
We horen het re-
gelmatig op Bo-
naire: “Ben je al 
op Rooi Lamoen-

chi geweest? Dat mag je niet 
missen hoor! Kijk maar eens 
op Tripadvisor.” De beoorde-
lingen zijn daar inderdaad 
stuk voor stuk buitengewoon 
lovend.
“Liefdevolle ontvangst, inspi-
rerende omgeving, prachtige 
natuur. Zowel binnen als bui-
ten ziet het er heel verzorgd 
uit [...] Het landgoed is goed 
onderhouden en rondleiding 
over de oude Aloëplantage is 
zeer de moeite waard en leer-
zaam. Wij waren hier voor de 
vijfde keer, want het verveelt 
nooit. De weg erheen naar de 
oostkust is al een avontuur. 
Ooit was het een slavenplan-
tage, maar in 1800-zoveel ver-

kocht de overheid het land-
goed aan de overgrootvader 
van de huidige eigenaresse. 
Rooi Lamoenchi is de enige 
oude plantage die nog be-
waard is gebleven, helemaal 
gerestaureerd, met opzich-
terswoning en al! Aanrader 
dus!”
Een willekeurig recente an-
dere beoordeling:
“Bijzondere plek, bijzondere 
vrouw! Een oase van rust, ge-
schiedenis en passie is deze 
oude plantage met haar poë-
tische eigenaresse Ellen. Een 
verborgen parel op het eiland, 
[...] voor liefhebbers van na-
tuur, geschiedenis én taal 
is dit het bezoek meer dan 
waard. Neem er de tijd voor!”
Bezichtigingen kunnen in 
tijden van pandemie slechts 
mondjesmaat, op afspraak. 

Ellen Herrera (69) wijst na-
drukkelijk op de coronare-
gels en vraagt bezoekers een 
mondkapje te dragen. “Ik heb 
een auto-immuunziekte, mijn 
gezondheid is kwetsbaar.” 
We ontmoeten haar bij haar 
monumentale en historische 
stadsvilla in de Kaya Prinses 
Marie, in het centrum van 

Kralendijk. Van daar rijden 
we achter haar aan, richting 
de ruige oostkust, dwars door 
de knoek van Bonaire. Tot 
twee keer toe stopt ze om een 
hek open te doen, je kunt er 
dus niet zomaar zonder haar 
heen. Eenmaal aangekomen 
neemt Ellen ons mee naar 
binnen, gooit de ramen van 
het huis open en begint te 
vertellen.

Bonaire verkaveld
“In de tweede helft van de 
negentiende eeuw komt mijn 
overgrootvader met twee 
vrienden vanuit de Domini-
caanse Republiek naar Cura-
çao. Zijn naam is José Altagra-
cia Rosa Herrera. Hij behoort 
in Sto. Domingo tot de blanke 
bovenlaag van Spaanse kolo-
nisten. Ze logeren bij een fa-
milie Vos-Pinedo in Otroban-
da, in een prachtig huis waar 
nu het bevolkingsregister is 
gehuisvest. Mijn overgroot-
vader wordt er verliefd op de 
dochter des huizes, Johanna 
Reinita, later beter bekend als 
‘Shon Ann’. In 1877 trouwen 
ze, belanden op Bonaire en 
krijgen vijf kinderen.” Ellen 
kreeg nog niet zolang geleden 
de Dominicaanse overlijdens-
akte van haar overgrootvader 
onder ogen en zag tot haar 
verrassing de meisjesnaam 
van diens moeder: Aniset Ti-
chelaar. “Dat kan haast niet 
anders dan een Nederlandse 
zijn geweest. Misschien dat 

hij door deze ‘Dutch connec-
tion’ wel bij de familie Vos op 
Curaçao belandde.” Op oude 
foto’s ziet Shon Ann er enigs-
zins lichtgetint uit. “Daar heb 
ik nog een beetje kleur van 
meegekregen!”, lacht Ellen.

Restauratie woonhuis  
Tot 1863 is ‘het onderhorige 
eiland Bonaire’ eigendom van 
de koloniale overheid op Cu-
raçao. Het hele eiland is dan 
een gouvernementsplantage. 
Door de afschaffing van de 
slavernij komen er 651 gou-
vernementsslaven en 151 
particuliere slaven vrij. Na 
het wegvallen van de gratis 
slavenarbeid lijdt de overheid 
enorme verliezen op Bonaire. 
Het eiland wordt daarom in 
1868 in vijf grote delen verka-
veld en in de verkoop gedaan. 
Belangrijke kopers zijn de fa-
milies Casper Neuman, J.E.B. 
Hellmund en Moises Jesurun. 
Zo ontstaan grote private 
plantages, die later nog weer 
verder werden verkaveld. We 
kennen er vandaag de dag 
nog de namen van, zoals Bra-
sil, Fontein, Bolivia, Karpata, 
Slagbaai, Lima, Colombia, 
Mexico of Washington. Ellen 
Herrera: “In 1890 koopt mijn 
overgrootvader plantage Rooi 
Lamoenchi dat al onder die 
naam bestond, dat weten we 
van oude kaarten. Al eerder 
moeten er agrarische activi-
teiten zijn geweest, we von-
den in de knoek de fundering 
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Al generaties lang is plantage Rooi Lamoen-

chi op Bonaire in het bezit van de familie 

Herrera. ‘Shon Julio’ is de laatste operatio-

nele beheerder. Zijn dochter Ellen Herrera 

knapte het landhuis in fasen op en maakte 

het terrein weer toegankelijk voor publiek. 

