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De grote reis van kleine Lobatus

E biaha grandi di e chikitin Lobatus

Naar het verhaal ‘De karkó Lobatus’ van Peter van den Berghe. Tekstbewerking voor kinderen vanaf 9 jaar door Ed van Berkel. Met tekeningen van Hetty Peeters.

E biaha grandi di e chikitin Lobatus
E biahe grandi di e chikitin Lobatus

De grote reis van de kleine Lobatus

Poko poko, Lobatus ta baha riba e santu blanku, blanku manera
sneu na Lac. ‘Pfff, esei si tabata un biahe largu’, e ta suspirá.
‘Te for di Los Roques.’ Lobatus ta un larva di karkó.
Huntu ku shen míles di otro larva chikitu el a biaha bin Lac.
Ainda e ta morto kansá di e biahe.

Zachtjes landt Lobatus op het hagelwitte zand in Lac.
‘Pfff, dat was een lange reis’, zucht hij. ‘Helemaal uit Los Roques.’
Lobatus is een karkó-larfje. Met honderdduizenden andere
larfjes is hij naar Lac gereisd. Hij is er nog moe van.

Tur kos a start algun siman pasá, aya na Los Roques pues.
Tabata nèt despues ku el a logra lucha sali for di su webu ku
hopi esfuerso. Diripiente awa a kuminsá ta hala kaminda e tabata.
Esaki a pon’é sinti manera e ta bai mariá. E no por a hasi
nada kontra. Un koriente di laman a his’é i bai kuné.
Huntu ku yen di míles di otro kriatura chikitu. Simannan largu e
awa blou skur di Laman Karibe a chup’é bai kuné. Di dia i di anochi.
Anto kuantu kos ku e no a mira na kaminda!
Lobatus no tabata tin basta wowo pa wak.
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Het begon allemaal een paar weken geleden, in Los Roques dus.
Het was vlak nadat hij zich met veel moeite uit zijn eitje
had geworsteld. Plotseling begon het water om hem heen te
bewegen. Hij werd er duizelig van. Hij kon er niets tegen doen.
Een zeestroming pakte hem op en voerde hem mee.
Samen met vele duizenden andere kleine wezentjes.
Wekenlang werd hij meegezogen door het diepblauwe water van
de Caribische Zee. Dag en nacht.
En wat hij niet allemaal zag onderweg!
Lobatus keek zijn ogen uit.

E biaha grandi di e chikitin Lobatus
De diertjes waarmee hij reisde hadden de prachtigste kleuren.
En dan die vormen! Rond…, langwerpig… Er waren er ook in de
vorm van sterretjes, en pijltjes. Hij zag ook beestjes met roeipootjes,
en met voelsprieten. Sommige gaven ’s nachts zelfs licht!
Rood, geel of groen. Het was geweldig!

E bestianan ku e tabata biaha kuné tabatin e kolónan di mas bunita.
Anto tur e formanan! Rondó…, largu… Tabatin tambe den forma
di strea i flecha. El a mira tambe bestia ku pia manera rema, i ku
antèna. Algun tabata te hasta duna lus anochi! Kòrá, hel òf bèrdè.
Algu tremendo!

Zelf ziet Lobatus eruit als een vlinder. Hij kan wel een beetje
zwemmen. Maar alleen ergens heen gaan? Nee, dat kon hij niet.
Daar was hij te klein voor. De stroming en de golven bepaalden de
route. Zo kwam hij dan hier terecht, in Lac. In deze prachtige baai.

Lobatus mes tabata parse un barbulètè. E tabata por a landa un tiki.
Pero landa bai un pida di su mes? Ai nò, esei no tabata posibel.
E tabata muchu chikitu pa esei. E koriente i e olanan tabata stipulá
e ruta. Asina el a yega aki, den Lac. Den e bunita bahia akí.
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Lac, un sitio pa keda
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Lac, un sitio pa keda

Lac, een plek om te blijven

Lobatus ta wak rònt kurioso. Su kabes chikí ta move bai man robes
despues man drechi. Despues atrobe pa man robes i man drechi.
Pero tur kos ta asina ekstraordinario aki. Tur asombrá e ta hasi
sonido. ‘Kar…, kar…, kar…, kar!’. E karksonido tabata zona asina
pokopoko ku ningun hende no por a tende nada. Tabata e so ku
tabata tend’é. Lobatus ta drumi den fondo di Lac, meimei di pipita
di santu. E ta purba di hisa kabes wak riba un di e pipitanan di
santu, pero esei no ta logra. ‘Esta un baranka’, e ta pensa.

