn
bezoek aan Rincón vertelt hij o.m. 'Ook de huisjes maken een goe-
den indruk. Toch treffen we ook hier weder enige ruïnes aan'. De
distriktmeester woont volgens hem in 'eene gewone negerhut'."
Of dit betekent dat met 'huisjes' stenen huizen worden bedoeld,
blijkt echter niet.

Het hoofd der Openbare School, KRIJT (1907: 197, 198, 200)
schetst in het 5o«ö/re-««wwer een beeld van Kralendijk en om-
streken. Hij beschrijft de Breedestraat vanuit het zuiden bezien
(zonder overigens de naam van de straat te noemen): 'Nu krijgen
wij een rechten en goeden weg voor ons, in 't begin begrensd door
goede woonhuizen, verderop door vele en daaronder zeer groote
winkels'. De foto's bij die tekst geven van de Breedestraat ongeveer
dezelfde indruk als de foto's in HARTOG'S publikaties. Rond de
R.K. kerk en pastorie '...ligt een menigte huizen verspreid' zo ver-
volgt KRIJT. Over de bebouwing van Nikiboko en Tera Cora wordt
niets vermeld, van 'Deentera' (Antriol) daartegen wel: 'Enkele
steenen woonhuizen veraangenamen hier het oog te midden van
die menigte armoedige hutten van gevlochten takken met leem be-
pleisterd en met daken van maisstroo'. Over Zuid Kralendijk
fP/a_VJ P a r / ^ deelt KRIJT in een ander stukje ongeveer hetzelfde
mee als SNIJDERS: 'rechts enkele goedonderhouden woningen in
grillige wanorde neer gezet, maar de vele ruïnes wijzen U op ver-
val'.

KRIJT beschrijft voorts een tochtje naar Lac en naar de plantage
Bacuna. '...ten laatste naderen wij het nette woonhuis met omlig-
gende stallen, wagenhuis en wachterhuisjes, schapen- en geitenkra-
len'. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit het huis is dat nu nog op
Bacuna staat (foto 36). Dit huis lijkt qua type op het huis in Nikibo-
ko dat als opschrift draagt '1885 Pueblo Novo' (.Sewn- 1974; foto
35). Een foto bij een ander artikel van KRTJT (1907:211) toont een
gezicht op de plantage Slagbaai'. Het grote magazijn dat daar nu
nog staat is goed zichtbaar, de verdere bebouwing is minder duide-
lijk.
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32. Dit gebouw is waarschijnlijk het vroegere slavenhospitaal, dat door VAN LENNEP
COSTER en VAN DISSEL wordt genoemd. De twee torenvertrekken welke het vroeger had (zie

de prent van VOORDUIN) zijn verdwenen (foto 1971).

33. Het huis dat toebehoorde aan Leon Nicolaas, Breedestraat no. 19. Het is net als de
huizen op de foto's 22 en 26. van het specifiek Bonairiaanse type: een verdieping over

slechts een gedeelte van het grondoppervlak (foto 1971).
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Interessant zijn tenslotte enkele mededelingen van Pastoor Eu-
WENS in het 5o«j/>e-««wwer. Hij schrijft (1907:201) 'Bejaarde
inwoners van het eiland herinneren zich nog zeer goed hoe in hun
jongen tijd 't fort en 't gouvernementshuis [gezaghebbershuis] op
Kralendijk nagenoeg de eenige gebouwen waren in die omgeving.
Slechts cactusstruiken groeiden ter plaatse, waar zich nu een lange
rij huizen aan weerszijden van het fort uitstrekt. In diezelfde mate
zijn ook de buurtschappen Dentéra, Nikebóki, Tera Coré en vooral
het dorp Rincón uitgebreid. Op Kralendijk zijn die woningen bijna
allen naar een vast model uit bergsteen en klei opgetrokken, met
kalk bepleisterd en geel of grijs gekleurd. In die buurtschappen zijn
het merendeel der huizen niet veel meer dan hutten, soms van ru-
we planken getimmerd en met zink bedekt, meestal echter van rijs-
hout gevlochten, met leem bestreken en met een dak van mais-
stroo.'

