Op een Shell-tqnker nctclr de West
door Mr,

A.
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,,Navigare nocesse est,,.

.

.

9p. O9 twaalfde dag' aan boord worden wij om Z uur
plotseling
wakker, zoals de molenaar wieni molen is
gaan stilstaan. De motoren draaien niet meer..,
Het
gedaver en gestamp der machines is opgehouden en
een vreemde stilte omringt ons. Bij nadeÈ informatie
blijkt één der kleppen van de niotor
verwisseld te
moeten worden. Er is natuurlljk geen kwestie van
-ongàveer
ankeren, want de zee is hier
4.b00 meter
diep
schip tigt los te dobbelen op de enorme
-O.ns
van
de Atiantic. Onze positie is. BB. N.e. en
,,swells"
35"
zljn dus vrijwel riidden op de ,,herring
-y.!.DeWij
pond".
golven klotsen lustig tegen Ëtuurboord
en
zacht ruist de z,ee. Een vreem-de íensatie, als zaten
wij .op een stil eiland. Rondom ons cirkeít de verre
of kuststr.ook is te zien.
9pder, waaraan geen schip
Niets dan water en lucht. -Er is zelfs geen meeuw te
beken_nen. Wij zijn geheel alleen. De"zoÍr wordt nu
neerliJl{ warm. Wij hebben voor het eerst onze tropen_
kleding
zijn trouwens op de froogte vrri du
§ahara. 1an._pU
Om 12 uur slaan de motoien weer àan en wij
vervolg'en onze koers, de boeg gericht naar een on_
op
zuidwester{jk-e :hot:izon. Wil n"nn"o
:i..L!lT-1,!r."t
o
uur srrtgetegen. {S
De kapitein vertelt ons.
de re_
paratie aan de motoren steeds op deze .wijzedal
geschiedt,
zo gauw het Weer dit toelaat.
Aangezien de tankschepen slechts twee à drie dagen
in een _haven liggen en er dan heel ander werk is te
verwachten,
worden de reparaties steeds uitgesteld tot
men in volle zee is.
Wij stonden die avond op de achterste locpbrug naar
de zilveren sikkel van dè opkomend"
-"àï te kijken,
toen de kapitein en de eerste
ffieerden.
"tu""Àr"
,,Een mooi opkomend maantje,
niet tap'liÀinz,,
,,!", ?J_ doet mU zo steeds dènken aanïË-Ëgypt*crre
vlag. Maar IJ zei daarnet:. opkomend" *àà". Ik geloof
dat de maan juist afneemt..l,,
-Neen kapitein. Kijkt IJ maar naar de D_vorm. IJ weet
D betekent dat dé maan opkomt,'.
,,Wat bedoelt U?,,
,,U kent toch het klassieke kunstje van de C en de D?,,
,,Nee.1_, nooit van gehoord,',
àe xapitein,
terwijl zijn btik zicÈop,nieuw naar
""ï*oó.àà"
de ó_tirlo"r van het
nreuwe maantje richtte.
-No.oit van gehoord',, beaamde de eerste stuurman.
z^o^_leerden wij-die avond aan c1e kapite-n,
die dertig
J.??. 9p zee had gezworven en aan de-eerste stuurman",
o1e ong'eveer de helft van deze dienstjaren erop
had
_
zitten, dat de D-vorm van de
maansikkËi betetent, Aat
de maan bedriegt. A1s zij n.t. de C_sit<tàivertoont,
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schrijve.

*I

von dit
ortikel

:

c-vorm dan neemt ,rr,ul...Dit verschijnsel heeft,
zoals
bekend, Ín de oudheíA_ ti.; Au Romeinen
het bekende
woord doen ontstaan ..Manes ratent;-rreïgeàï
n"t"t
bedriegt. Àrs zil
"rt,
il;.t<Ëi
P" Tuul
vertoont,
-.,àà"r".it,,
groeit
zrj niet, maar neemt ".i.--à;
;'uist ,f-,,;i.i".jiï
en als

zij de D-sikket verroont, c.ffa ;U
o" *run
doet dus steeds het o-§"t"eraË lru'.r--Ëtg"er,
lram
lettervorm
aangeeft.