Lobatus kijkt nieuwsgierig om zich heen. Z’n kleine kopje beweegt
eerst naar links, dan naar rechts. En dan weer naar links en naar
rechts. Het is hier allemaal ook zo bijzonder. Hij maakt kleine
geluidjes van verbazing. ‘Kar…, kar…, kar…, kar!’ Het gekarkel klinkt
zo zacht dat niemand het kan horen. Alleen hij zelf hoort het.
Lobatus ligt op de bodem van Lac, tussen de zandkorrels.
Hij probeert boven zo’n zandkorrel uit te kijken, maar dat lukt niet.
‘Wat een joekel’, denkt hij.

Lobatus ta bira un tiki. ’Si, asina ta mihó. Asina mi por mira na
banda.’ Riba fòndu di laman e ta mira rayo di lus balia.
Pokopoko e ta pusha e parti dilanti di su kurpa un tiki den laira pa
wak di unda e lus ta bini. Dor di e awa e ta mira shelu blou ku solo.
Tiki pa tiki e ta deskubrí ku e lus baliadó ta bin di solo.
’Kar…, kar…, kar…’, e ta karkzoná atrobe.
‘Esta dushi e awa ta. No friu di mas, ni kayente di mas.
Eksaktamente manera nos komo karkó gusta.’

Lobatus draait zich een beetje. ’Ja, dat is beter. Zo kan ik er langs
kijken.’ Over de bodem van het witte zand ziet hij lichtstralen
dansen. Langzaam duwt hij de voorkant van z’n lijfje een beetje
omhoog om te zien waar dat licht vandaan komt. Door het water
heen ziet hij de blauwe lucht en de zon. Beetje voor beetje ontdekt
hij dat het dansende licht van de zon komt.
’Kar…, kar…, kar…’, karkelt hij weer. ‘Wat is het water lekker.
Niet te koud, niet te warm. Precies zoals wij karkó’s het graag willen.’

Lac, un sitio pa keda
Een stukje verderop ziet hij enorme smalle, groene bladeren.
‘Wat zijn die mooi!’, denkt hij. ‘En zo hoog!’ Het is zeegras,
maar dat weet hij nog niet. Lobatus heeft het nooit eerder gezien.
‘Kar.., kar.., kar…, het bevalt me hier wel’, karkelt hij tevreden,
‘Hier, in deze prachtige baai, wil ik wel blijven.’

Un tiki mas leu e ta mira poko blachi bèrdè, masha grandi mes pero
smal. ‘Esta bunita nan ta!’, e ta pensa. ‘I asina haltu!’
Ta yerba di laman, pero esei e no sa ainda. Lobatus nunka no a mira
esei ainda. ‘Kar.., kar.., kar…, mi a gusta aki si’, e ta karkzoná kontentu.
‘Aki, den e tremendo bahia akí, mi tin gana di keda.’

Op de een of andere manier krijgt Lobatus het gevoel dat
hij zich moet verstoppen. Dat is niet zo moeilijk, want tussen
de zandkorrels is genoeg ruimte om weg te kruipen.
Daarom steekt hij z’n kopje tussen twee korrels en maakt
wat bewegingen. Dan verdwijnt hij in het zand van Lac.

Di un òf otro manera Lobatus ta haña e sentimentu ku e mester
bai skonde. Esei no ta nada difísil, pasobra meimei di e pipitanan
di santu tin bastante espasio pa skonde den.
Ta p’esei e ta hinka su kabes meimei di dos pipita di santu i hasi
algun moveshon, asina e ta disparsé den e santu di Lac.
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Lobatus e karkó chikítu
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Lobatus e karkó chikitu

Lobatus het zeeslakje

Ta dura sigur un aña promé ku nos ta bolbe topa ku Lobatus.
Esei ta di puru suerte, pasobra den dia e ta skonde bou di santu.
Ta anochi so e ta sali ku masha kuidou. E ora ei e ta kou e
kuminda riba e yerba bèrdè. I ora e kaba yena su barika e ta
bolbe drenta su lugá di skonde. Ei e ta gosa di e smak dushi salu.
‘Kar…, kar…, kar…, esta dushi bida den Lac ta.’

