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Vrijdag 13 april - naar Martinique
De overstap vanuit het vliegtuig dat net op vliegveld Paris Charles de Gaulle geland is, naar
het vliegtuig dat vanaf Paris Orly zal vertrekken, is niet zo eenvoudig. Bij de transferdesk op
Charles de Gaulle staat Alette al een uur in de rij voor de tickets voor de transferbus. Er is
een enorme drukte vanwege een staking op de luchthaven de dag ervoor. Dankzij haar KLM
priority pas kan ze wel tot vooraan in de rij doordringen, maar dan moeten alle namen van
de 21 reizigers om duistere reden allemaal opnieuw ingevoerd worden. Onze Nederlandse
namen zijn voor de Fransen moeilijk te lezen en daarom moet Alette al die namen spelen.
Na een uur werk door de Air France beambte, terwijl wij met z n allen rondom de bagage
een verdieping lager wachten, lukt het dan toch om 21 bustickets te bemachtigen. Op de
een of andere manier zijn we ook ingecheckt op de vlucht van Paris naar Fort de France op
Martinique. Met spoed zoeken we de juiste uitgang voor de transferbus. Na onzekere
minuten van wachten komt er inderdaad een transferbus aangereden die volgens het
opschrift naar vliegveld Orly gaat. Helaas past onze groep van 21 mensen er net niet in, voor
2 reizigers (Martijn en Saskia) is er geen zitplaats. De chauffeur weigert met staande
mensen in het gangpad te vertrekken, dus moeten Martijn en Saskia buiten blijven. Onze
reisbegeleidster blijft bij hun achter en enigszins verbaasd zwaaien we hen toe als de bus
vertrekt en zij drieën buiten blijven staan. Gezien de verwachte rijtijd van een klein uur is dit
echt de laatste bus waarmee het aansluitende vliegtuig naar Martinique te halen is, daarom
maken we ons ernstig zorgen over de achtergebleven drie. Ze zullen dan toch zeker wel een
taxi nemen?
Op de luchthaven van Orly kunnen we nog net inchecken en de bagage afleveren en halen
dan met een kwartier speling net het geplande vliegtuig naar Fort de France. Van de
achtergebleven drie hebben we nog niets vernomen. Als we van Air France horen dat er
twee uur later nog een vliegtuig zal vertrekken, maken we ons al minder zorgen. De vliegtijd
naar Fort de France bedraagt zo n 8 ½ uur en duurt relatief lang door de verplicht opgelegde
nachtrust .
Door de korte inchecktijd hadden we ons onderweg al zorgen gemaakt om de bagage. Op
de bagageband op de luchthaven van Fort de France vind ik mijn bagage al heel snel terug,
het blijkt zowat één van de eerste tassen te zijn. Als ik dan vervolgens hoor dat er enkele
Nederlandse namen omgeroepen worden, met het verzoek om zich ergens te gaan melden,
begrijp ik dat er waarschijnlijk toch wel problemen met de bagage te verwachten zijn.
Tenminste wat ik uit de Franse omgeroepen tekst of uit het slecht verstaanbare Engels kan
opmaken. Uiteindelijk hebben tien reizigers uit het gezelschap geen bagage. Eerst kijken ze
vertwijfeld lang naar de bagageband, maar als die uiteindelijk ook stopt hebben de
ongelukkigen echt door dat ze zich bij het klachtenkantoor moeten melden.
Als we dan toch met vertraging en de meesten zonder bagage de douane gepasseerd zijn,
doet zicht het volgende probleem voor: hoe vinden we onze contactpersoon? We
verwachten iemand met een Djoser-bord te zien staan, maar niets dat er op lijkt. Buiten
kijken dan maar. We verzamelen ons als groep buiten voor de deuren van de aankomsthal
en kijken uit naar bussen of busjes. Na enige tijd komt er iemand op het idee om binnen nog
wat beter rond te kijken en ontdekt een uiterst klein en groen Djoser bordje bij een
informatiebalie. Dan gaat het snel, met spoed worden we naar een bus gedirigeerd die al
een uur staat te wachten, half gevuld met andere mensen. Nog net voor donker worden we
afgeleverd bij ons hotel Le Bambou , bij het plaatsje Trois Ilets en dicht bij het strand van
Anse Mitan. Het blijkt een soort bungalow park te zijn, waar de huisjes op kabouterhutjes
lijken: in fleurige kleuren geschilderd en met scheve daken.
Zoals we verwacht hadden arriveren de twee achtergebleven reizigers en de
reisbegeleidster zo n drie uren later. Van de vermiste bagage wordt ook aangenomen dat die
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met het zelfde extra vliegtuig is meegekomen. Air France zegt telefonisch toe dat die
bagage zo snel mogelijk bij het hotel afgeleverd wordt. Inderdaad arriveren er heel laat op
de avond nog een paar tassen en koffers, maar de meeste reizigers zijn dan al naar bed.
Op een verkenningsrondje door het hotel kom ik haast als vanzelf in het aan het strand
gelegen restaurant en bar. Hier bij de bar leer ik ook alvast enkele medereizigers beter
kennen. Gezellig aan een tafeltje onder de grote boom die in het restaurant staat en via een
gat in het dak er boven uitsteekt, maken we ons vertrouwd met de dranken die hier in het
Caraïbisch gebied geschonken worden. Alleen Frans wordt hier gesproken, maar het
bestellen in het Frans hebben we snel door: une, deux trois....
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Zaterdag 14 april - verkenning Fort de France
Enkelen onder ons zijn s morgens blij verrast als ze hun gemiste bagage terug vinden bij de
receptie, netjes heel laat op de vorige avond afgeleverd door Air France. De andere, minder
gelukkigen, maken plannen om vandaag toch maar extra inkopen te doen. Voor iedereen
begint de rest van de ochtend met een briefing over datgene dat er op het eiland Martinique
te doen is, of eigenlijk is het een verkooppraatje van de plaatselijke reisagent voor de te
boeken excursies. Al snel besluit de hele groep de volgende dag te gaan kajakken in een
mangrove bos. Een iets kleiner deel, slechts tien mensen en dat is precies het minimum
aantal, schrijft in voor de bustour over het zuidelijk deel van het eiland. Maar dat is allemaal
morgen, voor de zaterdagmiddag wordt een bezoek aan de hoofdstad van het eiland
aangeraden. Enigszins abrupt wordt de bijeenkomst onderbroken omdat men zich klaar wil
maken voor een rustige middag in de stad aan de overkant van de baai. De veerboot naar
Fort de France vertrekt ieder half uur vanaf de pier vlak naast het strand. Spoedig verzamelt
de hele groep zich weer op die pier voor het vertrek met de boot van 11.00 uur, om er dan
achter te komen dat de boot wel om het half uur vertrekt, maar niet precies op het halve- en
het hele uur. De boot blijkt dus net weg te zijn. Met het bestuderen van de speelse
activiteiten van de plaatselijke jeugd maken we de wachttijd vol. Het bord verboden te
duiken op de pier is zelfs voor de niet Frans-sprekenden onder ons te begrijpen. Toch
maakt de plaatselijke jeugd er een sport van om met zo imponerend mogelijke sprongen het
water in te duiken.
De overtocht over de baai is de eerste van de vele boottochten die nog zullen volgen op
deze reis, waarvan dit wel de meest rustige is. In een half uur, inclusief tussenstop in Point
du Bout, staan we op de steiger in Fort de France. In de rustig uitziende hoofdstad splitst
onze groep zich in een ploeg die de meest noodzakelijke inkopen in kledingwinkels gaat
doen i.v.m. de nog steeds ontbrekende bagage en een ploeg die zich tot doel gesteld heeft
de markt te gaan bezichtigen. Door de dame van het reisagentschap was de overdekte
markt op zaterdagmiddag aangegeven als hét hoogtepunt van Fort de France. Dankzij de
inmiddels bemachtigde kaart van het niet zo grote en dus overzichtelijke centrum is de
overdekte markt gauw gevonden. Het is een markthal als zo vele andere, wat stalletjes met
groente en tropische vruchten, het geurt er aangenaam naar exotisch kruiden. De
gangpaden tussen de kraampjes zijn nauw en langzaam banen we ons weg naar achteren in
de wat duistere hal. Hier in deze hal kopen sommigen de eerste souvenirs en laat
Jacqueline zich uitgebreid voorlichten over de kwaliteiten van de diversen soorten bananen.
Verder lijkt er in deze stad niet zoveel te beleven en we besluiten een terras op te zoeken.
Behalve in Nederland en de zuidelijke Europese landen zijn terrassen in de rest van de
wereld ver te zoeken. In de buurt van de haven verwachten we de meeste kans te maken,
maar helaas het enig e wat we vinden is een soort van tea-room, binnen. Hier maken we
voor het eerst kennis met de geweldige omvang van de rijkelijk belegde stokbroden die ze
hier sandwiches noemen. Ook onthult Jacqueline hier haar geheime passie voor taartjes.
Volgens de onvolprezen reisgids de Lonely Planet zou Het Fort nog de moeite van het
bezoeken waard zijn. Ondanks dat het nog steeds in gebruik is als militaire basis, worden er
wel rondleidingen gegeven, aldus de gids. Het ligt vlakbij, dus maar even naar toe
gewandeld. De vermeldingen op de bordjes van de indrukwekkende hoofdpoort zijn echter
zo afschrikwekkend, dat het duidelijk wordt dat bezoekers niet welkom zijn. Enigszins
teleurgesteld dat dit dan de hoogtepunten van Fort de France waren, wandelen we weer
naar de steiger van de veerboot voor de terugvaart.