Wij besluiten dit historisch overzicht van de huizen op Bonaire
met een sprong naar het jaar 1948. In het gedenkboek Oraw/e e« */e
Zes Cara/tec/je Pare/e» beschrijft C.E.B. HELLMUND het Bonaire
van die dagen. Op p. 487 wijst hij er op dat vele Bonairianen nu
een redelijk inkomen hebben door de komst van de olie-industrie op
Aruba en Curacao; ze werken veel op de schepen die de olie uit Ma-
racaibo halen. HELLMUND vervolgt dan: 'Het bedrag, dat van hen
per postwissel binnenvloeit is belangrijk. Vele huizen en huisjes,
die in de omgeving van Kralendijk en in Rincón verrezen, zijn dan
ook met deze spaarpenningen gebouwd. De Bonairiaanse arbeider
is erg op een eigen huis gesteld en zal, zodra hij wat overgespaard
heeft, een begin maken met het bouwen van een huisje'. We zijn
hiermee inmiddels dicht bij het heden gekomen; het is overigens in-
teressant te zien dat ook door HELLMUND de liefde van de Bonai-
riaan voor een eigen huis gesignaleerd wordt.

Ik meen dat we uit datgene wat de geschreven bronnen ons leren
en wat we verder van de geschiedenis weten, ongeveer het volgende
kunnen concluderen. Wanneer wij de Indianen, waarvan zo weinig
bekend is, buiten beschouwing laten, waren Bonaire's eerste hui-
zen van takken, leem en stro gemaakt: het ca* *# feznz dat we nu nog
op veel plaatsen in de £«»«£« tegenkomen. Deze huizen bleef men
waarschijnlijk bouwen totdat de olie-industrie welvaart begon te
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34. Een groot herenhuis aan de Breedestraat in Kralendijk, eigenaar Jos. Hart. Boven
woongedeelte, beneden magazijn en winkel (foto 1971).

35. Het huis in Nikiboko dat als opschrift draagt: ' 1885 Pueblo Novo.' Het is al lange tijd
onbewoond (foto 1971).
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36. Het huis op de £«»«£</ 'Bacuna': Waarschijnlijk hetzelfde huis dat 'bovenmeester'
KRIJT op zijn tochtje naar Lac. omstreeks 1907, aantrof. Het wordt nu niet meer gebruikt

en is sterk vervallen (foto 1971).

37. Het kerkje van de Verenigde Protestantse Gemeente aan het Wilhelminaplein te Kra-
lendijk, ingewijd in 1847 (foto 1971).
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38. Mooi, gaaf huisje in Rincón (Rincón 313) (foto 1971).

39 Huis met de <rtj &jfe.j (drie hoofden) aan de Bernhardweg te Kralendijk: geboortehuis
van de schrijver en vroegere gouverneur van de Nederlandse Antillen, COLA DEBROT (foto

1971).
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brengen, ongeveer in de jaren dertig. Niettemin waren er al in
1823 stenen huizen, vier van particulieren en misschien twee of
drie (één in Rincón?) van het gouvernement. Eén huis bevond zich
mogelijk in het fort in Kralendijk (het huis van de commandeur),
één net erbuiten (het huis van de 1ste opzichter); de huizen van
particulieren stonden ten noorden van het fort. In 1837 (VAN LEN-
NEP COSTER) zijn een aantal nieuwe huizen verrezen in die buurt.
Ook nu staan daar huizen in oude stijl. Het zou aardig zijn te weten
of zij nog dateren uit de eerste helft van de vorige eeuw. Misschien
is dit het geval met het 'huis van Van der Dijs'. EuWENS vertelt in
1904 dat Kralendijk volgens de oudere mensen in hun jeugd dus
laten we zeggen ± 1850, slechts enkele stenen huizen telde. Uit de
foto's door HARTOG gepubliceerd, valt op te maken dat de bebou-
wing van het centrum van Kralendijk er in 1896 al ongeveer zo
uitzag als nu. Het ligt daarom voor de hand te veronderstellen dat
het grootste deel van deze bebouwing tot stand kwam nadat Bonai-
re werd opengesteld voor particuliere vestiging, d.w.z. in de tweede
helft van de jaren zestig van de vorige eeuw.