Het duurt wel een jaar voordat we Lobatus weer terugzien.
Dat is puur geluk, want overdag zit hij onder het zand verscholen.
Alleen ’s nachts komt hij voorzichtig tevoorschijn.
Hij knabbelt dan aan het groene zeegras. En als hij z’n buikje
vol heeft, gaat hij snel weer terug naar z’n schuilplaats.
Daar geniet hij dan na van die heerlijke zoute smaak.
‘Kar…, kar…, kar…, wat is het leven in Lac toch heerlijk.’

Dor di e dushi bida i bòshi kuminda pa kome, Lobatus a kambia
hopi den un aña di tempu! El a bira un karkó chikitu
bèrdadero, ku un kaska sólido maron ku blanku.
Ei den e por skonde su kurpa kompletu.

Door het goede leven en dat voedzame eten is Lobatus in een jaar
tijd flink veranderd! Hij is een echt zeeslakje geworden, met een
stevige bruinwitte schelp. Daar kan hij zich helemaal in verstoppen.

Tin mas karkó den Lac. Tin algun mes un grandi ku e mes, pero tin
tambe mas grandi. Prinsipalmente esunnan grandi Lobatus ta haña
masha bunita. Banda pafó nan tin kaska ku ta lora. Ku bolònbònchi
ku punta. Úniko kos ku ta sali for di bou di e kaska ta nan wowonan.
E wowonan ta manera riba un palu di lusafè. Ku esakinan nan ta
wak kurioso rònt di nan. I entre nan wowonan nan tin un slùrf.
Pa kome kuné.

Er zijn nog meer karkó’s in Lac. Sommige zijn net zo groot als hijzelf,
maar er zijn ook grotere. Lobatus vindt vooral die grote erg mooi.
Aan de buitenkant hebben ze een gedraaide schelp.
Met puntige uitsteeksels. Het enige dat onder de schelp vandaan
komt zijn hun oogjes. Die staan op steeltjes. Daarmee kijken ze
nieuwsgierig om zich heen. En tussen hun ogen hebben ze een
slurfje. Om mee te eten.

Un bulá di kos di hari
Lachen om het sprongetje

Un bulá di kos di hari

Vanonder z’n schelp kijkt Lobatus vaak naar de grote karkó’s.
Hij moet altijd lachen om de sprongetjes die zij maken
als ze snel vooruit willen. Ze doen dat met hun voetje.
Dat zit ook onder die schelp. Dat voetje heeft een soort klauwtje.
Daarmee haken ze in de bodem en trekken ze zichzelf met een
sprongetje naar voren. Het lijkt dan wel alsof ze huppelen.

For di bou di su kaska hopi biaha Lobatus ta wak e karkónan
grandi. Kada biaha e tin ku hari pa e saltonan ku nan ta bula
ora nan ke bai dilanti lihé. Nan ta hasi esei ku nan pia.
Esaki tambe ta bou di e kaska ei. E pia tin un sorto di gara.
Kuné nan ta hak den fòndu i ranka nan mes bai dilanti ku un salto.
Ta parse ku ta bula nan ta bula bai dilanti.

Bij de anderen moet Lobatus er altijd een beetje om lachen.
Maar hij doet het zelf ook zo. Hij vraagt zich wel eens af
of die sprongetjes er bij hem net zo grappig uitzien.
Maar één ding weet hij zeker: een karkó kan niet zonder die
sprongetjes. Want het is dan wel prachtig onder water, maar overal
loert gevaar. Even niet opletten kan het einde betekenen.

Lobatus mester hari ora e wak nan dal e bulá.
Pero e mes tambe ta hasi meskos. E sa puntra su mes si e
saltonan di dje tambe ta kos di hari. Pero un kos si e sa sigur:
un karkó no por sin e saltonan ei.
Pasobra ta hopi dushi si bou di awa, pero peliger ta ei mes,
den tur skina. Un momentu sin paga tinu, por ta bo fin.

13

Na wowo di angua!
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Na wowo di angua!

Op het nippertje!