Ondanks dat we de boot naar Anse Mitan moeten hebben, zijn we in voor een experiment:
we nemen de boot naar Pointe du Bout, dat schijnt maar een kwartiertje extra te lopen te
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zijn. Daar blijkt dan Pointe du Bout het toeristische middelpunt te zijn van dit gebied, dat hier
Le Trois Ilets genoemd wordt. In de jachthaven liggen decadent uitziende zeiljachten en hier
vinden we maar liefst twee terrassen op een rij. Gezeten in gemakkelijke lounch stoelen en
op hoge krukken bekijken we de drankenkaart. Ansje denkt een goede keus gemaakt te
hebben en bestelt haar eerste ti-punch. Andere dames volgen haar voorbeeld en denken
een mild mix drankje te krijgen. Een echte ti-punch bestaat uit pure witte rum, wat lime en
een beetje suiker. Jolanda en Jacqueline vallen haast van hun kruk bij de eerste slok, snel
wordt er orange juice bijbesteld om het drinkbaar te krijgen. Ansje heeft er geen moeite
mee en het is hier op dit terras dat ze bekent dat ze een echt drankorgel is.
Terug wandelend naar ons hotel bij Anse Mitan blijkt dat het plaatsje bij Point du Bout
eigenlijk veel leuker is dan de hoofdstad Fort du France. Leuke pittoreske huisjes,
geschilderd in pastel kleuren. Natuurlijk het zijn wel veel toeristische winkeltjes en het heeft
een Anton Piek uitstraling, maar je krijgt wandelend in dit dorpje veel meer een
vakantiegevoel dan in het wat sombere Fort du France.
s Avonds eten we met z n allen in een restaurant aan het strand. Met een grote groep van
21 mensen eten in een relatief klein restaurant vergt veel van het geduld. Met je voeten in
het zand zit je er goed en het twee-talig bedienend personeel doet zijn best en ook die ene
kok in de keuken probeert het onmogelijke waar te maken. Daardoor zijn de wachttijden lang
en maken de groepsgenoten nader kennis met elkaar. Als mijn voorgerecht komt, wordt het
door mijn tafelgenoten met een vies gezicht bekeken. Zonder te weten wat het was had ik
een salade met boudin worstjes besteld. Dat blijken vettige donker bruine worstjes te zijn en
echt lekker smaken doet het niet. Tafelgenoten die de vieze worstjes ook krijgen laten ze
liggen zonder te proeven. Zoals verwacht eindigt de maaltijd met chaotische afrekenen. Aan
het buffet afrekenen blijkt de snelste oplossing, sommige mensen wachten dan nog steeds
op hun toetje.
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Zondag 15 april - bustour
Om half tien staat netjes de verwachte bus voor de tour over het zuidelijk deel van het eiland
klaar. Een luxe grote bus en dat voor ons groepje van slechts tien reizigers dat besloten
heeft om met de bus-excursie mee te gaan. Helaas is nog steeds niet alle bagage
aangekomen, maar het schiet op, alleen de tas van Anije is nog ergens tussen of op de
luchthavens van Parijs en Fort de France. Onze gids van vanochtend, Louise-Angélique,
helpt met het bellen naar de luchthaven en het vinden van de juiste verantwoordelijke
personen. Daardoor vertrekken we een half uurtje later. De grote bus manoeuvreert met
moeite door de smalle straten en de bochtige bergwegen. Bij een kerkje dreigt een haast
onoplosbare verkeersopstopping door onze grote bus, mede door de eigenwijsheid van de
gemiddelde Martiniquese chauffeur. Al snel ontdekken we hoe groen, maar ook hoe
heuvelachtige het eiland is. Door de snelle opeenvolgingen van stijgen en dalen van de weg
lijkt het soms op een pretparkattractie.
Eén van de hoogte punten op deze bustour is de stop bij de Diamond Rock . Zo n honderd
meter uit de kust rijst een imposante rotsformatie uit de zee op. Voor de al of niet
toeristische passant is er een fraai uitzichtspunt gebouwd, met trappen en een
uitkijkplatform. Het lijkt op een mini-eilandje van enkele tientallen meters in doorsnede, maar
dan wel zo n honderd meter hoog. Uiteraard is het onbewoond, maar wel bevolkt door een
kolonie zeemeeuwen. Toevallig zien we een helikopter laag aan komen vliegen en een
inspectieronde maken rondom de rotsformatie.
Indrukwekkend is het monument dat enkele kilometers verder, op het strand neergezet is.
Het herinnert aan de laatste boot met handelsslaven die halverwege de 19de eeuw
aangekomen is op Martinique. Tot aan die tijd was er een continue aanvoer van slaven uit
West-Afrika. Het monument bestaat uit witte mensfiguren die zodanig staan opgesteld op
het strand dat, vanuit welke hoek je ook kijkt, er altijd vijf figuren op een rij staan.
Waar menigeen naar uitgekeken heeft is het bezoek aan de rumfabriek van Clément.
Onderweg legt onze gids al uit dat er in de fabriek sinds 1981 geen rum meer geproduceerd
wordt, maar dat de bijbehorende gebouwen nog wel gebruikt worden voor de opslag en de
verjaring van de rum. De fabriek staat op het landgoed van de vroeger schatrijke Clément.
Onze gids blijkt zeer kundig op velerlei gebied, niet alleen over alle facetten van de productie
van de rum, maar ook over de uitgebreide flora die op het landgoed groeit en bloeit. Haar
meest bruikbare tip is: ga nooit slapen onder een kokosnotenpalmboom. In één van de
hallen waar honderden vatten met rum liggen opgeslagen klinkt rustige klassieke muziek.
Als ik onze gids vraag wat het doel is van die muziek, kijkt ze verbaast. Ze hoort het nu pas,
nu ze er op geattendeerd wordt, dat hier continue klassieke muziek klinkt. Misschien komt dit
het rustieke en natuurlijke verouderingsproces van de rum ten goede? Uit haar verhaal blijkt
dat de specifieke smaak van de rum met het Clement label ontstaat door het gebruik van
zeer speciale en tweede hands houten vaten uit Frankrijk en de Verenigde Staten. Hoe
langer de rum ligt te rijpen in deze oude vaten, hoe donkerder de kleur wordt en ook hoe
milder de smaak.
Het belangrijkste gebouw op het landgoed was uiteraard de fabriek zelf, waar het suikerriet
geperst wordt tot sap en de rum gedestilleerd wordt. De fabriek die nu geen rum meer
produceert is wel in de originele staat geconserveerd en toegankelijk voor de bezoekers.
Voor het show effect draaien een paar grote tandwielen langzaam en klinkt er muziek die
aan stoommachines doet denken. Volgens onze gids is de fabriek exact in de zelfde staat
gebleven als toen er nog rum geproduceerd werd. Een bijzonderheid is dat de fabriek voor
zijn eigen energie-opwekking zorgde. Het suikerriet werd uitgeperst, het sap werd uiteraard
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voor de rumproductie gebruikt, maar de resterende vezels werden verbrand en de
vrijkomende hitte werd gebruikt voor de stoommachine, die op zijn beurt dan de hele fabriek
aandreef. Het sap werd verder verwerkt in distilleerkolommen waar het sap, onze gids noemt
het 8% wijn, ergens bovenin aangevoerd wordt. Onder in de kolom wordt stoom aangevoerd
en dan voltrekt zich het magische proces dat op die manier een sterke drank met een
alcoholpercentage van 80% geproduceerd wordt. Als het dan met water gemengd wordt
krijgt het een alcoholpercentage van zo n 55% en dat wordt dan de witte rum genoemd. Om
te drinken is het dan nog veel te bitter, daarom wordt het dan nog drie tot zes maanden
opgeslagen voordat het gebotteld wordt. De bruine rum wordt dus verkregen, zoals we
geleerd hebben, door die witte rum vele jaren in houten vaten te laten verjaren. De meeste
rum van deze fabriek werd verkocht in de Verenigde Staten onder diverse merknamen.
Tegenwoordig zijn vele bekende merknamen verdwenen, er zijn nog maar 16 merknamen
over, terwijl er op Martinique slecht 13 rumfabrieken zijn.
De reden dat de fabriek niet meer produceert is het potentiele brandgevaar voor het huis van
de eigenaar Clément. Dit fraaie twee verdiepingen tellende huis is uitgeroepen tot
monument. Iedere bezoeker van het landgoed moet dan ook zeker dit goed geconserveerde
en keurig onderhouden huis bezichtigen. De meubelen en tapijten dateren uit de 18e eeuw
en de hele inrichting geeft een boeiend beeld van het tijdperk en de weelde waarin men toen
leefde.
De rondleiding wordt uiteraard besloten in het proeflokaal. Onze gids voelt zich ook hier
achter de bar goed thuis, want ze geeft een uitgebreide uitleg bij de flessen die hier klaar
staan.
Just to show you the different rums we have in Clement, here you have a mix with
rums of more than 15 years old. Here you have a 10 years old. This is a 6 years old,
we drink them like digestives. This one is 3 years old, we drink them pure or you can
mix them with fruit juice. This one is weaker, it is the skin of the range, so it is sweet
and it is very good pure with ice or you can mix it in your coffee or do your pancakes
also. There you have rum with coconut, so like maribu, good also with pineapple juice.