*:lir:id_clie..wij op de schoolbanken van het gym_
P^=_"nasrum
in de Latiinse
les leerden, was blijkbaàr nngelse
zeelui onbekend.
WU informeerden de volgende clag bij de tweede
en der_
de.stuurman, maar oor< Zg rraaààí #;";it';;;
gehoord.
\\:ij vroegen de officieren" ot
ait verscir*5-n..tï, ootu op

het zuidelijk halfrond zo .was. Of dus beneden
de
evenaar de C-sikkei de a_fnemende maan,
àà o-"itntout
de groeiende maan te zien geeti. D;;;.;ï"ï"
".,
tweede
stuurman beweerden dat dit
*r.o
gl1.op net noorderijk halfrond. ""t""iri;ï-[Liriud"
oà i."pïiài" *1à gd,e zictl

nret aan_een uitspraak. Een interessairt"

om cens
een HeT.en-qymnastiekwedstrij d tu ssen".ràs
É. pi lt. _rstro_
9!
nomen en Shell-zeelieden

voor tó fegg.en...-'-'

De groene straal.
Gedur,ende een
_,,high .tea,,
straal" ter sprake.

tafelgenoten

kwam de befaamcle ,,groene
Wij waren uruu" o"àri"igo, ort
orrru

dit zetcliaam ."r,or*"p"i-ïï.o, dr.,

hadden aanschouwd en_ wij waren ,"'í
te ""rs
ver_
nemen, dat met uitzondering van
".r"nï".d
,,SpartÉfl
d" _u""ode
s1raal,,"
,,gro-ene
oàit
rrío' gezien,
lrjlt "i"pu_"d
had gehoord. Onze bemanni"g i"Ë""""eerde of
::..y3n
zich
blijkbaar niet zoveet voor astrono;É"h;;;;;"h5nseten.
rafer toog iedereen a;;h-;;#;" iàopr.rg
YulI
lu
o*
qe
zonsondergang
te zien.
De .,g'roene straal,' is.het bekende. yrU zelden
voor_
komend verschijnsel, clat zich één seconcls
gang.voordoet,. jyis_t nadat de zonneschijf na zonsonder_
norlzon verdwijnt. Het phenome"r, ,".ó"i aàhie. a" ,ee_
nopaalde

mospherische

en klimàtotogische

at_

en
komt voor zover ons
"À.Ë"ààir"denvoor.
995""9ï àu1"""il"à;^ï;."pen
Wij mochten dit verschijn"ur'm

bewonderen

Domintca i,n eicht

in

iàiuaï^"Ëht"
drie
".,.r§'irr,

de Indisöh" oc".arr*op

keer

Een bepaatde wetenschapp"rgr."-"tiËg'h3rben .ru,r..
wg tn
boek rverken hierover n ooli -r.uí"u"
;;;d""".'Ër" zljn Lr en_
-à"riiïi.Ëeo"rog
sen, die beweren. dat
is, be_
.het vàn
rustend op de eieen"ctrap
"u" Ëï;'ïïmpremen_
taire kteurindrukkèn
te
werrkei:';r;;?'",";
gerurme
"o
t§d rraar
,oorw"4r
"ur, men dan^protseting-d;;;;;
-van een zekere kleur heeft
gekeken. Stuit
oï'nch.t men
ze op een wit muurvtak dan zal
_""" ir"i"iiriÀet van het

15

gierig naar de verdwijnende zonneschiJf, die in de

wo1-

ken-coulissen een purperen en gouden hemelpoort vorm-

de, waarnaar de ,,Kleine Johannes" van E'rederik van
Eeden zo gaarne placht te turen in de duinen van llaarIem. Toen kwam het moment van de verdwi!'ning. . . ja,
heel even ]ichtte een groene stip op de plek, waar de
zon was verdwenen. De kapitein, ,,Sparkey" en wij hadden het p,henomeen even aanschouwd. De anderen echter

beweerden de ,,groene straal" niet te hebben gezien. De

volgende avond om zes uur zag ik de kapitein op de
trrqg weer naar de zonsondergang kijken. Helaas reeds

boven de einder verdween de zon achter een paarse
wolken'bank. ,,To day no green ray!", riep hij rnij zwaai-

end toe.