Despues di un dia largu ku solo Lobatus ta sali for di den santu.
E ta sali en buska di kuminda. Den e sukuritu di atardi e ta kana rònt
fula, fula na e yerba di laman. E ta usa e antènanan sensibel bou di
su wowonan.
Ku eseinan e por fula i hole. I diripiente, nèt ora e ke a bai hinka su
snùit den un bòshi di blachi fresku di yerba di laman, algu teribel ta
pasa. For di su skina di wowo diripiente e ta mira un moveshon.
‘Ta kiko esei ta?’ Lobatus ta bolbe wak bon i ta spanta:
‘Kar!!! Kar!!! Ousilio!!!, un mònster!!!’

Na een lange zonnige dag komt Lobatus uit het zand tevoorschijn.
Hij gaat op zoek naar een lekker avondmaaltje. In het schemerlicht
scharrelt hij wat rond. Hij gebruikt de gevoelige voelsprieten onder
zijn ogen. Daarmee voelt hij en ruikt hij.
En dan, net als hij zijn snuit in een lekker jong bosje zeegras
wil steken, gebeurt er iets vreselijks. Vanuit zijn ooghoek
ziet hij een plotselinge beweging.
‘Wat is dat nou?’ Lobatus kijkt nog eens goed en hij schrikt:
‘Kar!!! Kar!!! Help!!!, een monster!!!’

Riba santu tin un strea di laman ros enorme ta lastra bin.
Ku su sentenáres di pia e ta skùif bin stret riba Lobatus.
E mònster oraño a haña e holó di e lastra di Lobatus den santu.
Ahan, e ta gusta un pasaboka di karkó! Pa Lobatus ta e promé
biaha ku e ta mira un strea di laman. Pero mesora e sa ku e
ta den peliger grandi. ‘Mi mester hasi algu’, e ta pensa.
‘Kar! Kar! Hasi lihé! Hasi lihé!’

Over het zand komt een enorme roze zeester aangeschoven.
Met zijn honderden voetjes stuift hij regelrecht op Lobatus af.
Het roze monster ruikt het geurspoor van Lobatus in het zand.
Ja, die heeft wel trek in een lekker hapje karkó! Voor Lobatus is
het de eerste keer dat hij een zeester ziet. Maar hij weet meteen
dat hij groot gevaar loopt. ‘Ik moet iets doen’, denkt hij.
‘Kar! Kar! Snel! Snel!’

Na wowo di angua!
Lobatus strekt zijn voetje zo ver mogelijk uit. Dan haakt hij
het klauwtje aan zijn voetje met al z’n kracht in het zand.
Daarna neemt hij een enorme sprong. Even zweeft hij
door het water en dan ploft hij weer in het zand.
Maar de zeester komt nog steeds dichterbij.
Weer doet Lobatus een wanhopige sprong. Dan blijft de
zeester plotseling staan. ‘Waar is die karkó nou?’, gromt hij.
De zeester snapt er niets van. Hij is het geurspoor kwijt.

Lobatus ta rèk su pia mas largu posibel. E ora ei e ta hak e gara
na su pia ku tur su forsa den santu i e ta dal un salto enorme.
Un ratu e ta zueif den awa i ta basha bou atrobe den santu.
Pero e strea di laman ta yega mas serka.
Atrobe Lobatus ta dal un bulá di desesperashon.
Diripiente e strea di laman ta keda para ketu.
‘Ta unda e karkó a keda awor?’, e ta gruña. E strea di laman
no ta komprendé niun pátaka. El a pèrdè e lastra di holó.

Van onder z’n schelpje loert Lobatus met angstogen
naar het gevaarlijke dier. De zeester beweegt de punten
van zijn voorste armen wat omhoog om goed te kunnen ruiken.
Hij loopt nog een stukje naar voren en ruikt weer.
En nog eens. Dan schuift hij vlak langs Lobatus zonder hem te
ruiken en verdwijnt hij tussen het zeegras. Lobatus is gered.
Dat was op het nippertje!

