Bon bini!

ZALIGE ZONVAKANTIE OP CURAÇAO

Bountystranden
en boomkip
We mogen weer op pad! Hoog tijd voor
een verwenvakantie. Wij reizen naar
Curaçao en belanden in een tropisch
paradijsje waar het tempo heerlijk laag
ligt. En niet onbelangrijk: de kleren
mogen uit. TEKST EN BEELD JOOST BOS

Bon bini!

reden als de poort van The Natural Curaçao voor ons
openschuift. Het is een klein clothing optional resort
in de buurt van Sint Willibrordus. Clothing optional
betekent dat je zelf mag weten of je je kleren aanhoudt of uitdoet. Maar in de praktijk is dit gewoon
een plek waar de bezoekers bloot zijn. Logisch, in dit
klimaat kunnen we ons niks lekkerders voorstellen.

KLEREN MOGEN UIT

ʻWe luieren de ochtend
weg op het kleine
Lagun Beachʼ

Loom kijken we tussen onze wimpers door naar het
kleine baaitje voor ons. Links rotsen met palmbomen
erop. Rechts een restaurantje met rieten parasols.
Daartussen het azuurblauwe water van de Cariben.
De golven ruisen zachtjes op het hagelwitte strand.
Een stukje verderop zwemmen een paar snorkelaars
rond. Ze wuiven af en toe enthousiast naar elkaar als
ze onder water wéér iets bijzonders zien in dit duikparadijs. Verder is het stil. En warm natuurlijk. Heel
warm. Gelukkig voelen we ook hier de verkoelende
adem van de passaat die de Cariben een groot deel
van het jaar verlichting biedt van de kokende hitte
van de tropenzon. We luieren de ochtend weg op het
kleine Lagun Beach. In de schaduw van een marktkraam zitten twee oude vissers onderuitgezakt naast
de vangst van die ochtend. Verder gebeurt er hier helemaal niks. En dat is precies wat we nodig hebben
tijdens dit weekje aan de andere kant van de wereld.
Nog maar even de ogen dicht dan. Sjokken we straks
naar dat jne restaurantje op de rotsen voor een
heerlijke lunch en ijskoude mango-smoothie.

mie drijft erop. Het is alsof Curaçao ontwaakt uit
een lange winterslaap. Daartegenover staat het enthousiasme waarmee we worden ontvangen door de
locals. We zijn hier en we zijn van harte welkom. Bon
bini! We zijn dan wel ver van huis, toch voelt het vertrouwd. Soms bijna té vertrouwd: het blijft gek dat je
hier gewoon bitterballen kunt bestellen. Curaçao bestaat grofweg uit twee gedeelten. Het oostelijke, wat
plattere deel is bekend vanwege het uitgestrekte verstedelijkte gebied rond Willemstad dat ongeveer een
derde van het eiland beslaat. Hier vind je de grote
resorts, beach clubs en bekende stranden. Het westelijke deel van het eiland is daarentegen een stuk
leger, stiller en heuvelachtiger. Daar logeren wij.
We hebben vanaf het vliegveld nog geen half uur ge-

RUST EN BITTERBALLEN

De rust op het eiland is heerlijk voor ons, maar hier
staan ze te springen om meer toeristen: de econo-
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The Natural Curaçao ligt aan een rustig weggetje
op de top van een heuvel. Met vijf ruime bungalows
met hoge plafonds, een appartement, een studio,
twee safaritenten en een bungalow deluxe, voelt het
hier vooral heel kleinschalig en privé; met de rest van
de wereld hebben we niks te maken. Uitzicht is er
overal en het is heerlijk turen naar de baai en de gekleurde huisjes die zo mooi afsteken tegen het blauw
van de lucht.
Een duik in het zwembad is precies wat we nodig
hebben na de lange reis. Nog een beetje onwennig
lopen we in ons blootje over het terrein. Bij het
zwembad treﬀen we landgenoten Marcel en Mariëlle
en is het meteen ontspannen.
Het stel is met een missie op het eiland: naast vakantie vieren in een safaritent, zijn ze op zoek naar
een huis. “We kwamen hier twee jaar geleden voor
het eerst en waren meteen verkocht," vertelt Marcel.
"Het is hier zo lekker! Natuurlijk is het altijd goed
weer en zijn de mensen aardig, maar ook het leven
gaat zo lekker rustig en langzaam. Op Curaçao bestaat geen stress.”