This one is very good to prepare it in ti-punch, lime sugar and rum. And there you have
some flavoured rum, no sweet, but you find it with passionfruit, pineapple, mint. So
when you are tasting the rum always have to taste the oldest one, not the youngest
one, because the youngest are stronger. So first I give you the 15 years old and I give
you that one after. If it is to strong we bring you back home. ....
Terwijl iedereen nippend aan een borrelglaasje door de bar en de aangrenzende winkel
loopt, vraag ik haar of de rum hier ook weleens kunstmatig verouderd wordt, net zoals ze in
Cuba doen. Ze verzekerd mij echter ten stelligste dat hier op Martinique echt alle rum op
natuurlijke wijze in houten vatten tot aan vijf, of tien jaar verjaard wordt. Volgens haar wordt
op Cuba de rum op een iets andere wijze geproduceerd, op basis van de molasse van suiker
of iets dergelijk.
De winkel doet goede zaken en met enkele flessen rum stappen we de bus in, terug naar
het hotel, want we moeten op tijd terug zijn om weer paraat te kunnen staan voor het
kajakken dat s middags op het programma staat. Er stond nog een ander onderdeel op het
programma van de bustour, maar omwille van de tijd slaat de gids dat maar over.
Voor het volgend onderdeel van het dagprogramma, het kajakken in een mangrove bos,
moeten we om 14.00 uur weer gereed staan. Rest mij nog een uurtje en in die tijd besluit ik
even een korte wandeling te maken naar het toeristische dorpje vlakbij Anse Mitan. Ondanks
dat het zondag is, zijn toch nog een paar zaakjes open, zoals de Deli-France. Als lunch
neem ik een simpele sandwich, uiteraard er weer eruitziend als een half stokbrood.
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Met de bus vertrekken we met de hele groep naar een locatie op een halfuurtje rijden en ten
oosten van ons dorpje Trois-Ilets. Een afslag van de hoofdweg leidt via een zandpad met
vele kuilen naar een nederzetting aan het water waar een steenfabriek de meest opvallende
bebouwing is. Aan de rand van een grote waterplas vinden we een klein botenhuis en op de
modderig oever liggen kunststof kajaks klaar. Het schijnt oorspronkelijk de bedoeling
geweest te zijn dat we vanaf hier zouden gaan starten met de kajaktocht en dan eerst de
grote waterplas, of eigenlijk een baai van de open zee oversteken, voordat we in het
mangroovebos zouden aankomen. Er staat nogal veel wind en daarom neemt de
kajakorganisatie een wijs besluit door ons eerst met een motorboot naar een eilandje in de
buurt van het mangroove bos te brengen. De veelkleurige kunststof, twee-persoons kajaks
worden door de kajakleider en zijn vrouwelijke assistente te water gelaten en met touwen
achter elkaar achter de motorboot gebonden. Als een treintje te water en een
motorbootlocomotiefje dat kajakwagonnetjes trekt. Ondertussen wordt ons gesommeerd een
knaloranje zwemvest aan te trekken, vast een pedel mee te nemen en in de motorboot te
stappen. Er is maar net voldoende plaats voor ons twintigen, twee bankjes achter de
bestuurdersplaats en twee bankjes daarvoor. De rest moet voorin de boot ergens op zitten.
Met redelijke vaart zetten we koers naar een eilandje dat ergens in de verte lijkt te liggen.
Linda zit vlak bij de kapitein, of kajaktourleider, hoe zullen we hem noemen, en zij mag de
boot sturen. Eerst varen we een slingerende koers, maar dan gaat het beter en koersen we
in een rechte lijn naar het eilandje in de verte. Gezien de toch redelijke afstand en de toch
behoorlijke wind zijn we blij dat we dit stuk niet op eigen kracht hoeven te peddelen. Dan
hadden we het waarschijnlijk nooit gered om voor donker weer terug te zijn.
Met de motorboot en tien kajaks leggen
we aan bij een houten steiger op het
eilandje. Terwijl wij een afwachtend
houding aannemen op het eilandje,
maakt de kajakleider en zijn assistente
de kajaks los en manoeuvreert ze naar
de aanlegsteiger. Samen met Linda
stap ik in de tweepersoons kajak, zij
achter en ik voor. Linda had namelijk
verteld dat zij vroeger veel gekajakd
had en voor mij is dit de allereerste
ervaring in een kajak. De leider laat mij
voor de zekerheid nog even zien hoe ik
de peddel met beide handen vast dien
te houden. In een lange rij van kajaks
maken we ons los van het eiland en peddelen we richting het mangroovebos, nog een
oversteek over de binnenzee van enkele honderden meters. Tot mijn verbazing gaat het
kajakken niet slecht en zeker niet als laatste komt ons bootje aan bij het verzamelpunt aan
het begin van het mangroovebos. We wachten hier even op onze leider en hij begeleidt ons
naar een doorvaartopening in de bosrand; hier begint de mangroovetocht pas echt. Voor ons
ligt een enkele meters breed kanaal omgeven door mangroovebossen met hun vele
luchtwortels en wortels net boven het wateroppervlak. Voor ons ongeoefende peddelaars
kost het wat moeite om netjes rechtuit te blijven gaan. Als je een correctieslag aan een kant
te veel of te weinig doet, dan ga je al snel de verkeerde kant uit. Voor je het weet zit je dan
te veel naar links of naar rechts en bijna meteen zit je dan met de punt van de boot in de
boomwortels aan de kant. Menig keer gaat er zo een bootje de oevers in of legt er een boot
opeens dwars in de vaargeul. Botsingen zijn niet te vermijden en het geeft mij een sterk
Efteling-attractie-gevoel. Maar na enige tijd krijgen we toch wel door hoe de boot rustig op
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koers te houden is en dan krijg je pas goed aandacht voor de omgeving. Dan pas blijkt hoe
wonderschoon het hier in het mangroove bos is. Het beste kun je vooraan in de rij van
bootjes varen, want dan is het wateroppervlak nog vrij van rimpelingen. De donkerbruine
mangrovebomen met hun grillige vormen en hun luchtwortels spiegelen dan heel fraai in het
gladde water voor je. Rustgevend zijn de vele vogels die je hoort fluiten. Eigenlijk is het hier
sprookjesachtig mooi midden in de ongerepte natuur. Het zou je niet verbazen als je in deze
atmosfeer krokodillen of andere reptielen langs de kant op een prooi zou zien wachten.
Rustig doorpeddelend verbaas ik mij over de schoonheid van dit waterwoud. Alleen je moet
wel blijven opletten op de juiste koers en je blijven concentreren op het peddelen, want als je
even niet oplet zit je zo met de boot tussen de boomwortels op de oever. Alleen het
gegiechel en het gelach als een van de boten achter ons weer eens stuurfout gemaakt heeft
verstoort de rust.
Veel te snel eigenlijk krijgen we van onze kajakleider ergens uit de achterhoede de opdracht
om om te keren. In verband met de stevige wind op het open water heeft hij er voor gekozen
dat we de zelfde route terugvaren. We nemen het zelfde kanaal terug en via een smalle
doorgang en scherpe bochten komen we weer op breder water uit. De koers naar het
eilandje spreekt voor zich en we lijken nu de wind mee te hebben.
Bij de steiger op het eilandje aangekomen blijkt het nog en hele kunst om een beetje soepel
uit de boot te komen zonder om te slaan. Maar nat worden is niet erg, dat zijn we toch wel
geworden tijdens de tocht. Met enige moeite trek ik onze boot op de gladde stenen oever en
laat het verder aan de kajakleider over om alle bootjes weer achter elkaar te knopen. Als
sluitstuk zullen we deze middag nog getrakteerd worden op een rumproeverij. De assistente
heeft ondertussen de inhoud van de meegenomen koelbox op een van de picknick tafels
uitgestald. In de collectie bevinden zich witte rum, bruine rum, verschillende sapjes en
koeken. We gaan over op het uitproberen van alle rumsoorten en maken onze eigen variant
van de ti-punch, tot grote verbazing van de kajakassistente. Het wordt heel gezellige en in
een opperbeste, melige stemming evalueren we met z n allen de kajaktocht. We besluiten
dat het nu al een geweldig succes is, ondanks dat we nog een stuk moeten varen met de
motorboot. Als iedereen zo ongeveer aan zijn derde bekertje rum toe is, breekt er een
hevige, maar korte regenbui los. Gelukkig is er een afdakje op dit kleine eiland waar we
onder kunnen schuilen, maar niemand vind deze regen erg, want droog waren we toch niet
meer.
In opperbeste stemming stappen we weer in de motorboot voor de terug weg. De rumfles
gaat nogmaals rond, want met halflege flessen kunnen we de kajakbemanning toch niet
achterlaten? Ditmaal mag Vincent de boot besturen. Bij het wegvaren bezorgt hij de leider
een flinke schrik door meteen aan de steiger maximaal gas te geven. Geschrokken springt
de kapitein vanaf de voorplecht, waar het touw net los was, naar de gashendel om nog iets
te corrigeren. Als we op weg zijn, met de sliert kajakken achter ons aan, probeert Vincent
uitbundig de toeter en voorin de boot worden de laatste restjes rum in bekertjes geschonken.
Onderweg probeert Vincent nog een keer maximaal gas te geven, waardoor de motor echter
afslaat. De kapitein kijkt wat zorgelijk en start de motor opnieuw, maar verder maakt
niemand aan boord zich zorgen.