For di bou di su kaska Lobatus ta lur ku wowo di miedu
den direkshon di e animal peligroso. E strea di laman ta move
su puntanan di su brasanan bai laira pa e hole bon.
E ta kana bai un tiki dilanti i ta kue holó atrobe.
E ta hasié un biaha mas. E ora ei e ta skùif bai pegá banda di
Lobatus sin kue su holó i ta disparsé meimei di e yerba di laman.
Lobatus a skapa. Esaki tabata na wowo di angua!
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Lobatus grandi
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Lobatus grandi

Grote Lobatus

Ta kuater aña despues. Lobatus miéntras tantu a bira karkó adulto.
E ta midi trinta centimeter largu i e ta pisa mas ku dos kilo.
Ainda e ta biba ku masha plaser den Lac. Te ainda e no a bai tur
kaminda. Lógiko, pasobra e bahia ta mas grandi ku ochenta fèlt
di bala grandi. I karkó no por move asina lihé. Último ei Karkó Bieu
tabata karzoná: ‘Karrr-pff, pfff, pfff. Nunka no hansha bo bida!
Nos karkó ta hasi tur kos riba un trankil.

Het is vier jaar later. Lobatus is inmiddels een volwassen karkó.
Hij is dertig centimeter lang en weegt meer dan twee kilo.
Nog steeds leeft hij met veel plezier in Lac. Hij is nog niet overal
geweest. Logisch, want de baai is wel tachtig voetbalvelden groot.
En karkó’s bewegen niet zo snel. Laatst karkelde Oude Karkó:
‘Karrr-pff, pfff, pfff. Maak je nooit druk!
Wij slakken doen alles op een slakkengangetje.’

E kaska di Lobatus a bira muchu mas grandi ku kuater aña pasá.
Ku un lep na banda. I na e parti ariba e tin un hòfi di lima di laman.
Dor di e lima di laman e no ta kai asina tantu na bista.
Ora tin peliger, e ta keda drumi ketu ketu te ora ku e peliger
a kita bai. Ningun strea di laman ni sekat ta ripará ku bou di
e lima di laman tin un kaska di karkó ku un karkó. Di Karkó Bieu,
Lobatus a tende ku hende gusta karni di karkó masha tantu.
I ku nan ta haña e kaskanan masha bunita mes.

De schelp van Lobatus is veel groter dan vier jaar geleden. Met aan
de zijkant een lip. En bovenop heeft hij een tuintje, van zeewier.
Door dat zeewier valt hij niet zo op. Als er gevaar dreigt, blijft hij
stil liggen tot het geweken is. Geen zeester of inktvis heeft dan
in de gaten dat er onder dat zeewier een schelp zit met een karkó.
Van Oude Karkó heeft Lobatus gehoord dat de mensen veel
van karkóvlees houden. En dat ze de schelpen heel mooi vinden.
Koninginneschelpen noemen ze die.

Lobatus mes nunka a mira un hende, pero e sa si ku e mester
paga bon tinu ku nan. ‘Prinsipalmente pa Hende Brutu’,
Karkó bieu semper ta spièrta. Ora ku esei gara bo, bo no ta
regresá nunka mas. Esei ta bon sigur!’

Zelf heeft Lobatus nog nooit een mens gezien, maar hij weet wel
dat hij voor ze uit moet kijken. ‘Vooral voor Ruwe Mens’,
waarschuwt Oude Karkó altijd. Als die je te pakken heeft,
kom je nooit meer terug. Dat is zeker!’

Un aventura teribel
Een vreselijk avontuur

Un aventura teribel

Lobatus ligt tevreden te karkelen op de bodem van het Lac.
Hij heeft net gesmuld van een heerlijk maaltje.
Dan trekt een grote mensenhand hem ruw uit het zand.
‘Karrr!!! Karrr!!! Karrr!!! Help!!! Help!!!

Lobatus ta drumi karkzoná kontentu di dje den fòndu di Lac.
El a kaba di saboriá un bon plato.
E momentu ei un man di hende grandi ta rank’é di manera brutu
for di den santu. ‘Karrr!!! Karrr!!! Karrr!!! Ousilio!!! Ousilio!!!

Wat gebeurt er? Wat gebeurt er?’ Lobatus schiet omhoog.
Zo hoog is hij nog nooit geweest.
En dan tuimelt hij weer met een vaart omlaag. Pats!!!
Met een klap komt hij in een jutezak terecht.
Bovenop negen andere karkó’s. ‘Au!!! Kar nog an toe’,
kreunt Lobatus. ‘Au, m’n slurfje.’ Doodstil blijft hij liggen.
Door een gat in het jute kijkt hij naar buiten.
Voor het eerst van z’n leven ziet Lobatus de wereld boven water:
strand, bomen, blauwe lucht, de zon!
Het doet pijn aan zijn ogen.