Wat betreft de dorpen rond Kralendijk kunnen we vaststellen dat
hier in 1886 al enige stenen huizen te vinden waren (VAN DlSSEL),
van Rincón weten we dit met zekerheid voor het jaar 1885 (MAR-
TIN). Het is echter waarschijnlijk dat Dominee BOSCH zich in 1822
in Rincón al in een stenen huis ter ruste heeft begeven.

De meeste stenen huizen, zowel in Kralendijk als in de andere
nederzettingen, zijn echter van veel recenter datum: de gegevens
uit het .Bowtf/re-www/wer van Afeer/jwafa en het artikel van HELL-

MUND wijzen dit uit. In het algemeen kan men zeggen dat de
meeste huizen dateren uit de tijd toen er door de olie-industrie ook
enige welvaart naar Bonaire kwam. Dit wordt bevestigd door de
mededelingen van informanten. Dat veel huizen nog relatief jong
zijn, blijkt in bepaalde gevallen ook uit het gebruikte bouwmate-
riaal: cementblokken. Deze werden, zoals reeds opgemerkt, pas
vanaf 1927 op Bonaire vervaardigd.

Het is duidelijk dat het bovenstaande betoog enkele speculaties
bevat. Daarom zijn de bronnen zelf uitvoerig geciteerd, zodat door
aanvullend onderzoek eventueel gemakkelijk correcties kunnen
worden aangebracht. Vele dateringen van huizen zijn door gesprek-
ken met bewoners en andere Bonairianen te achterhalen.
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40. Huis in traditionele stijl in Noord'i Salina (no. 416) (foto 1971).

41 . Het "huis van Van der Dijs' aan de Bemhardweg in Kralendijk. Het werd in 1978 ge-
restaureerd en is nu in gebruik voor eilandsdiensten (foto TG., 1966).
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42. Fraai aangepaste nieuwbouw in het centrum van Kralendijk: Het gebouw van Maduro
en Curiëls Bank (ontwerp Plan D2) (foto 1978).

43. Het onbewoonde huis bij de vuunoren op de plantage Bolivia, slechts op enkele tiental-
len meters van de steile rotskust in het uiterste noordoosten van Bonaire. Het woongedeelte
is hooggelegen. ter bescherming tegen het door de Oostpassaat opgezweepte water dat bij tij-

den het terras overspoelt (foto 1971).
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PROBLEMEN ROND HET BEHOUD

De 'oude' Bonairiaanse huizen zijn dus meerendeels van vrij re-
cente datum, maar daarom niet minder waard om in stand gehou-
den te worden. Dat zich daarbij problemen voordoen is vanzelfspre-
kend. Het eerste probleem is van culturele aard en behelst de vraag
of men wel de behoefte voelt om het oude Bonairiaanse woonhuis te
bewaren. In de inleiding werd reeds opgemerkt dat de meeste Bo-
nairianen zich van het bijzondere van hun huizen niet bewust zijn.
Om met 'heemschut'-ogen naar eigen huis te kijken zou voor velen
iets geheel nieuws zijn. Voorlichting via de pers en de radio en on-
derricht op scholen zouden van veel nut kunnen zijn. Ook zou in
de toeristenfolders meer aandacht aan de locale architectuur ge-
schonken kunnen worden, waardoor het waardevolle daarvan wel-
licht meer tot de bewoners doordringt. Het lijkt mij dat een goede
voorlichting niet zonder succes zal blijven. De overheid is zich, ge-
zien haar activiteiten van de laatste jaren, van het belang van res-
tauratie bewust; zij heeft het goede voorbeeld en verdient hiervoor
alle lof. Hetzelfde geldt voor de particulieren die hun huis in stijl in
stand houden. Daarnaast zijn er gelukkige ontwikkelingen als het
aangepast bouwen door Maduro en Curiël's Bank. Bovendien zijn
de Bonairianen zo gesteld op hun eiland, dat het niet moeilijk moet
zijn hen te overtuigen van het belang van het behoud van de karak-
teristieke huizen. Hierbij moet worden aangetekend dat het c<z.r <//
fora niet meer aan de huidige wooneisen (althans voor permanent
gebruik) voldoet, al moet worden opgemerkt dat zo'n huis volgens
vele Bonairianen niet onprettig was.'*

Een aantal van deze huisjes zou als museum-exemplaar bewaard
dienen te blijven.