I)o Grote Antillen
De volgende dag beleefden wij een ander interessant

schouwspel. Wlj zouden de Caribische Zee ,binnenvaren en wel tussen de eilanden Dominica en Martinrque.
Om twaalf uur zou ons schip zlch precies tussen de
twee eilanden bevinden, zo had, de kapitein ons medegedeeld. Wlj stonden om g uur op onze geliefde uitkijkpost op de voorsteven van het schip.. fn de verte reàen
inderdaad, erg' vaag nog, door de mistwolken die het
eiland omgaven, de omtrekken van het eiland Dominica. Het was zeventien dagen geleden, dat wtj voor het
laatst land hadden gezien. Sindsdien niets dan water
en lucht. En thans de bergen van Dominica. . .
Het eiland Martinique, dat circa B0 km zuidelijker ligt,
is door regensluiers totaal aan het oog onttrokkén.
Wij varen trouwens veel korter bij Dominica. Langzaamaa]1 wordt het eiland nu beter zichthaar. Lichte

Wrj naderen Curagao
aa,nschouwde voorwerp

in complementaire kleur op het

netvlies of muurvlak zien verschtinen. Een zwarte hoed
wordt u/it, een paars lint geel, e€n rode bloem wordt
groen. ïn verband met de zonsondergang zou men kunnen zeg'gen, dat nadat het oog voortdurend heeft ge-

staard .naar de schijf van de ondergaande zon, een
complementaire kleurindruk te voorschijn wordt geroepen op het moment dat de bol verdwijnt en omdat de
zonnesehljf rood was zot dez'e'kleurindruk groen ziin.
Tegen deze theorie zou men kunnen aanvoeren, dat de

,,gioene straal" (in werkelijkheid een fel groene stip)
slèchts heel kort waarneem'baar is, korter althans dan
cle bovenbedoelCle complementaire kleurindrukken op.

netvlies of muurvlak.
Anderen ,beweren, dat de ,,9:roene straal" een effect
is, veroorzaakt door de stralen van de zon, die achter
de horizon door een gedeelte van het zeeoppervlak
sihgnen. Een doorlichtingseffect dus. Hierteger: zolt
weer aan te voeren z$n, dat het verschljnsel niet waarneèmbaar is als de zon voor de helft of driekwart

achter de }lorizon is verdwenen, maar a11een op het
m.oment, dat de schijf geheel achter de einder is weggezakt. Het zou interessant zijn hierover eens nadere
betrouwbare informaties te verkrijgen. Een onzer
stuurlieden geeft zijn ervaringen als volgt Weer:
,,Het verschijnsel van de groene straal heb ik vele
mà1en waargenomen. Daarbij wordt het laatste segment
vàn de zon als ze bljna onder is groen. Het is geen

gezichtsbedrog, want de vèrkleuring begmt aan de rand

en schrijdt geleidelÍLjk verder".
Wij stonden die avond met het gezelschap offièieren op
de loopbrug'van de tanker en staarden allen nreuws-
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partijen in de rotsmassieven beginnen zich af te tekenen en nog wat later is duidelijk het groen van bos en
aanp,lanting waarneemrbaar. Duidelijk riist ook de
zuidelijke rotspunt, ,,La Pointe des tr ous,', zoals de
kaart aangeeft, steil uit de branding op. De hoogste
top van het eiland ,,Morne Diablotin,, e424'ÍrL) is zóals
de scheepsgids aangeeft steeds in de wolken verscholen.
Maar ook de andere toppen: de ,,Morne Grand Bois,',
en de ,,Morne Bois Diable,, steken hun pieken in een
tulband van blauwgrijze wolken. Misschièn regent het
wel daarboven, terwijl wij hier aan de voet ,badén in de
glorie van de tropenzon. Het zijn natuurlijk de regens,
die de bergweiden zo groen en de trossen Lo dicht-hebben gemaakt. Een enkel huis wordt zíchtbaar. Dan nog
e9n
nog een. Een heel dorpje verschijnt als geplakt.entegen de steile rotsen. Ws zien een- groot hïis
ye! ee-1 ruim, ptat overtuifelend dak. Het huis ligt geheel alleen op de groene .bergweide. Door ae ï<gËer

kunncn wij niet zierr of. het bànanen- of sinaasapïpel_
plantages zijn,
het omgeven, maar: het zijn hèider
'groene struiken.die
Het huis ligt daar romantiich. Wat
moet het leven er heerlijk zijn, verweg van de gejaagde
en. jachtende wereld, omgeven door éen stille,- groolse
n-atuur: als achtergrond de blauwe majestueuze Ée"g"o,