Bij aankomst bij het botenhuis zien we al van verre de buschauffeur verveeld zitten op een
steen aan de oever en zorgelijk op zijn horloge kijken. De fraaie bus die we op de heenreis
hadden, blijkt intussen verruild voor een gammele oude schoolbus. Het leer van de banken
is finaal versleten en de deur wordt met een touwtje dichtgehouden. Op de terugweg is het
heel gezellig in de bus, we leren elkaar als groep ook beter kennen. Zo terloops komen de
beroepen ter sprake. Iemand vraagt aan Luuk wat hij voor de kost doet. Non-chalant als
Luuk is zegt hij dat hij dozen schuift . Waarop Linda vraagt of hij in de vrouwenhandel zit.
Kortom de stemming zit er goed in en we kijken terug op een goed bestede dag.
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Maandag 16 april - naar de Ecolodge
Vandaag gaan we beginnen aan onze twee-daagse trekking, wat later zal blijken dat deze
uitdrukking - trekking - wat overdreven is. Na het uitchecken uit het hotel persen we ons met
ons een en twintigen in een klein busje. De bagage gaat in een apart busje, anders zou het
helemaal niet passen, meteen door naar de volgende overnachtingsplaats, een Ecolodge
ergens in het noorden van het eiland. Er zijn vele files in de omgeving van Fort de France,
zodat we er ruim 1 ½ uur overdoen om in het noorden van het eiland aan te komen. De bus
komt tot stilstand op een parkeerplaats in het dorpje Morne Verne, vlakbij de kerk. Daar
worden we opgewacht door de wandelgids voor vandaag en een ander persoon in een fel
gekleurd Hawaii shirt die iets met catering te maken schijnt te hebben. In ieder geval begint
deze persoon gelijk met het uitdelen van bananen en lunchpakketten, of te wel een goed
belegd stokbrood. Later zal blijken dat deze persoon de uitbater is van de lodge waar we
zullen overnachten. Enkele dames vragen of er ergens een gelegenheid is om koffie te
drinken. Helaas is in het rustige dorpje alles nog gesloten. Na een forse rookpauze gaan we
op pad. Aan de gids vragen we hoelang het lopen is. Volgens hem drie uur als je zou gaan
rennen.
Het eerste deel gaat vlak buiten het dorpje over een asfaltweg, met soms flinke hellingen
van naar schatting 30%. Hier tekent zich gelijk al af hoe de verdeling in de groep is, er is een
groep die snel door loopt en de hellingen met stevige pas neemt en een groep achterblijvers
die nu al na een kwartier lopen te zuchten. We lopen in de volle zon en de eerste liters water
gaan er nu al doorheen.
Aan het eind van de klim gaat de asfaltweg
over in een schaduwrijk bosgebied. Hier
pauzeren we en wachten op de
achterblijvers. Ansje heeft 3 ½ liter water
meegenomen en dat torst ze allemaal mee.
Ansje: ik heb 3 ½ liter water bij me, dus dat
tors ik allemaal mee. Eh, heerlijk, er is niets
lekkerders als water, dan weet je hoe
kostbaar het is , hijgt Ansje. Deze plek hier
blijkt ook het startpunt van een gemarkeerd
wandeling, althans dat blijkt uit het hier
geplaatste bord met een eenvoudige kaart.
Vanaf nu gaat de wandelroute over goed te
belopen bospaden en er is veel variatie in het landschap. De route is goed gemarkeerd en
zonder zijwegen. De gids vertelt niet veel, daarvoor is de afstand van de voorste loper tot de
achterste loper van de groep te groot. Eigenlijk is dit een wandeling die best zonder gids
gemaakt kan worden.
Na zo n drie uur lopen houden we een rustpauze bij een waterval. De weg loopt hier verder
over een stenen boogbrug die over de rivier gebouwd is. Naar mijn gevoel zijn we met
betrekking tot de tijd op de helft. De pauze wordt door sommige benut door onder de brug
naar de rivier af te dalen en te ervaren hoe koud het stromend water is. Anderen maken er
een uitgebreide rookpauze van. Wat nog blijkt te resteren van de wandeling van vandaag is
een korte steile klim uit het dal van de rivier, gedeeltelijk voert het pad over traptreden. Tot
mijn verbazing staan we dan aan een doorgaande asfaltweg en een bord met een kaart
geeft aan dat we aan het eind van de gemarkeerde wandelroute gekomen zijn. Volgens die
kaart is het dan nog 1 kilometer over de asfaltweg om bij de Ecolodge te komen. Volgens de
gids kunnen we best vooruit lopen en de lodge zelf vinden. We moeten opletten als we drie
Pag. 10 van 41

blauwe dingen zien , dan moeten we het pad omhoog nemen. Als we bij de kerk zouden
komen, dan zijn we te ver.
Ter plaatse kunnen we de drie blauwe dingen niet precies identificeren, maar één daarvan is
een blauwe afval container. De lodge blijkt een half open gebouw te zijn met meerdere
etages verbonden doormiddel van korte trapjes. Zo zijn er vijf slaapkamers voor vier
personen. Beneden is er een half-open eetruimte met aangrenzende keuken. Echt gezellig
is het hier niet, we kijken uit op een betonnen parkeerplaats. Op de eerste etage is een relax
-ruimte met hangmatten, gemakkelijke stoelen en gezelschapsspelen. Het duurt nog vier uur
voor we kunnen eten, dus om die tijd vol te maken, besluit ik nog een wandeling te maken
naar het observatorium op de aangrenzende bergtop. Dat observatorium is rond 1920
gebouwd om de vlakbij gelegen vulkaan Mont Pellé te bewaken na eerdere rampzalige
uitbarstingen. Hoewel de witte koepel van het observatorium vanuit de lodge erg ver weg
lijkt, duurt de wandeling er heen maar een half uur. Onderweg kom ik door het dorpje, maar
het bestaat uit nauwelijks meer dan een kerk een paar huisjes en bijna net zoveel kleine
cafeetjes. Ondertussen probeer ik te ontdekken hoe het dorpje nou eigenlijk heet, maar
eigenlijk kom ik daar niet goed achter. Nadat ik door het dorpje gewandeld ben, gaat de
asfaltweg via een zeer steile klim omhoog. De route naar het observatorium is goed
aangegeven en dus makkelijk te vinden. Op een afstand lijkt het observatorium een mooi wit
gebouw, maar dichterbij gekomen zie je dat de witte verf er grotendeels afgebladderd is. Of
de vulkaan nog steeds vanuit dit gebouw bewaakt wordt is niet duidelijk, maar wel valt op dat
door de gunstige hoge ligging diverse telecommunicatiebedrijven bezit genomen hebben van
het gebouw. Het observatorium kan bezocht worden, maar blijkt nu gesloten. Er vlak voor
ligt een vrij nieuw langwerpig gebouw met veel zwart glas. Volgens de borden is dit een
museum in aanbouw, de verwachte opleverdatum, augustus 2006, is al lang verstreken.
Kortom, meer van het observatorium te weten te komen is niet mogelijk , maar het uitzicht is
wel zeker de moeite van de klim waard. Naar het oosten ligt uiteraard de top van de vulkaan,
meestal gehuld in de wolken en naar het noorden zie ik de Caraïbische zee liggen. Met een
blik naar het zuiden zie ik de berghelling waarop nog net in de verte de markante vormen
van onze lodge zichtbaar zijn.
Weer terug aangekomen in de lodge, blijkt iedereen er zijn gemak van genomen te hebben.
Enkele dames, waaronder Jacqueline en Jolanda blijken weer terug gelopen te zijn naar de
waterval om daar nogmaals te gaan zwemmen. Tot aan etenstijd onderzoeken we wat de
lodge zoal in de koelkast heeft, het is hier zelfbediening, mits je je consumpties maar
aanstreept op een turflijst. Maar toch blijkt dat de uitbater argwanend en hij houdt ons én de
turflijst nauwlettend in de gaten.
s Avonds serveert de uitbater van deze lodge een eenvoudige maar goed maaltijd. Deze
uitbater, Jacque genaamd, is inderdaad de man in het kleurige Hawaii-shirt die eerder deze
morgen op een parkeerplaats in Morne Verne de lunchpakketten verstrekte. Het blijkt een
Fransman die getrouwd is met slanke Martiniquese vrouw. Met veel zorg worden de beide
lange tafels gedekt met fleurige gele tafelkleden en de borden en bestek met uiterste
precisie gerangschikt. De maaltijd bestaat uit een kleurige salade vooraf en als hoofdmaaltijd
rijst met rundvlees. Dit soort gerechten zullen we nog vaker tegenkomen en we noemen het
maar rijst met hondenbrokken, want daar lijkt nog het meeste op. Na het eten en koffie blijkt
er niet veel meer te doen te zijn en worden we zelfs door de uitbater enigszins dringend
verzocht maar te gaan slapen.
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Dinsdag, 17 april - Saint Pierre
Het ontbijt in de lodge is eenvoudig, het bestaat uit stokbrood met jam. Dat de stokbroden
vers zijn weten we zeker, want net zagen we Jacques, de uitbater, terugkomen van de
bakker, torsend met grote bruin papieren zakken met stokbroden. Wachtend op de bus in de
steeds warmer wordende zon, op het betonnen terras, kijken we uit over het kleine dorpje.