“Ik deed dat met subsidie van God”, zegt ze. 

Daarom geeft ze de plantage een bijzondere 

missie mee.

Tekst en foto’s Marius Bremmer

Ellen Herrera is de vierde generatie Herrera op Bonaire.

Bij het weer toegankelijk maken van de plantage werden veel oude drankflessen gevonden.
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van een al veel ouder huisje, maar ook 
scherven van Maastrichts porselein 
van meer dan 200 jaar oud, en ook veel 
scherven van drankflessen en jenever-
kruiken. Daar woonde dus een Neder-
lander die hield van mooi porselein en 
op zijn tijd een neutje.” 
Ellen steekt van wal over de woning: 
“Waar we nu zijn is een oud Bonai-
riaans woonhuis uit ongeveer 1890. 
Mijn overgrootvader heeft dit laten 
bouwen voor de vito, Papiaments voor 
opzichter. Het is een typisch Bonairi-
aans woonhuis, je herkent het overal 
op het eiland.”
Als ze in 1972 voor studie naar Neder-
land vertrekt is het huis al in slechte 
staat. “Na terugkeer op Bonaire in 1984 
vroeg een vriendin: ‘Waarom knap je 
het niet op?’. Mijn toenmalige man, 
Hein Willems, was erg handig. Ik heb 
er uiteindelijk dertig jaar over gedaan 
om het op te knappen.” Vanwege de 
kosten gebeurt de restauratie in etap-
pes. “We hebben daarbij wel conces-
sies gedaan aan de originele stijl. De 
eerste voorkamer hebben we veran-
derd in een open porch. Daar werd het 
huis lichter en luchtiger van. Net als 
van de witte tegels op de vloer, die zijn 
natuurlijk ook niet origineel.”

Zadeldak
Ze loopt verder en wijst: “Dit is de 
hadrei dilanti, de voorgalerij waar leve-
ranciers werden ontvangen. Het echte 
bezoek kwam in de sala, de woonka-
mer, het centrale en grootste vertrek, 
onder het hoge zadeldak. Veel grote 
huizen in de stad hebben schilddaken, 
hier zien we een zadeldak, dat geeft 
koelte en ruimte. Het dak boven de 
andere vertrekken noemen we een les-
senaarsdak, omdat ze schuin aflopen. 
De dikke muren zijn opgebouwd uit 
grotere en kleinere stenen. Ze isoleren 
heel goed maar gaan helaas brokkelen 
en dwars door de verf heen ‘zweten’ 
omdat er nog zout in zit.”
De slaapkamers bevinden zich aan de 
oostkant van het huis. “Op de wind, 
dat is de garantie voor koele nachten. 
De keuken is aan de westkant, zodat al-
le houtskoolrook uit het fornuis lekker 
weg kon waaien.” In de sala wijst Ellen 
naar twee vitrinekasten met een ver-

zameling precolumbiaanse artefacten. 
“Hier liggen bewerkte schelpen die als 
handwerktuig of sieraad dienden, maar 
ook potscherven. Die collectie kreeg ik 
van dr. Paul du Buisonjé, een vriend 
uit Nederland. Hij is gepromoveerd 
op de geologie van de ABC-eilanden. 
Hij heeft alle voorwerpen uitvoerig be-
schreven. Sommige zijn wel 1500 jaar 
oud. Sinds tien jaar zijn ze weer terug 
in de Cariben.” 

Band met Curaçao
We gaan naar buiten, waar Ellen ons 
rondleidt over de plantage. We wan-
delen langs kolossale kadushi’s en 
bomen in prachtige waaivormen. Ze 
wijst her en der naar oude pannen 
en gereedschappen uit vroeger tijden, 
maar vertelt graag eerst ook nog even 
verder over haar familie: “Mijn over-
grootvader, de eerste eigenaar van 
deze plantage dus, overleed in 1905. 
Mijn overgrootouders hadden vijf kin-
deren. Een van hen was mijn grootva-
der, Gilberto Eustaquio Rosa Herrera. 
Hij zette het werk op Rooi Lamoenchi 
voort. Hij trouwde in 1911 met Eline 
Capriles. Deze Venezolaanse zat op een 
kostschool op Curaçao, maar was voor 
een korte vakantie op Bonaire toen hij 
haar ontmoette. Eline stamde af van 
Sefardische joden van Curaçao, maar 
haar Venezolaanse tak was overgegaan 
tot het rooms-katholicisme. Mijn va-
der was Julio Herrera. Het ‘Rosa’ was 
er toen om mij onbekende redenen van 
de naam af. Hij trouwde met Clara Le-
ocadia Pellegrim, een Bonairiaanse on-
derwijzeres. Veel Bonairianen hebben 
van haar lezen en schrijven geleerd. 
Mijn vader, hier Shon Julio genoemd 
, was dus de derde generatie Herrera 
op de plantage. Voor hem koester ik 
enorme bewondering, van hem heb ik 
enorm veel geleerd. Vader heeft vanaf 
zijn dertiende jaar in het Brabantse Oss 
bij de fraters op kostschool gezeten en 
later in Den Bosch ook bij fraters de 
kweekschool (nu pabo) afgerond. Door 