als voorgtond het wijde panorama der altijd blaíwe
tropenzee.
Het eiland Dominica is thans Brits, maar de vele
I'ranse namen verloochenen de F ranse tijd niet. Het
eiland telt 52.000 inwoners, waan/an er g.000 in de
hoofdstad Roseau wonen. Als rarij de Zuidkust g.epasseerd zijn, kunnen wij in de verte de huizenblbkken
van de stad zien. Meer naar het Noorden is een havenplaatsje met de familiaire naam portsmouth.
Wij kunnen er zeker van zijn,datveleogenonsvoorbijguidend schip vanuit de verte volgen; Delude zeerotten
op de kademuren zien dadetljk, dat het een Shellfanker is en weten elkaar precies te vertellen in hoeveel
schip in Curaqao zat zljn. Knapen en op.uur he.t
gesch_oten
jongens kljken ons na en hopen- later oók
op zulk een schip de zee te doorklieven. De meisjes van
Roseau turen met hun donkere ogen naar onÀ schip
en zij dromen van de grote steden, .vanwaar en waarheen zeeschepell varen, waar auto,s en treinen zijn,
waar in de g'rote winkels en warenhuizen kleurrij"ke
jurken en zijden kousen te koop zijn...
Tegen 12 uur zijn Wij het eiland op B à,4 mijl genaderd.

Zelfs met het blote oog zijn nu alleenstaande bomen
duidelijk te zien. Machtlg Lorenen de bergen omhoog.
Tntussen z{jn ook vissersÉchuitjes zichtbaa*r gewordei,
die in zee tussen Dominica èn Martinique aan he[
vissen ?Un. Het zijn sloepjes, iets groter dàn een roeiboot. Zij hebben een vierkant zell van vier mz, dat
nu en dan nat wordt gemaakt, vermoedelijk om meer
wind op te vangen. ZU deinen onrustbaren'd op de be_
wogen zee, zó dat zij voortdurenii tussen twee golf_
ruggen schuil gaan en het is of de zee lnen telÉens

kom€n ra/ij voor de nauwe havenopening en glijden
langzaam
langs de drukke straten

*öt

van hypermoderne Amerikaanse
""riirrturrs"aïto_
wagens en
geeigekleurde autobussen. Bont geklede donkeie
men_
sen bevolken de straten, e"n ónvergetàt3k gezichil
Aan stuurboord het statige Gouvernem"entsgànouw met
verkee_r_

weer, schommelend

de grote driekleur, die onÉ it zee zo vriende-lijk groette.
Ifleine, stampvolle veerboten onderhouden
verbin_
ding tussen de beide oevers, terwijl ae gr;tedel{oningin
Ftmmabrug openstaat. Van de hoge brug ït
lif..t Willem_
stad _een proper miniatuurstadj"e met" ,i"à",.fgt opg"_
schilderde huisjes en kr^aakzindelSke daken. nön stàö;e
als gebouwd voor een filmdécor. Spoedig verwijdt ziöh
de nauwe doorgang en ligt het Schott-egat voor ons

een goede reiswens zr1n geweest. Diè blanken ook met

De ,,Acavus" heeft a1s ligplaats de Oostpier
over het Beatrixdok aangewezen gekregen. Het tegen_
is een
hele manoeuvre om het machtige" sciriï-ïoi stilstand
te brengen. Donderend rateten à'" ,"r.ËL*ià ankerket_
tingen door de lieren. Aan de actrtersie-ven worden de
uitgegooid en met motorsroep;es aan
,d^ilf"
!fg:k1b."ts waar
rand, gebracht,
zi \Morden vastgemaakl.
worden..de tieren op het achterscrrip aàiigeiet enDan
ko_
Ten yI langzaarr, met de achtersieven iot vtak aan
de wal. Het is kwart voor etf als wl3 gemÉàrO liggen.
De reis is ten einde . . . Geen tie" ririfiuiËn \ater""zqn
werklieden bezig het schip met enorme--slangen te
verbinden en een uur late-r pompen c1s machines de

v_erzvlelgt. Maar neen, d,aar z4n

zij

als de paardjes in een kermismolen. Op een gegeven
ogenblik is een barkje tot vlak bij de tanker get<àmen.
Het is door vier rreg"rs bemaid. àij zwaaien en
schreeuwen. ZiJ hebben ïraarschijntijk vis bij zich en
wulen deze graag verkopen of ruilen tegen tabak of
conserven. Er wordt steeds gezwaaid en men roept
steeds harder. Maar onze tan-ker stoomt rustig dooir.
0u vissers begrijpen dat ons schip niet stopt,
Ll?
kijken ze ons teieurgesteld na. Een der inannen roept
nog eenmaal... Het zal ivaarschijn[ik iets anders dàn
hun haast...