Ansje maakt nog even gebruik van de warme stenen van balustrade om nog snel even wat
kledingstukken te drogen. Luuk loopt al een tijdje rond met een grote badhanddoek (met
blote dames) over de schouder om te laten drogen. Als uiteindelijk rond negen uur het busje
komt, stappen we in voor de rit van een klein half uur naar de plaats Saint-Pierre. Deze
kleine kustplaats is bekend vanwege de uitbarsting van de vulkaan Mont Pelée die hier in
het jaar 1929 plaats vond en bijna de hele bevolking doodde.
De bus brengt ons tot vlak bij Het Museum en de chauffeur belooft ons om drie uur s
middags weer op te halen. Dus moeten we zo ongeveer 5 ½ door zien te brengen in dit
kleine plaatsje, wat fantastische stranden zou moeten hebben. Het museum is kleiner dan
we gedacht hadden, maar blijkt toch een goed startpunt voor historische informatie over de
plaats Saint-Pierre. De dame die zojuist nog achter de kassa zat verwelkomt haar gasten
nogmaals in de tentoonstellingsruimte en houdt een kort praatje dat zowat volledig
overeenkomt met wat er in alle foldertjes over Saint-Pierre beschreven staat:
On 8 may 1929 was the eruption, most of the population was in the church when the
volcano erupted. They were waiting for the lava flow, but the population was died by
the poisson gasses. There is a bell in the centre and this bell was bronze and it melted
by the heat of the eruption. 29000 people died, there was another eruption at 20 may,
ashes covered the dead people. But a new population came back to town 20 years
later. But the last eruption was in 1929 and no victims. The volcano is active but
dormant, there is an observation post for monitoring. But now-a-days 5000 people live
in this town of Saint-Pierre, ... tourism, agriculture, fishing. Ok, I wish you a nice visit,
you see there pictures about the town before the catastropy and this way some
pictures after.
Het bijzondere is dat de hele bevolking omkwam, behalve één man die toevallig net in de
gevangenis zat. Deze enige overlevende, genaamd Cyparis, is daarmee een beroemdheid
geworden. De overblijfselen van deze gevangenis zijn nog bewaard gebleven en moeten
ergens hier te bezichtigen zijn. We vragen aan de dame van het museum waar we die
overblijfselen kunnen vinden en of die te bezoeken zijn. Vol enthousiasme antwoord zij:
Yes, near the theatre, just after at te road Rue de la Prison . Later zal blijken dat dat
enthousiasme gerechtvaardig is, want deze gevangenis blijkt achteraf toch wel het
hoogtepunt van het bezoek aan dit slapende stadje te zijn. Met Linda en Aad ga ik op pad in
de aangegeven richting. Dan vinden we spoedig de overblijfselen van het oude theater, en
op een onduidelijke plattegrond staat wel iets vermeld over een gevang enis. Maar we
kunnen ons moeilijk oriënteren en blijven zoeken naar die ene gevangeniscel van Cyparis.
Als we de hoop al zowat hebben laten varen vinden we verderop toch een smal straatje die
inderdaad Rue de la Prison heet. Daar aan het eind van het pad, tussen veel onkruid, lijkt
een soort van kleine stenen hokje te zijn. Als je dan heel goed oplet is er dan inderdaad een
stoffig bordje met het opschrift La Prison te vinden. De cel heeft geen toegangsdeur meer,
maar wel een gat van een meter hoog waar een deur gezeten zou kunnen hebben. Bukkend
kom je dan in een kale ruimte van ongeveer twee bij twee meter. Je kan er maar net rechtop
staan, en boven in de muur zit een luchtgat, daar zullen wel tralies in gezetten hebben. De
wanden zijn enigszins zwart geblakerd en veel meer dan een verdwaalde salamander is er
niet te vinden, behalve dan wat rommel op de vloer en de echo van je stem. Gerustgesteld
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dat we toch dit hoogtepunt van Saint-Pierre niet gemist hebben, gaan we op zoek naar
uitdagingen om de komende vijf uur door te komen.
Slenterend door de smalle hoofdstraat van het stadje komen we al snel aan het eind waar de
bebouwing op houdt. Dan maar terug en dan langs de boulevard en aansluitend naar het
strand. Als vanzelf strijken we neer op het enige strandterras wat hier lijkt te zijn en bestellen
thee. We overleggen hoe we de komende uren gaan besteden. Het treintje, met een
locomotief en twee wagonnetjes, dat een rondrit door het stadje maakt lijkt ons wel wat. Het
is een gezapige bezigheid, maar je hebt dan wat te doen. Zo juist is de trein vertrokken en
misschien kunnen we dan met de volgende rit mee. Ik wandel naar het informatiebord bij het
vertrekpunt van het kindertreintje en zie dat het volgende vertrektijdstip drie uur vanmiddag
is. Het treintje is dus ook geen optie. Dan wandelen we maar eens rustig langs het strand en
bekijken of er nog meer te doen valt hier. Het strand is inderdaad breed met schoon wit zand
maar biedt haast nergens schaduw. Aan het eind van het strand vinden we een drietal
verlaten vissersboten en dat was het. We sjokken weer terug en Linda en Aad voegen zich
bij de andere medereizigers die onder die ene palmboom op het strand zijn neergestreken.
Zelf heb ik geen geduld om op het strand te zitten en loop nog maar een keer het stadje in.
Nog vier uur voordat het busje ons op komt halen.
Om wat te doen te hebben besluit ik te gaan lunchen bij de Deli-France in de hoofdstraat.
Met aanwijzen en gebaren lukt het mij om een stokbrood kaas en een jus d orange te
bestellen. Ik ben de enige toerist hier en er is veel aanloop van inwoners die een gevuld
stokbroodje bestellen en laten inpakken. Ik heb plaats genomen aan een van de weinige
tafeltjes in dit zaakje en bestudeer het komen en gaan van klanten. Omdat ik hier niet de
hele dag kan blijven zitten, besluit ik verder te lopen en ga op zoek naar een terrasje bij een
ijsco tent of iets dergelijks dat ik vanochtend gezien heb. De idyllische plek op een terrasje
met parasols en een soort snackcar is snel gevonden. Hier heb je uitzicht over het strand en
de zee. De dame in de snackcar komt niet langs om een bestelling op te nemen, ik vind het
best. In de schaduw met een verkoelende bries werk ik mijn dagboek bij.
Om half drie komen er nog wat medereizigers langs en schuiven aan aan tafel. De dame in
de snackcar wordt ook wakker en vraagt of we niets willen bestellen; dan maar een ijsje.
Gezamenlijk bespreken we hoe we deze dag zijn doorgekomen en we kijken uit naar de
vertrektijd van drie uur.
Als laatste attractie deze dag maken we met onze bus nog een stop bij de rumfabriek De
Paz. In tegenstelling tot de eerste rumfabriek van een paar dagen geleden is dit een
zogenaamde self-guided-tour . Deze fabriek is nog in werking en via een met pijlen
aangegeven route wandelen we langs enkele fabrieksinstallaties. Er staan wel borden met
een toelichting, maar uiteraard in het Frans. Snel, maar dat kan ook bewust zijn, staan we
weer in het proeflokaal en winkel. Hier bij de ingang staat personeel klaar om je een witte en
een bruine rum te laten proeven. In deze fraai aangeklede winkel wordt er door de
medereizigers uitgebreid gewinkeld en na dit korte bezoek aan deze rumfabriek stappen we
enkele flessen rum rijker de bus weer in.
Ons onderkomen voor de komende dagen is op de bananenplantage Lyritz. Hier, op deze
nog in bedrijf zijnde plantage, zijn de voormalige slavenhuisje verbouwd tot aardige
hotelbungalows. Het hele hotel maakt door de fraaie ligging tussen tuinen en
bananenbomen een prettige indruk. Het restaurant moet volgens de boeken één van de
beste in deze omgeving zijn. Inderdaad is het s avonds voor het eten goed toeven in de
deftige aangeklede bar met zijn vele houten ornamenten die verband houden met het leven
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op de plantage. Het restaurant oogt wat decadent maar heeft een uiterste attente en vlotte
bediening. Midden door het restaurant stroomt een beekje en langs de natuurstenen wanden
groeien weelderige planten. Het kunstmatig naar beneden druppende water geeft een
tropisch oerwoud gevoel. De kwaliteit van het eten dat aangeprezen wordt op de beperkte
menukaart is van goede kwaliteit en de prijzen zijn er ook naar. Hoewel sommigen van ons
gezelschap het lamsvlees veel te vet vinden. Na het uitgebreid indienen van een klacht
krijgen ze na lang wachten een ander gerecht. Dan is het personeel opeens toch wat minder
vriendelijk.