ROND DE WESTPUNT

Door het tijdsverschil met Nederland gaan onze
ogen om vijf uur al open. Dat is op zich geen straf.
Terwijl we op de veranda van ons huisje een kop
koﬃe drinken, is het nog koel. Een kakofonie van
tropische vogelgeluiden vormt ons ochtendconcert.
Na een duik in het zwembad zijn wij helemaal klaar
voor een nieuwe dag in dit paradijsje.
Om wat meer van de omgeving te zien, besluiten we
op tijd te vertrekken en een rit rondom de westkant
van het eiland te maken. We stoppen eerst nog even
bij een winkeltje om wat verse pastecchi's te halen:
het lokale ontbijt van gefrituurde deegapjes gevuld
met gekruid vlees of kaas.
Haasten lukt hier niet, de grootste weg op dit deel
van het eiland is een tweebaans lint van hobbelig asfalt dat tussen de heuvels doorslingert. Met de bergen van het Christoﬀelpark steeds in zicht, rijden we
langs gekleurde huizen waar de bougainville bloeit
en zien vooral héél veel cactussen. Koloniale herinneringen zien we ook. De zo mooi vormgegeven

The Natural Curaçao

maar vaak vervallen landhuizen, bijvoorbeeld. Deze
vormden de hoofdgebouwen van de plantages waarop in vroegere tijden slaven werkten.
Plots rent een grote leguaan over de weg, rakelings
langs onze auto. Van die eerste schrikken we nog,
maar na vijf kamikaze-acties raken we langzaam gewend aan dit merkwaardige fenomeen. Hoewel er
onderweg genoeg te zien is, moet je achter het stuur
wel scherp blijven. Niet elke bestuurder is begaan
met de andere weggebruikers. Aandacht erbij dus.
We stoppen kort bij de strandjes van Lagun, Kleine
Knip en Grote Knip en drinken wat bij een restaurantje dat vanaf de kliﬀen uitkijkt over de naastgelegen baai. De grootste lokale durfals duiken vanaf de
kliﬀen het water in. Voor het restaurant blijven we
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even plakken bij een boom waarin een wolk kleine
geel-zwarte vogeltjes rond een voederbakje zoemt.
Deze suikerdiefjes zullen we overal op het eiland nog
tegenkomen.

BORD VOL BOOMKIP

Het is precies lunchtijd als we in Westpunt aankomen. Dat komt goed uit, want we hebben gehoord
over de lokale legende meneer Jaanchie, die hier een
bijzonder gerecht serveert: boomkip. Misschien wel
goed om er even bij te vertellen dat boomkip een ander woord is voor groene leguaan. En meneer Jaanchie is de enige op het eiland die dit op de kaart heeft
staan.
Het is gezellig druk in het restaurant met een bonte
mix van toeristen en locals. Binnen ruikt het naar
kerrie, gebakken vis en allerlei kruidigheid die onze
magen doet rommelen. Meneer Jaanchie zelf mag
dan al in de zeventig zijn, hij maakt heel wat meters
tussen de keuken en zijn gasten. Bij elke tafel schuift
de gastheer even aan, om hoogstpersoonlijk te vertellen wat er op het menu staat. Wij zitten even later
met een enorm bord voor onze neus. En die boomkip? Ja hoor, die smaakt inderdaad naar kip. Maar
dan wel met veel kleine botjes.
We ronden de punt van het eiland en besluiten nog
een kijkje te nemen bij het Shete Boka Park. Hier aan
de noordkant van het eiland beukt de zee onbarmhartig op de kaalgeslagen rotsen. We wandelen wat
rond maar zijn niet echt onder de indruk van wat
we zien. Het kan er ook aan liggen dat er in de volle
zon geen beschutting is en we ons levend geroosterd
voelen. De Caribische zon is geen grapje. Insmeren
en veel water drinken zijn echt vereisten om het leuk
te houden.

TUSSEN ROTS EN STRAND
Curaçao ligt in de zuidelijke Caribische Zee. Het
is een (ei)land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, dus je woordenboek mag thuisblijven. De
hoofdstad is Willemstad. Hier wonen de meesten
van Curaçaos 132.000 inwoners. Verdwalen op het
eiland is bijna onmogelijk, want na een kilometer
of acht rijden kom je altijd bij de ene of andere kust
uit. De noordkust is ruig en rotsachtig, aan de zuidkust vind je prachtige, goudkleurige stranden.