Een tweede probleem is dat de Bonairiaan niet vertrouwd is met
het idee dat derden, bijv. de overheid, iets te zeggen zouden hebben
over zijn huis; over het eigen huis heb je het volledige beschik-
kingsrecht en iedere inbreuk daarop zou dan ook als een onrecht
worden gevoeld. In het algemeen lijkt het daarom af te raden om
met maatregelen te komen die het beschikkingsrecht aantasten.
Veeleer zal men het moeten zoeken in voorlichting, waardoor
mogelijk het wonen in oude huizen aan status wint. Daarnaast kun-
nen het geven van financiële tegemoetkomingen voor restauratie
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en bijv. het scheppen van fiscale aftrekmogelijkheden voor onder-
houdskosten, zoals door TEMMINCK GROLL (1977:11/11) gesugge-
reerd, een belangrijke rol spelen.

Wat betreft het beschikkingsrecht moet wellicht een uitzonde-
ring gemaakt worden voor een aantal unieke panden zoals te vinden
in de Breedestraat in Kralendijk. Afbraak c.q. grondige verande-
ring van deze huizen zou het 'stadsgezicht Kralendijk' dermate in-
grijpend wijzigen dat plaatsing op een monumentenlijst, die een
aantal beperkingen oplegt aan de eigenaren, gerechtvaardigd lijkt.
Gelukkig bestaat die mogelijkheid nu. Op 1 september 1979 werd
de 'Monumentenwet' (Landsverordening van de 4e januari 1977
tot behoud van monumenten van geschiedenis en kunst) afgekon-
digd. Aanwijzing tot monument of tot beschermd stads- of dorpsge-
zicht is hierdoor mogelijk geworden.

Het tot stand komen van deze verordening is voor de monumen-
tenzorg natuurlijk uiterst belangrijk. Echter veel hangt af van de
toepassing; wat dit betreft ligt er een moeilijke taak voor de gelijk-
tijdig ingestelde Monumentenraad. Bovendien kan met deze veror-
dening in de hand weliswaar afbraak of een ingrijpende verbouwing
verhinderd worden, maar het is niet mogelijk om eigenaren van
monumentenpanden te dwingen hun bezittingen te onderhouden.
Wat Bonaire betreft zal het met name een probleem zijn om eigena-
ren van waardevolle 'bouwvallen' ertoe te bewegen deze huizen te
herstellen; immers wanneer deze huizen niet bewoond worden is
het moeilijk ze in goede staat te houden. In sommige gevallen zul-
len de eigenaren, die de grond uit een oogmerk van speculatie heb-
ben aangekocht, voor de instandhouding van de huizen niet veel
voelen. Overheidssubsidies zouden hierbij nodig kunnen zijn. De
Monumentenwet voorziet in de mogelijkheid een deel van de kos-
ten af te wentelen op de landskas. Ook zou verhuur gepropageerd
moeten worden in deze gevallen. Overigens behoeft niet elk verval-
len pand in bewoonbare staat gebracht te worden; het door wind en
weer aangetaste huis bij de vuurtoren in Bolivia (foto 43), met zijn
wat afwerend, geheimzinnig karakter, is in zijn huidige staat wel zo
indrukwekkend. Het zou in deze vorm geconserveerd kunnen wor-
den.

Voor een aantal panden zal een nieuwe bestemming gezocht
moeten worden. Dit geldt met name voor de plantagehuizen welke
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niet meer in gebruik zijn. Voor het landhuis Karpata is inmiddels
een gelukkige oplossing gevonden: het komt ter beschikking van de
'Stichting Nationale Parken Nederlandse Antillen (STINAPA)'. Een
enkel ander landhuis is misschien geschikt te maken voor een
restaurant. Voor een hotel zijn "deze plantagehuizen meestal te
klein; bovendien ligt maar een enkele dicht bij zee. Toch moet met
de nodige vindingrijkheid wel een oplossing te bedenken zijn.