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Woensdag 18 april - bananenplantage
Omdat we vandaag pas rond elf uur vertrekken naar de kloof Gorges de la Falaise, hebben
we het eerste deel van de ochtend nog zelf te besteden. Een ideaal moment om eens rustig
rond te kijken op de bananenplantage zelf waarop ons hotel gevestigd is. Samen met
Jacqueline maak ik een wandeling over het terrein en zij vertaalt wat er in de Franse taal op
de toelichtende bordjes staat geschreven:
En hier werd het suikerriet gewassen met het water van het beekje dat daarachter loopt, en
dan werd het fijngemalen met het grote rad dat je ook bij de rumbrouwerijen zag en daar
maakte ze die molasse van, die suikerdrank. Ondanks dat het een bananenplantage is, was
er ook een distilleerderij, dat staat daar ook op het bordje. Dus ze maakte hier diverse
dingen. Dus ze verbouwden hier ook suikerriet. Kijk, hier staat de suikermolen, dus volgens
mij deden ze het hier allebei. Dan hiernaast was het huis van de commandant van de slaven
en daar staat een stukje over wat zijn taken dan waren, vroeger wat hij allemaal moest doen
bij die slaven. Zijn functies zijn dat hij altijd bij de slaven moet zijn en ze nooit alleen mag
laten, dat hij ze achter de broek aan moet zitten, en dat hij oog heeft dat het allemaal goed
gedaan wordt, dat hij moet voorkomen dat het een chaos wordt, en voorkomen dat er
ruzietjes komen, vooral tussen de vrouwen, dat hij op bezoek moet gaan bij zij die in het bos
werken, dat ie de slaven moet wekken en dat ie ze moet laten bidden s middags en s
morgen en de catechismus moet laten doen en dat ie ze naar de mis moet laten gaan op
feest- en zondagen, dat hij er op moet toezien dat hun woningen schoon zijn, hun tuintjes
goed onderhouden, dat ie de zieken moet begeleiden naar het ziekenhuisje, dat hij nieuwe
slaven in huisjes moet helpen intrekken, dat hij toezicht moet houden op alles wat zich
voordoet en dat in het dictionaire de commandant, in een soort werkvoorschrift. Dus wij
zouden zeggen een soort voorman van de slaven.
Ook hier zijn nog authentieke huisjes, kijken wat hierbij staat. Hier was de voorraad van het
voedsel van de slaven, dus de baas had de plicht om ieder zijn deel te geven. In 1837 stopt
dit en wordt het een winkel. Boomvrucht ... dat fruit komt van de apenbroodboom en die is
van familie van de ... komt van de Antillen, in het Creools heet die Foei-a-pain. Het fruit
wordt gegeten in partjes of na de maaltijd ... gezouten water ?... In ieder geval ze eten hier
van deze apenbrood boom. Daar hebben we het huis van de plantage eigenaar. Het ziet er
wel wat vervallen uit, als je dat vergelijkt met het huis van gisteren bij de rumplantage, dat
noemden ze ook een château. Kijk nu heb je hier echt wel een opgang zo met die..., dat is
de oprijlaan. Maar toch wel wat verval. Kijk de poort is afgebrokkeld, scheef hangende
luiken, kapotte ramen. Hier links is dan het huis van de planteur en hier rechts zijn
dependances, de keuken en het ziekenhuis. De keuken stond tegenover het hoofdhuis, zal
wel iets met vuurgevaar te maken hebben, maar ook omdat het niet hoorde bij het ressort
van de baas. Daarnaast werd het vanaf de 18e eeuw de winkel en de cafére, soort cafetaria.
En een stukje verderop, het huis daar weer naast werd een ziekenhuis voor de slaven en
voor de reizigers en de immigranten vanaf de 18e en 19e eeuw. Ziet er ook wat vervallen uit,
lang niet meer gebruikt. Wel zonde, het hotel is mooi en hier is het een beetje bouwvallig.
Kijken wat hier nog staat over het huis van de planteur.... oh daar ziet het er toch iets beter
uit. Dit is een typisch 18e eeuws huis met meerdere grote ramen, geïnspireerd door de stijl
van Maison Bordelaise. Het werd bewoond in 1713 en werd twee keer uitgebouwd in 1820
en 1836. En het is zo sinds 1883, nou dan is het niet zo gek dat het er zo vervallen uitziet.
De muren werden geel geverfd, roze of wit. Met koeienbloed maakten ze het roze of met
saffraan maakte ze het geel. Van binnen stonden er Creoolse meubels.
Op plantage zelf zien we, tot aan waar het oog reikt, ontelbare rijen bananenbomen. De
meeste bomen torsen grote trossen bananen, sommige nog lang niet rijp, andere bijna rijp
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en bij andere bomen zijn de trossen ingepakt in grote blauwe zakken. Op het land zien we
een groepje arbeiders dat blijkbaar aan het oogsten is. De trossen bananen worden gekapt
met een flinke manchette en daarna op een vrachtwagen geladen. We spreken één van de
werkers aan en proberen wat meer over het rijpingsproces van de bananen te weten te
komen.
We vragen waarom een groot aantal bananentrossen aan de bomen hangt in blauwe
zakken. Omdat ze dan sneller rijpen is het antwoord en het heeft inderdaad iets met export
te maken.
De bananen die met een manchette gekapt worden, gaan op een vrachtwagen naar de
embalageloods aan de rand van het terrein. Vervolgens worden de gevulde bananendozen
geëxporteerd naar Frankrijk, Duitsland en Italië onder de merknaam Kavandich. Op de vraag
hoe lang een tros er overdoet om rijp te worden, antwoordt de behulpzame arbeider dat het
negen maanden duurt; zes maanden op de plantage en dan nog drie maanden tijdens het
transport.
Er staan oude en jonge bomen door elkaar in diverse stadia. Men plant twee keer per jaar
hier, een keer in april en een keer in november. In Europa hebben ze een zachter klimaat en
zijn ze afhankelijk van een bepaalde periode maar hier, omdat het hele jaar zo mooi is,
kunnen ze het hele jaar door oogsten. De plantage is zo n 150 hectare groot, zowel beplant
als bebost. Er werken hier 37 werknemers, die zeven uur per dag op de plantage arbeiden.

Rond elf uur gaan we naar het enkele tientallen kilometers verderop gelegen Gorges de la
Falaise. We gaan met een zogenaamde collectieve taxibus die door de hotelreceptie
geregeld is, de veertien belangstellenden passen hier met gemak in.
Bij aankomst bij deze toeristische attractie betalen we bij een houten kraampje de
toegangsprijs. Tot onze verbazing kunnen we hier ook waterslippers huren, we hadden ons
toch beter moeten voorbereiden op wat deze kloof precies inhoudt. De afdaling in de kloof
gaat met vele trappen. Het is steil en de gammele leuningen bieden enig houvast. Beneden
in de kloof treffen we een houten hutje aan. Hier nodigt een gids, of is het nou een
badmeester, ons uit om met hem verder te gaan door de rivier en naar de waterval. Hoewel
men die waterval in de kloof hier blijkbaar cascades noemt. Brildragers wordt aangeraden
niet mee te gaan, i.v.m. de kracht van het water. Gevolg is dat ik samen met Alette
achterblijf en dat er twaalf mensen achter de badmeester aangaan. Dus tijd genoeg om de
weelderige groene vegetatie in deze kloof te bewonderen. Bij terugkomst van de twaalf
dapperen blijken ze genoten te hebben van het klimmen over de rotsen en het zwemmen
naar de waterval.
Op de terugweg blijkt dat de chauffeur van de taxibus best bereid is om een ommetje te
maken en de liefhebbers af te zetten in het stadje Basse-Point. Een dorpje wat in de
reisgidsen omschreven wordt als: een onbetekenend vissersdorp . Met Ansje, Jacqueline
en Aad struinen we door dit rustige dorpje. Inderdaad zien we in het kleine haventje drie
verlaten vissersbootjes. W e drinken wat op het terras van het dorpscafé. Daar worden we
bediend door een oud omaatje dat alleen Creools spreekt. Het aanbod is beperkt en er is
niets te eten te verkrijgen. Uit beleefdheid en eerbied voor het omaatje blijven we hier toch
even zitten. Om toch iets te kunnen eten gaan we verder op zoek naar een restaurant in het
dorp. Pas aan het eind van de dorpsstraat vinden we een luxe snackbar . Hier serveert de
aardige dame achter het buffet rijk gevulde sandwiches.
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In een half uur lopen we terug naar de bananenplantage en besteden de rest van de middag
in het zwembad. Als de familie van Luuk dan nog hun collectie rum naar het zwembad
brengt wordt het heel gezellig aan de rand van het zwembad.
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Donderdag 19 april - vertrek vanaf Martinique
Vandaag is de laatste dag van ons verblijf op het eiland Martinique en zullen we per
veerboot vertrekken naar het eiland Dominica. Op een schappelijke tijd maken we ons
gereed voor het vertrek met een gehuurd busje vanuit het plaatsje Basse-Point naar de
haven in de hoofdstad Fort de France. De busrit duurt zo n anderhalf uur en op deze
schitterende tocht dwars over het eiland zien we uitzichten die we nog niet eerder gezien
hebben.
In de bus houdt reisbegeleidster Alette nog een praatje om ons voor te bereiden op wat er
voor de overtocht allemaal nodig is:
Het is ongeveer een uur en drie kwartier rijden naar Fort de France naar de ferry. Als
we daar aankomen gaat alle bagage de ferryterminal in, dan krijgen we bagagelabels
voor naar Dominica, iedereen even zijn eigen tas labelen. De ferry hoort om één uur te
gaan maar hij heeft nog al vaak vertraging, anders kun je nog even Fort de France in
om te lunchen of een broodje halen ergens. Zorg dat je om kwart voor één dan wel in
het zicht van de ferry bent, zie je hem dan komen dan kun je altijd snel erheen lopen.