,,Ships that pass

in the

day".

Curagao

Het is vroeg dag de volgende ochtend. De

steward

komt ons om zes uur roefien rnet de mededeliag, dat
Curagao aan stuurboord is te zien. Wij staari'even
later op het dek en daar ligt een halg, rotsachtig

eiland voor ons. Curagao!... WÍ zien de tànks voor dé
Caracasbaai met enig.e zwaitrokende tankschepen
daarvoor. Links cle ,,lack Evertz Berg,,, dan de

,,Veeresberg", de ,,Zw-arte Berg,, en hele"maal rechts
de ,,Tafelberg', met zijn phosflhaatfabriek. Verderop
ligt \ryillemstad met haar- helàere huizenblokken ge^_
dekt door vrolijk oranjekleurige daken. Een echt Ne_
derlandse wolkenlucht drijft ovlr het eilanct. Maar ook
yI?S, die er wappert iÀ zuiver Nedertands. De vtag,
{9
die hier fier en onbesmeurd is blijven waaien, ook gë_
durende de jaren, toen wij in Néderland en in fnótë
in rouw en ellende gedompeld de srnadelijkste
verne-

open,

8.500 ton water naar de hiervöor ËesteÀae-tants.

D?"k. ?31 de kapitein voor zijn gastvrijheid, aan de
ning, aie de överïo"i,f Zo Ààrg"raa;
:tll1g,:,ilJ t:maakte
-b_eman en last but
mog'etUk
not least aan Ae ,,ga_

taafsche", die ons de mogelijkheid ,lcood eÀ- ànvergetelijke herianering rijker t]e irorOÀ.

a

d-eringen moesten onclergaan. De vlag in de West
bleef echter voor de vrije *ereld en in oíze harten onze
grootteid verkondigen en ,bleef onze hoop sym;bolise_
ren. Daar staan ze hoog boven het gouvórnementsge_
bouw de drie geliefde .banen: rood-wit-blauw, strak !e_
spannen in de fikse NoordenWind als wilden.zij ons e-en
welkom toewuiven. Een heerl{jk gezicht, een onbesehrijf_
lijke. indruk, zo,n echt stukjè Nederland op g000 Èm

van huis te hervinden.
VYiIIemstad
Langzaarn, stomen_

WW

wlj nu op naar 'Willemstad. Op de

rede wordt gestopt. Vier kleurige vlaggen worden-aan
boord g:ehesen, de kenletters vaÍ de lÀcavus,,, GYDI'.
Daarna een vijfde, die een loods vraagt. Met lichtsigna_
len ,seint fort Nassau, dat Willemstàd domineert, dat
wij tot 10 uur zullen moeten wachten alvorens de haven
te kunnen binnenkomcn. De nauwe Sint Annabaai, de
poort.van Curagao, vormt de toeg.""t--tàt-het
ruime
§_c-h_otteg'at, de grote havenbaai midden in het eiland.

*s§

ffi
!§§§

il

ffi

§

wrllemstad m-et zijn kleurige huizenrijen en heldere
met smetteloze witte Èalkstrepen om_

daken- feestelijk

zoomd. De oude muur van het fort Amsterdàm. En
boven alles de Nederlandse driekleur. Even verder de
Piscaderabaai met de ,bungàlows van het getShnarnige

hotel. Wij zien auto,s rijdén op ae stranOïàg

erhee-n.

De loods kornt aa,n boord

Het is tien uur als het loodsbootje langszij komt. Een

echte. Hollandse loods, blond en slànk,

k"limi aan boord.
zIn :Dlonde haren waaien boven het gebruinde
gezicht
en uit de korte mouwen van zijn Jp:orthemd steken
een paar
bruine armen,- Ziji orders aan de
stuurman ,s!9vige

klinken kort en positief. Langzaam nu

ste_

venen wij naar de Sint Anna,baai. Met een-sierlijke bocht
De rei,s ds ten, ednile

