
Forum Community Nieuws & Artikelen Column Royan: De vlucht van de pelikaan

Zoeken
actieve topics

STEL EEN VRAAG

Snel leren duiken?
Haal je PADI voor je vakantie. Duikscholen door heel Nederland!

Nieuws & Artikelen
wereldwijzer.nl/reisnieuws

4,7K @wereldwijzer volgen 1.406 volgers

WERELDWIJZER REISREDACTIE COÖRDINATOREN

Columns: Thierry | Reviews: Henriëtte | Interviews: Cor en Wilna

Reizigers Nieuwtjes Menu: Alle Nieuwtjes - Peilingen - Verlotingen - 10 vragen aan

Column Royan: De vlucht van de pelikaan 

InstellingenPersoonlijk ProfielBerichtenRoyan

BLOGS REISGENOTEN REISMARKT REISCAFÉ

Nieuws Landen Thema's Student Op Reis Vrijwilligerswerk

REISTIPS 

Wees de eerste van je vrienden 

die dit leuk vindt.
Vind ik leukVind ik leuk

+ Reageren + Nieuw onderwerp

Onderwerpopties Onderwerp doorzoeken Stem op dit onderwerp:

21-04-15, 07:20 

 Column Royan: De vlucht van de pelikaan 

Vanuit zijn zweefvlucht overziet de bruine pelikaan het eiland en het water. Zo vliegt hij over 
de diepe en donkerblauwe Caribische Zee, ziet hij door de oppervlakte heen waar het 
koraalrif ligt, met daarachter lichtblauw en ondiep water vol met kleuren en vis. Wanneer hij 
een duikvlucht neemt dompelt hij ook heel even onder in dat water om vervolgens weer 
boven te komen met een snavel en keelzak vol met levend voedsel. De grote vogel hoort 
helemaal bij het beeld van Bonaire.

De bruine pelikaan.

Maar wat deze pelikaan niet kan zien, is het verleden. Het eiland werd ver voor zijn geboorte 
door de Spanjaarden veroverd, aan het eind van de 15e eeuw. Niet veel later werden 
veroordeelde dwangarbeiders op het eiland ingezet om zout te winnen. In de 17e eeuw werd 
Bonaire Nederlands en kooplieden zagen het zout als wit goud dat zo voor het oprapen lag. 
Slaven werden naar het eiland gebracht om in de zoutpannen nog intensiever aan het werk te 
gaan. Deze zoutpannen worden nu nog steeds geëxploiteerd. Slavenhuisjes in de kleuren wit 
en oranje herinneren nog aan de tijd dat het zout voor degenen die uitgebuit werden een 
ware en witte hel vertegenwoordigde.

Foto links: De zoutpannen. Foto rechts: Witte slavenhuisjes.

Op een klein eiland met slechts 18.000 inwoners speelt de zee een belangrijke rol in het 
dagelijks bestaan. Het eiland is vrijwel volledig afhankelijk van die Caribische Zee omdat 
Bonaire leeft van het toerisme. En die toeristen bestaan voornamelijk uit duikers, met name 
uit de Verenigde Staten en Nederland. Er zijn zo’n 90 duikstekken op het eiland, waarvan de 
ene stek nog meer betoverend is dan de andere. Ontmoetingen met roggen en schildpadden 
zijn hier beslist niet zeldzaam, en dat in water met een constante temperatuur van rond de 
26 graden. De meeste stekken zijn ook nog eens zelfstandig te bereiken en zijn langs de 
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kustlijn gemarkeerd door gele stenen met een naam erop. Je kunt daar zo het water in lopen. 
Logistiek gezien heb je behalve je duikspullen, een auto en een buddy dus niets nodig.

Foto links: Duiker en schildpad. Foto rechts: Kogelvis.

Het zou echter zonde zijn om je hele verblijf onder water te vertoeven omdat er ook op het 
droge voldoende te zien is. Het Washington Slagbaai nationaal park is een dagbesteding 
waard. Het is er droog en warm, er groeien veel grote cactussen, en je kunt er veel 
verschillende vogels zien, waaronder de flamingo. Maar er lopen ook leguanen rond die je 
moeiteloos kunt benaderen voor een fotoshoot. Kliffen langs de zee geven een wat ruigere 
indruk van het eiland terwijl er ook een verloren paradijselijk zandstrandje te vinden is 
waarvandaan je overheerlijk kunt snorkelen. 

Het onbewoonde eilandje Klein Bonaire, vlak voor de kust, is met een bootje te bereiken en 
ook daar kun je uren verblijven op het witte zand en in de lichtblauwe zee, letterlijk weg van 
alles omdat er absoluut geen faciliteiten voorhanden zijn. En om geheel van decor te 
veranderen biedt het mangrovebos zich aan met georganiseerde kanotochten. Ook daar raak 
je niet uitgekeken op de verrassend rijke natuur.

Bon biní na Bonaire weerklinkt er overal: welkom op het eiland. 

Foto links: Flamingo’s. Foto rechts: Een leguaan.

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Bonaire Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en 
verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij 
maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.
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 Re: Column Royan: De vlucht van de pelikaan 

Deze column is deze week verschenen. Schrijven over Bonaire vond ik leuk, maar ik vond vooral het fotograferen daar prachtig. Op een 
bepaalde manier lijkt het wel of de kleuren daar allemaal zoveel beter uitkomen. Die pelikanen zijn ook groot en prachtig om te zien. Wat je 
niet beseft als je ze zo op de foto ziet, is dat wanneer je in de buurt komt van ze, je ze op meters afstand al kunt ruiken. En ze ruiken niet 
echt lekker. 
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 Re: Column Royan: De vlucht van de pelikaan 

Toen ik op de middelbare school zat, in Frankrijk, keek ik heel graag naar de TV serie Bailey's 
Bird, die bij ons 'Le vol du pélican' heette. Oftewel: de vlucht van de pelikaan. Door die serie 
zijn pelikanen me gaan fascineren en ook de serie zelf heeft me nooit losgelaten. Dat is ook 
de reden dat ik dit artikel de (vertaalde Franse) titel van de serie heb gegeven. Met een 
knipoog naar het verleden.

Royan 
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Column Royan: De vlucht van de pelikaan
Royan in forum Wachtkamer Laatste: 01-04-15, 22:00 

Column Royan: Koning van het zand
TScheers in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 31-03-15, 23:08 

Column Royan: De blauwe wereld
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 22-08-14, 07:50 

Column Royan: Normandië 70 jaar na D-Day
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 09-05-14, 07:00 
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