Ta kiko ta pasa? Ta kiko ta sosodé?’ Lobatus ta pasa duru bai ariba.
Asina haltu nunka e no a yega di bai.
I despues e ta basha abou atrobe ku un velosidat. Bragadam!!!
Ku un klap e ta kai den un saku di pita.
Riba nuebe otro karkó. ‘Aich!!! Karamba hòmbu’,
Lobatus ta gruña. ‘Ai, mi slùrf.’ E ta keda drumi ketu,ketu.
Dor di un buraku den e pita e ta wak pafó.
Pa di promé biaha di su bida Lobatus ta mira e mundu di riba awa:
playa, palu, shelu blou, solo!
Su wowonan ta bira dué.
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Den Lac atrobe...
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Den Lac atrobe...

Weer terug in Lac

Miéntras awa tabata kore ainda for di e saku, un outo ta kore
yega riba e playa. Ku ful spit. Despues, kantamentu di brek,
klapmentu di porta di outo, gritamentu di hende.
Ta e pikòp blanku di Bonaire National Marine Park.
Dos Ranger ta bula baha for di outo. Batimentu di pia na kareda,
Hende Brutu ta zundra i ta heringá. E saku ku karkó ta kai bèk
den laman. E Rangernan ta sakudí e karkónan for di e saku
i Lobatus ta sak bai fondo.

Terwijl het water nog uit de zak stroomt, komt er over het strand
een auto aangereden. In volle vaart. Dan: piepende remmen,
klappende portieren, schreeuwende mensen.
Het is de witte pick-up van het Bonaire National Marine Park.
Twee Rangers springen uit de auto. Rennende voetstappen,
Ruwe Mens vloekt en tiert. De zak met karkó’s plonst weer terug
in het water. De Rangers schudden de karkó’s uit de zak en
Lobatus zinkt naar de bodem.

Temblando Lobatus ta drumi den fondo di Lac.
E no ta ni riska di move. ‘Hende Brutu lo bin bek atrobe?’
E ta tene su wowonan fo’i peliger den su kaska. Asina e ta keda
drumi sigur mei ora largu. Miéntrastantu e ta pensa tokante
loke el a pasa aden. Tokante Hende Brutu, pero tambe tokante
e otro hendenan ku el a mira ei. Nan no tabata brutu ètòl.
Nan a bini yud’é te hasta. Ta awor numa Lobatus ta realisá ku e
tabatin un monton di suerte. ‘Kar…, kar..., mi t’ei atrobe!
Den Lac atrobe. Kisas Karkó Bieu no sa tur kos anto?’

Trillend ligt Lobatus op de bodem van Lac.
Hij durft niet te bewegen. ‘Zou Ruwe Mens weer terugkomen?’
Z’n oogjes houdt hij veilig in z’n schelp. Zo blijft hij wel een half uur
liggen. Ondertussen denkt hij na over wat hij heeft meegemaakt.
Over Ruwe Mens, maar ook over de andere mensen die hij
daar zag. Die waren helemaal niet ruw. Die hielpen hem zelfs!
Pas nu bedenkt Lobatus dat hij ontzettend veel geluk heeft gehad.
‘Kar…, kar..., ik ben weer terug! Weer terug in Lac.
Zou Oude Karkó dan toch niet alles weten?’
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E buki aki ta forma parti di e kampaña di konsientisashon ku tin komo meta pa subi
e kantidat di karkó (Stombus gigas) den Lac. E lema di e kampaña ta “Ban trese Karkó bèk.
Laga nan na pas pa mañan nos tin mas”. Esaki ta un publikashon di STINAPA Bonaire.
Dit leesboek is onderdeel van een bewustwordingscampagne met als doel het herstel van de bedreigde
diersoort Karko (Stombus gigas) in het gebied Lac. Het motto van deze campagne is in het Papiaments;
“Ban trese Karkó bèk. Laga nan na pas pa mañan nos tin mas”, dat betekent ‘Laat onze Karko leven’.
Dit boek is een uitgave van STINAPA Bonaire.
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