We moeten dus echt door de douane heen want we gaan naar een ander land. Het is
een hele grote catamaran en het is zo n anderhalf uur varen naar Dominica, voor
Dominica moet je briefjes invullen dat zijn douane formuliertjes. Het gele formuliertje
moet je goed bewaren want dat moet je weer inleveren als we Dominica afgaan. We
blijven 4 nachten op Dominica. Als we op Dominica aanleggen, de boot gaat door naar
Guadeloupe, dan moet je echt redelijk snel van de boot af. Ze roepen het wel om maar
schijnt slecht te verstaan te zijn. Als je maar niet denkt dat je alle tijd hebt om van de
ferry af te struinen hij gaat redelijk snel door. De bagage gaat er in één keer op, op
een kar het bagageruim in en ook weer er af. Als jullie Fort de France in willen, blijf ik
wel bij de bagage zitten ...... Als we in Dominica de douane door zijn, zijn we in
Roseau, de hoofdstad van Dominica, dan is het heel even rijden en dan zijn we bij het
hotel .
Bij de ferryterminal geven we onze bagage af bij de verladers en omdat het nog een uurtje
zal duren totdat de ferry vertrekt gaan we nog even de hoofdstad Fort de France in om te
proberen nog wat te eten. Op een aardig terras niet ver van de haven eet ik een smakelijk
pannenkoek. Dankzij enig aandringen bij de serveerster om af te mogen rekenen arriveren
we net op tijd weer bij de ferryterminal om de supersnelle catamaran te zien aankomen.
Met een strak blauwe hemel, de zon genadeloos brandend op het achterdek, maar met een
stevige bries door de snelheid van de veerboot, laten we de haven van Fort de France snel
achter ons. De catamaran zet koers naar het kleine eiland Dominica. De overtocht duurt
exact anderhalf uur en bij aankomst in de haven van het zelfstandige eiland Dominica
worden we ontvangen in een rommelige goederenloods. Hier wordt door de douane de
paspoorten en de bagage nauwkeurig gecontroleerd. De ontvangst door de plaatselijke
reisagent aan de andere kant van de douane is uiterst vriendelijk. Hier bespeuren we gelijk
al een verschil in de mentaliteit van de bevolking vergeleken met die van Martinique.
De rit van de haven naar het centrum van de hoofdstad Roseau is maar kort en de eerste,
maar belangrijke, stop is bij een pinautomaat. Ons overnachtingshotel, Fort Young, ligt zo
dicht bij die bank dat het voorstel om weer in de bus te stappen belachelijk overkomt. Bij het
inchecken dreigt er bij enkele reizigers paniek uit te breken omdat hun bagage spoorloos
verdwenen lijkt. Overijverige hotelbedienden blijken achteraf de tassen en koffers al naar
kamers gebracht te hebben volgens een kamerindeling die we allang niet meer hanteren.
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In de vooravond gaan we in groepjes het kleine en compacte hoofdstadje Roseau in om wat
te eten. Zo kom ik na wat zoeken uiteindelijk uit bij een kleine pizzeria, waar de bediening
ronduit slecht is. De dames achter de afhaalbalie zijn uitermate lui en ongeïnteresseerd.
Anderen blijken achteraf uitstekend gedineerd te hebben in andere restaurants. De sfeer s
avonds in het stadje is apart, het is duidelijk dat dit de stad is van de rasta, de rum en de
reggae. Op de straathoeken zien we schimmige rastaf iguren met dreadlock kapsels en uit
de langzaam rijdende rammelende automobielen ronkt de dreunende reggae muziek. De
waarschuwingen om in deze stad s avond niet alleen over straat te gaan kunnen we goed
begrijpen.
We hebben met het eten wat haast, omdat er voor vanavond nog een tocht naar de
warmwater zwavelbaden van Wotten Waven gepland staat. Met een gehuurd busje rijden
we vanuit Roseau wat dieper het binnenland in. Door de vulkanische oorsprong zijn er op
diverse plaatsen op het eiland warmwaterbronnen en andere tekenen van vulkanische
activiteit. Hier kunnen we onder de sterrenhemel een bad nemen in een zwavelhoudend
warmwaterpoel. Omdat er geneeskrachtige effecten aan toegeschreven worden is het een
populaire bestemming bij de weinige toeristen die dit eiland bezoeken. De baden worden
geëxploiteerd door een schilderachtig rasta figuur dat zich Screw noemt. We worden
blaffend welkom geheten door zijn honden. Om bij de zwavelbaden te komen moeten we
eerst in een kloof afdalen. Bij het licht van de maan zoeken we enigszins op de tast naar de
traptreden.
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Beneden in de kloof vinden
we drie, van ruwe
natuursteen gemetselde
poelen met warm water van
een bij dit maanlicht
nauwelijks te onderscheiden
kleur, maar vermoedelijk
bruinachtig. De geur die
opstijgt uit deze borrelende
poelen doet sterk denken
aan die van rotte eieren. De
temperatuur van het water in
de poelen varieert van warm
tot zeer warm. Volgens
Alette komen de meeste
bronnen uit de grond
geborreld en is het
vulkanisch, zoals we later bij het Boiling Lake en het Emerald lake nog zullen zien, want dat
zijn ook allemaal warmwater bronnen. We wisten al dat er veel zwavel in het water zit, dat
kun je wel ruiken. Op een bordje staat de exacte samenstelling: zwavel 165mg per liter en
nog veel meer scheikundige stoffen. Over de temperatuur staat er niets op het bordje, maar
volgens zeggen is het 80 graden Fahrenheit.
Boven, uit de kloof gekomen, ligt er als attentie fruit voor ons klaar. Hier discussieren we nog
even na over het nut van dit soort baden en zijn het er over eens dat het wel nuttige effecten
kan hebben. Eenmaal terug in het busje vraagt Vincent zich af of hij nou moet douchen of de
zwavel nog even moet laten in werken.
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Vrijdag 20 april - Roseau
De meeste medereizigers, gaan deze dag de zee op voor een whale-watch tocht . Ik heb
besloten niet mee te gaan omdat ik wel vaker walvissen gezien heb. Vanaf het hotel Fort
Young lopen we met z n allen naar de steiger aan de haven waar de whale-watch boot
vertrekt. Terwijl ik op de steiger blijf staan en de rest van de groep met een grote sprong in
de boot probeert te komen, verbaas ik mij over de deskundigheid van de bemanning van
deze boot. Het lukt ze niet om de boot zodanig aan de steiger af te meren dat men enigszins
redelijk kan instappen zonder een sprong van twee meter te maken. Verder lukt het de
bemanning om bij het losgooien van de touwen een van hun eigen kabelbolders te
beschadigen. Staande op de steiger zwaai ik de rest van de groep uit.
De rest van de dag besteed ik met wandelen door Roseau, de provinciaal aandoende
hoofdstad van dit zelfstandig land. De kleurig geverfde houten huizen met hun balkonnetjes
en het levendige straatbeeld maken het tot een typische Caraïbisch stadje, waar het
aangenaam rondwandelen is. Omdat de Britten en de Fransen zich langdurig als eigenaar
hebben afgewisseld zijn er overblijfselen van beide culturen en godsdiensten te vinden. Maar
wat het meest opvalt is de reggae muziek die op iedere straathoek en vanuit iedere auto te
horen is. Rustpunten tijdens de wandeling zijn de lunch bij broodjeszaak Subway en een
bezoek aan het kleine museum van Dominica.
Later op de dag blijkt dat diegene die de zee op zijn gegaan om naar walvissen te speuren
helaas niets gezien hebben, behalve een grijze watermassa. Deze avond wordt door het
hotel een feestje georganiseerd, toegankelijk voor de hotelgasten en vooral ook voor de
inwoners van Roseau. Tussen zes en acht uur is het happy hour in de bar en een steelband
orkestje installeert zijn spullen op het podium van de feestzaal. In de gangen van het hotel
wordt een afhaalbuffet geïmproviseerd waar je op vertoon van consumptiebonnen een
eenvoudige maar goede maaltijd kunt verkrijgen in een piepschuim klapdoos. Het eerst zo
rustige hotel wordt overstroomd door de inwoners van Roseau die tegen betaling van enkele
EC-dollars naar binnen mogen. De feestelijk geklede bevolking komt hier luisteren naar de
steelband, doet zich tegoed aan de goedkope maaltijden en profiteert van de lage prijzen
aan de bar. De vijfmans steelband - met drie steelpan spelers, een drummer en een bassist
- is ondertussen geheel op dreef gekomen. Merkwaardig genoeg wordt er niet gedanst,
hoewel er een grote dansvloer voor het podium is. Iedereen vertoeft in de andere ruimte met
de lange tafels waar volop gegeten en gedronken wordt.
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Zaterdag 21 april - Binnenland Dominica
Deze vroege ochtend besteed ik aan het bezoek van de kleurrijke markt van Roseau aan de
monding van de rivier Roseau. Volgens de boeken is deze markt, die alleen op zaterdag
gehouden wordt, echt een aanrader. Met zijn enorme keuze aan tropisch fruit is deze markt,
een goede gelegenheid om de inwoners te leren kennen, want vanuit het hele eiland bieden
de mensen daar hun groente, vruchten en specerijen te koop aan.
Later op de morgen vertrekken we uit de plaats Roseau en gaan dieper het binnenland in.
We maken deze tocht in een krap busje en onder leiding van een plaatselijke gids die ons
door het National Park naar het gebied van de Carib indianen brengt.