Behoud van oude huizen brengt ook een aantal technische pro-
blemen met zich mee. Eén ervan is de aanwezigheid van salpeter in
de muren van natuursteen, waardoor de pleisterlaag op de muren
aangetast wordt, met het gevolg dat men heel vaak moet schilderen
om de muren een beetje toonbaar te houden. Het salpeter is afkom-
stig van het'zoute water waarmee men de kalk, die voor de mortel
gebruikt werd, bluste. Het blijkt moeilijk te zijn hiervoor een oplos-
sing te vinden. De muren van de gebouwen van Fort Amsterdam in
Willemstad zijn om die reden nieuw opgetrokken (in oude stijl).

Een ander probleem vormen de houten j/;a//erj. Aangezien zij
kunnen rotten, moeten ze vaak geverfd worden. Bovendien zijn ze
duur in aanschaf en laten ze in gesloten toestand geen licht door.
De nieuwe glazen .r^tt/terr hebben al deze nadelen niet en het is
daarom goed te begrijpen dat men tegenwoordig daaraan de voor-
keur geeft. Het zou misschien mogelijk zijn om met behulp van
enige financiële steun de eigenaren aan te moedigen om, althans in
de voorgevels, de houten j /?««m te bewaren. Wat de dakbedek-
king betreft, vermoedelijk is een golfplatendak goedkoper dan een
pannendak; ook hier moet met enige goede wil en financiële hulp
een oplossing te vinden zijn.

Een laatste probleem van technische aard is gelegen in het feit
dat vele huizen niet meer aan moderne wooneisen voldoen of naar
huidige opvattingen te klein zijn. Deskundigen zouden ideeën moe-
ten ontwikkelen over de wijze waarop een verbouwing tot stand ge-
bracht kan worden zonder dat het eigen karakter van de huizen ver-
loren gaat. TEMMINCK GROLL (1977:11/10) tekent in zijn tweede
rapport aan dat bepaalde monumenten (hij schrijft hier over de Ne-
derlandse Antillen in het algemeen) reeds vele veranderingen on-
dergaan hebben, veranderingen, die bij meer kennis van zaken voor
hetzelfde geld geen verminking, maar een verbetering had kunen
betekenen. Mogelijkheden zijn er volgens deze deskundigen zeker.
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Veel problemen zullen uiteindelijk van financiële aard blijken te
zijn. Een arm eiland als Bonaire kan zich eigenlijk geen monumen-
tenzorg veroorloven. Met restauratie wordt echter niet alleen een
ideëel, maar ook een economische belang gediend, namelijk de ont-
wikkeling van het toerisme. HENRIQUEZ (1977:251) merkt terecht
op dat de opbouw van een blijvend toerisme een illusie zal zijn, in-
dien geen maatregelen worden genomen om het verval van het ach-
terland, milieu te voorkomen (met de term 'achterland milieu'
wordt het landschap, inclusief bebouwing, anders dan zee en strand
bedoeld). Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor dit
doel moet daarom alleszins verantwoord geacht worden. Voor gro-
te projecten zou steun aangevraagd kunnen worden in de vorm van
ontwikkelingshulp, zoals ook gebeurd is bij de restauratie van het
Gezaghebbershuis en de Pasanggrahan. Dergelijke investeringen
bevorderen daarnaast de werkgelegenheid op het eiland en zijn ook
om die reden belangrijk. Het gouvernement zou een subsidierege-
ling kunnen treffen; hoe gering de bijdragen ook zouden zijn, subsi-
diëring zou niet alleen het onderhoud in 'stijl' bevorderen, maar
vooral ook het probleem van de restauratie in de publieke belang-
stelling brengen. Ook zou gedacht kunnen worden aan overheids-
hulp bij restauraties in de vorm van het inzetten van arbeiders in
het rouleersysteem voor werklozen.

Eenvoudig zullen de financiële problemen zeker niet op te lossen
zijn; Bonaire's architectuur verdient echter, dat alle krachten voor
haar behoud worden ingezet.