de Tweede Wereldoorlog is hij veel 
langer in Nederland gebleven dan de 
bedoeling was. Pas na tien jaar kwam 
hij met de s.s. ‘Peter Stuyvesant’ van 
de KNSM weer terug op Curaçao, waar 
hij vijf jaar op het Sint Thomascollege 
werkte. In 1950 werd hij overgeplaatst 
naar zijn geboorte-eiland Bonaire en 
werd onderwijzer op de Sint Domi-
nicusschool in Kralendijk, achter de 
kerk. Hij deed de plantage er toen bij. 
Hij was politiek en sociaal heel actief, 
was onder meer lid van de Lions en 
van de Sociedat Bolivariana. Hij was 
medeoprichter van de DP, maar ook 
waarnemend gezaghebber en waarne-
mend griffier hier bij het gerecht.” Op 
latere leeftijd werd hij overvallen door 
depressies en daardoor raakte de plan-
tage in verval.

Aloëplantage
“Mijn vader zei altijd: de ondergrond 
van onze plantage is van diabaas en 
kalitsji, een kalkrijke grond waarop 
aloë goed gedijt. Aloë werd hier rond 
1845 vanuit Noord-Afrika door een 
Nederlandse commandeur geïntro-
duceerd. De aloë groeide in rijen met 
een tussenruimte van 1 meter. Vroeger 
werkten er veel oudere vrouwen op het 
land. Er was armoede, mensen woon-
den in een hutje in de knoek. De oogst 
was in de droge tijd, tussen februari 
en juni. Het buitenste blad van de alo-
eplant werd gesneden en in schuin 
aflopende druipbakken – een soort 
troggen – gelegd om uit te lekken in 
bakken. Vroeger draaide alles om het 
sap, tegenwoordig gaat het om de gel. 
Het sap werd op de plantage ingedikt 
en in blokken verkocht aan de VS. In 
1960 kwam er een abrupt einde aan 
meer dan een eeuw van aloë-industrie 
op Bonaire. Het vermoeden is dat in 
kleine kunuku’s waar geen toezicht 
was, men stenen in de blokken deed 
om meer volume te krijgen. Door die 
stenen liepen de verwerkingsmachines 
in de VS vast. Toen men doorkreeg dat 

de aloë uit Bonaire hier debet aan was, 
werd de import meteen gestaakt. Mijn 
vader noemde dit altijd de zwarte blad-
zijde in de geschiedenis van Bonaire, 
maar vond het wel een begrijpelijke 
straf op oneerlijkheid.” 

Subsidie
“Rooi Lamoenchi is een plantage van 
54 hectare eigendomsgrond. Daarom-
heen huurde mijn familie een veel 
groter gebied met landbouwgronden, 
tot aan de kust. Mijn vader heeft die 
huurgronden 45 jaar geleden weer te-
ruggeven aan de overheid, onder an-
dere het gebied waar nu de golfbaan 
is.” Shon Julio overleed in 2000 op de 
leeftijd van 78 jaar. “Ik zag geen kans 
de plantage nog als zodanig operatio-
neel te houden, maar ben wel met ons 
familiebezit aan het werk gegaan: ik 
heb er een kunukupark van gemaakt. 
Op 16 november 2001 heb ik Stich-
ting Rooi Lamoenchi Kunukupark 
opgericht, met de bedoeling om Rooi 
Lamoenchi als historisch-cultureel 
erfgoed te behouden en toen ook open-
gesteld voor het publiek. Op diezelfde 
dag gaf ik mijn eerste rondleiding.” El-
len verzucht dat het niet makkelijk was 
om het terrein weer te ontsluiten: “Te-
genwoordig willen mensen niet meer 
op het land werken: men is ambtenaar 
of werkzaam in het toerisme. Mis-
schien komt het door de associatie met 
de slavernij. Ik heb het gerooid met 
mensen uit Peru, Colombia, Venezu-
ela en Haïti.” Een aantal jaren geleden 
kreeg Rooi Lamoenchi subsidie van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds voor een 
aantal projecten, onder meer voor een 
stuk omheining, voor het herstel van 
een slavenmuur van zeker 250 jaar oud 
en voor reparatie aan bestaande oude 
wegen. “Maar bovenal heb ik subsidie 
van God gekregen om dit allemaal te 
kunnen doen”, zegt ze.

Volgende week deel 2: Rooi Lamoenchi, 
plantage met een missie

zaterdag 17 april 2021 5

Rooi Lamoenchi op Bonaire:                 plantage met historie

Overal liggen nog oude gebruiksvoorwerpen.

Overgrootvader Herrerra kocht in 1890 plan-
tage Rooi Lamoenchi.