BELADEN BLOOT

Nog even over bloot zijn op Curaçao: er is hier geen

Op Curaçao heerst een tropisch savanneklimaat
met gemiddelde middagtemperaturen rond de 30
graden Celsius. Het regenseizoen brengt tussen
oktober en februari wat verkoeling. Laat je daar
niet door afschrikken: het gaat meestal om korte,
nachtelijke buien. Jaarlijks valt er op het eiland
gemiddeld maar 510 millimeter regen. Ook jn om
te weten: Curaçao maakt deel uit van de Benedenwindse Antillen en ligt geograsch net buiten
het gebied waar orkanen en tropische stormen
voorkomen. Plan je een reis? Check de actuele
coronamaatregelen op nederlandwereldwijd.nl.
Shete Boka Park
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naaktstrand te vinden. Sterker nog, The Natural Curaçao is de enige locatie waar je zonder kleren rond
kunt lopen. Dat is eigenlijk eeuwig zonde van een
eiland met dit klimaat en zulk heerlijk zwemwater,
maar er is weinig aan te doen. Onder de katholieke
en wat dit betreft wat conservatieve bevolking, is publiek bloot niet geaccepteerd. Op zich zijn er baaitjes
en afgelegen strandjes genoeg te vinden, maar het is
toch verstandig om de neiging te onderdrukken de
kleren uit te doen. Deze plekken zijn vaak privébezit
en eigenaren stellen het niet bepaald op prijs wanneer ze hun strand verhuren voor een bruiloft en er
plots een paar bloteriken rondzwemmen.
Wat je wel kunt doen, is vanuit The Natural Curaçao
een jeeptour met gids boeken. Wij hoorden dat deze
dame kleine groepjes mee kan nemen naar een privéstrandje waar de kleren uit kunnen. Maar je hebt
het niet van ons...
Meer tips krijg je van Roberto en Debby die het resort runnen. De aanpak van beiden is persoonlijk
en de service is goed. Ze kennen het eiland en staan
altijd klaar met tips of een praatje. Voor wie zin
heeft, start de dag in het resort bij hen aan de gezamenlijke koﬃetafel. Niks moet natuurlijk, maar
we vinden het een mooi moment om de andere bezoekers even te spreken en tips over jne strandjes
en lekkere restaurantjes uit te wisselen. Naast ons
zijn er nog drie andere stellen in het resort: twee
Nederlandse en een Zwitsers koppel. De sfeer is
gemoedelijk, het contact informeel en de verhalen
vliegen al snel over tafel.

ʻEr is een privéstrandje waar de
kleren uit kunnenʼ

Willemstad

LEZERSAANBIEDING
zen op onze veranda en de mooie wandelingen. De
grote resorts in het oosten laten we liever voor wat
ze zijn. Maar Willemstad met al zijn historie willen
we natuurlijk niet links laten liggen. Die mooie gekleurde huisjes aan de Handelskade met de volle
terrassen hebben we allemaal weleens op een foto
gezien. Maar wist je ook dat de brug die het historische stadscentrum van Punda verbindt met de wijk
Otrabanda op de andere oever van de Sint Annabaai,
op zestien bootjes drijft? Leuk weetje: vroeger moest
je tol betalen als je de brug over wilde van Otrabanda
naar Punda. Behalve wanneer je op blote voeten liep.
Nu is het ook op schoenen of slippers gratis oversteken.
We slenteren wat rond door de gezellige straatjes en
merken meteen dat ook Willemstad nog niet de oude
is. Niet alle winkels zijn open en ook de drijvende
markt ontbreekt. Hier verkopen normaal gesproken
Venezolaanse kooplui vanaf boten hun verse waren.
Nu is het er leeg. Op aanraden van een local belanden we bij de nabijgelegen ronde markt, waar naast
snuisterijen, souvenirs en medicinale kruiden, ook
heerlijk eten te koop is. In het kraampje vol tropisch
fruit kopen we bij een piepklein dametje een feno-

HISTORIE IN WILLEMSTAD

Wij zijn naar Curaçao gevlogen voor onze rust en
genieten dagelijks van de kleine strandjes, het le-
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Het heerlijke, tropische klimaat maakt dat kleren
je in The Natural Curaçao alleen maar in de weg
zitten… Boek je verblijf en laat je verrassen door
dit paradijselijke eiland.

menale smoothie. We drinken hem op bij de roti van
haar Surinaamse buurman. Wat nou bitterballen?

BIJZONDERE BADGASTEN

Als aan het einde van de middag de hitte een klein
beetje afneemt, krijgen we zin om nog een duik in
de zee te nemen in plaats van in het zwembad. We
rijden vanaf het resort over een smal weggetje naar
het nabijgelegen Playa Porto Marie. Dit prachtige
baaitje heeft met een hagelwit bountystrand, ligbedden, parasols en een beachbar alles voor dat heerlijk
luxe Caribische gevoel. Wie geluk heeft, treft er bijzondere bewoners: twee varkens die hier rondscharrelen en soms zelf het strand opkomen om een duik
te nemen. De varkens zien we niet, wel pelikanen
die over het water scheren en meisjes die vanaf de
houten pier hun Instagram vullen met geposeerde
bikinifoto’s. Wij kijken ernaar, nemen nog maar
eens een duik in het lauwe water en vleien ons dan
in de schaduw van een parasol op onze ligbedden.
Langzaam voelen we onze ogen weer dichtvallen en
geven ons over aan het grote ontspannen. Het is wel
vakantie tenslotte.

• 10% korting bij boeking van minimaal 7 nachten
verblijf in The Natural Curaçao
• 5% korting op de autohuur (minimale huursom
€ 175)
• Verblijf tussen 1 november 2021 en 31 oktober 2022
• Te boeken tussen 7 oktober en 31 december 2021
• Meer informatie en boeken: euronature.nl/thenatural
of bel naar: +31 (0)416 35 20 40

Euronature is opgericht in 2001 en inmiddels de grootste,
blote reisorganisatie van Europa. Een kampeerplaats,
ingerichte safaritent, appartement, hotel of luxe villa: wat
je wensen ook zijn, Euronature regelt het. Dat geldt ook
voor vliegtickets, autohuur, overtochten, overnachtingshotels en reisverzekeringen. Euronature is aangesloten bij
ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds.
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