NOTEN

1. Mijn dank gaat uit naar Mw. Drs. L.J. WESTERMANN-VAN DER STEEN, die zich zeer
heeft ingezet voor de realisering van deze publicatie; voorts naar de Heren LD.
GERHARTS, J.H.ft. HERRERA. F.G JANGA. Dr. J.H. SCHERER. Prof. dr. ir. CL. TEM-

MINCK GROLL en Dr. J.H. WESTERMANN voor hun commentaar op een eerdere versie
van dit stuk, en naar de Heren C.F. FINES, Drs. G.M. KELDER en J.W. TJIETJIE voor
hun assistentie bij het maken van de foto's. — Een speciaal woord van dank gaat uit
naar Drs. Luis J. DAAL, die — met de bedoeling om het belang van monumentenzorg
op Bonaire bij een groter publiek bekendheid te geven — dit artikel heeft vertaald in,
het Papyamentu en in het Spaans. Het valt te hopen dat het mogelijk zal zijn om ook
déze teksten in druk te doen verschijnen.

t

2. Zie de Literatuurlijst.
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3. Kralendijk wordt locaal als 'stad' aangemerkt.

I 4. Om niet beledigend te zijn dient men daarom te spreken van 'een huis in oude stijl', en
niet van een 'oud huis', zoals een Bonairiaanse assistent mij corrigerend bijbracht.

5. Deze foto's werden gemaakt op verzoek van Dr. J.H. WESTERMANN, bestuurslid van
de 'Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen'.
Bij deze stichting is ook de volledige foto-collectie ondergebracht. Een aantal foto's
werd beschikbaar gesteld door Prof. TEMMINCK GROLL (in de onderschriften aangeduid
met T.G.).

6. Het antropologisch onderzoek werd gefinancierd door de 'Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek van de Tropen' (WoTRO).

7. In de publicaties van de volks en woningtelling van 1972 zijn geen gegevens over het
woningbezit opgenomen.

8. Ook de kinderen van de gewone man gingen naar school, hoewel niet altijd regelmatig.
De afstand van hun ifc«»«ifc« naar het dorp, waar de school gevestigd was. was in de
meeste gevallen veel kleiner dan die van de grote plantages naar Kralendijk (zie het
kaartje). De kinderen konden daarom lopend naar school, hoewel dit hun leerprestatie
zeker niet gunstig beïnvloed zal hebben.

9. Dit type huis wordt op Curacao en Aruba r<tf <//' jicria (huis van gras) genoemd.

10. Ik dank deze informatie aan Prof. TEMMINCK GROLL.

11. Welke plaats met Seroe Moreno werd aangeduid heb ik niet kunnen achterhalen.

12. HARTOG geeft aan dat waarschijnlijk bedoeld wordt 'de kapitein der Indianen'.

13 In het staatje van 1810 als commandant aangeduid; later (in 1848) werd de betiteling
'gezaghebber' ingevoerd.

14. Welke plaats met deze naam werd aangeduid is mij niet bekend.

15. Volgens HARTOG (1957: 118) is Mundo nobo, evenals Pueblo nobo. een oude naam
voor Tera Cora. Tera Cora wordt op een kaart uit 1866 (Carte de 1'ile de Bon-Aire van
A. CONRADI en E.E. JARMAN) inderdaad als Mundo novo aangeduid. Echter, het huis
dat volgens het artikel in de &»rr- en N/e//u^er;t/j/£» (1974) het opschrift '1885
Pueblo Novo' draagt, ligt in Nikiboko Noord.

16. Vertaald uit het Duits.

17. Waarschijnlijk betrof het slechts een kantoortje; de districtmeester van Rincón woonde
in Kralendijk (mededeling L.D. GERHARTS).

, \ * 18. Bij een onderzoek aan de Technische Hogeschool te Delft werd vastgesteld dat het ma-
•> ' (E teriaal dat werd gebruikt voor een cos <# £ara een hoge isolatiewaarde heeft; zulk een

«ƒ huis is daarom relatief koel (WEEBER 1977: 220, 223).
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