Dominica wordt wel het natuureiland van het Caribisch gebied genoemd en inderdaad is het
met zijn rijk begroeide bergen en zijn 365 rivieren groen als geen ander eiland in het hele
gebied. Ingeklemd tussen de twee druk bezochte eilanden Martinique en Guadeloupe wordt
Dominica wonderbaarlijk genoeg door toeristen vaak over het hoofd gezien. De meeste
toeristen bezoeken het als onderdeel van een cruise. Misschien door het gebrek aan
zandstranden? In ieder geval maakt de schoonheid van de tropische regenwouden alles
goed. Dominica is een maar een klein eiland, het is slechts 40km lang is en 20km breed. De
hoge bergen maken het binnenland van Dominica moeilijk begaanbaar met een bus of een
auto. De 75.000 inwoners van Dominica zijn hoofdzakelijk afstammelingen van vroegere
slaven uit Afrika. Daarnaast bevinden er zich nog enkele Europeanen en een kleine
gemeenschap aan Syriërs en Libanezen. De officiële taal die op Dominica door iedereen
wordt gesproken is Engels, maar onderling spreekt men patois.
De gids van Indiaanse afkomst leidt ons door zijn eigen woongebied; hij praat veel in de bus,
maar we stoppen nauwelijks. Een van de weinige stops is bij een kraam van een
broodbakker langs de weg en bij een paar maandenvlechtsters.
We mogen de krappe bus weer even uit als we bij het natuurpark van de Emerald Pool
aankomen. Na een korte wandeling door een dicht begroeid bos komen we uit bij een diep
blauw meertje onder aan een krachtige waterval. Ondanks de lage temperatuur van het
water wordt er volop gezwommen
Het eindpunt van de tocht van vandaag is het kleine plaatsje Laudat, of misschien is de term
gehucht beter. We overnachten hier in Roxy s Mountain Lodge, gelegen net iets buiten
Laudat. De ontvangst door de dames die deze lodge beheren is allerhartelijkst. De kamers in
deze lodge zijn geriefelijk, zelf logeer ik samen met nog een paar mensen in de
dependance. Mijn kamer is niet al te groot, maar ziet er knus uit, door de vele bloemetjes
motieven in de aankleding. De badkamer is op de gang, maar daarentegen is wel weer een
aangeklede huiskamer. Eén van de twee honden slaapt regelmatig op de deurmat van de
dependance. Van het diner maken de dames van de lodge veel werk, de tafels worden
keurig gedekt met mooi servies. Op het buffet worden smakelijke dampende schalen
uitgestald en er is vrije keus tussen verschillende soorten vlees en groenten. Achteraf zal
blijken dat we hier in deze lodge eigenlijk het beste en het lekkerst gegeten hebben.
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Zondag 22 april, Dominica - naar het Boiling Lake
Vandaag moet toch wel één van de hoogtepunten van deze reis worden. Vlakbij Laudat is
het National park Trois Piton, dat een oppervlakte van 70km2 rond de 1400 meter hoge
gelijknamige berg beslaat. Een intensieve wandeltocht zal ons naar een van de grootste
heetwaterbronnen ter wereld gaan voeren: het Boiling Lake, waarvan de temperatuur van
het water soms de 90 graden bereikt. Met een groepje van negen mensen en een gids gaan
we deze tocht maken door een landschap dat ruig en onherbergzaam is.
s Morgens om half negen maken we kennis met de gids die eerst het plan voor vandaag
uitlegt:
We are starting here at 2200 feet, and when you get down to the Boiling Lake you are at the
same level as this area, 2300 feet above sea level. But you don t have to go up straight all
the time, it is l little flat like this .
Do we need a raincoat? , vraagt iemand. You can just hold it, you can never tell it, you can
alway get a shower in the rainforrest, but I don t think we will get any rain today
De gids is een ware specialist, hij werkt door de week als supervisor, verantwoordelijk voor
de aanleg en onderhoud van de trails. Op dit moment is hij bezig met de aanleg van een trail
van zuid naar noord, een wandeling die 13 dagen moet gaan duren. Hij licht het zelf toe:
I am responsible of maintaining them and also for buiding new ones, that s my job. We build
all the trials, sometimes we have to go up to the top of the mountain as well. That is my job,
what I do. What I do ? They can acess me, then I go to the government for the money and I
can get the man to do. But we are in the process of building a new trail, a loop all around the
island. It starts in the south and is gonna end in the north. It called xxx-trail, it means tall as
the land. Is goes all around the island. It takes about four years to build it and it will take 13
days to hike it. Because you have to stop, overnight in different communities. But there are
cut off points.
Na het maken van een groepsfoto gaan we met z n negenen vol verwachting op pad. Na het
verlaten van de grens van het dorp Laudat komen we bij een punt waar we een mooi uitzicht
hebben op het gebied waar we naar toe gaan. In de verte zien we een paar bergtoppen
liggen en onze gids geeft een uitleg:
That is where we are going .... and from the valley we go to the lake, it takes 45 minutes.
The lake is at the back of this mountain. You see the peak and it is called .... and the other
one next to it is .... And it is named after the two persons who discovered the Boiling lake in
the 17th century. They were hiking from Roseau, the city, and they got lost. And they spent
three weeks in the forrest, with no food. But they were so weak and hungry, so they kept
going to the east of the island, then they met some people and after three days they came
back. And so it was discovered. But they never made it known to anybody, they kept it as a
secret. But afterwards it was made known to the rest of the world. So they named the two
mountains after them and that happend in the 17th century .
Als we weer op pad zijn, vraag ik aan de gids hoe vaak hij dit soort tochtjes maakt.
Sometimes twice a weak as tourguide, but sometimes I am walking on the trail. I have to do
that every day to make sure that the man do their job. So I have to keep checking, that s why
I walk part of the trails every day. So I am used to do that, so it should not be a problem to
me
De wandeling gaat nog steeds in een rustig tempo en steeds als er weer iets te vertellen is
pauzeert de gids en houdt een hele uitgebreide uitleg. We krijgen de indruk dat hij dat
bewust aan het begin van elke tocht doet om een indruk te krijgen van het
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uithoudingsvermogen van zijn wandelaars. Zo staan we nu weer stil bij een grote plant die
hoog over het pad heen groeit. Ergens doet het denken aan een reusachtige kamerplant:
It s Hediconia, you will notice a lot of trees and plants and birds that have France names.
The names have been changed since we have become English. The green leaves were
used, before there were electrical ovens, they used it to make bread, with rocks. So after
they heat it up and then they sweap it out they will use this to put the bread on. When you
put it in the oven it will not stick or burn, the green leaves (aluminium foil). But before we got
to independence before at 1978 it was our national flower. When we got our independence
from Britain we changed it. .... it is red and is hanging at the side of the road and is now the
national flower.
Al eerder waren in deze omgeving bordjes opgevallen die verwijzen naar een airtram . In
het gastenboek in de lodge waren we al stukjes tegengekomen van reizigers die schreven
dat ze tegen de airtram waren. Nu we weer zo n bordje met airtram passeren toch maar
eens aan de gids vragen hoe dat zit:
When you follow this road, it will take you to the base station of the cablecarsystem, they
build it to take you above the canopy tree and then you can have a view of the forest. But is
build for the cruise-ship people. The older folks go to the tram. But it was only build on
private property. It was the first intention to get it as far as the Boiling Lake, but it was not
allowed, because the Boiling Lake is part of the National Park, so it could not go beyond the
NP boundary. A company from Canada build it, they bought about 35 acres of land from the
local people. If you come to invest you can buy land .
Op andere plekken op Dominica waren we Canadezen tegenkomen en nu nogmaals
Canada genoemd wordt, toch maar eens vragen hoe dat zit:
They just love the island and come here. A lot of people in the world don t know about this
island. When they come here, they are so impressed by the nature and so on, they fall in
love with it. We still have a problem with Dominica and the Dominic Republic. When you are
sending a mail to me and you don t address it with The Common Wealth of Dominica then
still 90% chance it will go to the Dominic Republic. Because we are still part of the Common
Wealth. We have a lot of different sites on the island and they always fall in love with the
island.
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Na een klein uur wandelen en de eerste klim lopen we nu door een vlakker gedeelte van een
bos waar weinig onderbegroeing is door de volle boomkruinen. We stoppen bij een grote
hole boom, waarvan de onderkant van de stam uitwaaiert in de vorm van vleugels. De
spraakzame gids geeft weer een uitleg:
This is Chatanee, this is the largest tree in our forest and it is not used for anything. It just
grows wild in the forest. When you escape from the plantation, run away, you will be chased
by the plantation owners and you go in and hide. Plantation owner decide you have
disappeared. This is only a small one, there are more larger ones further in the forest. And
they live for very long time. The only time they will die is in the event of a storm or a
hurricane, if the branches above are damaged then the water will sip through and after a lot
of years they will rot and die. It is about 67 feet tall. And they grew this to keep it steady, this
is not the roots. If you notice you can see the roots on the ground. But it builds this now to
keep it steady, because the canopy grows so wide. Makes a nice sound, is a echo. If you are
in the forest and you get lost, just by knocking people will hear you at far distance.
The second largest tree is called the Gummie and that is what they used it to make the Carib
canoes. Some of them grow so big that four or five people can go around it and they grow
very tall and straight. The carib Indians use it to go from island to island. There is a small
one up there.
Net ver hier vandaan blijkt een Gummie boom te staan en van de gids mogen we het
absoluut geen gom-boom noemen. Het sap wat uit deze boom druipt lijkt op een soort
kaarsvet wat je bovendien ook nog kan aansteken. De gids geeft weer uitleg over deze
bijzondere boom:
It is unable to grow very big, because it is to high here. Now this is gum, this was used by
the people of before, they didn t have kerosine and electricity, they used it to start there fire.
A short demonstration in a while. The Indian people, the Caribs, also used it for torches at
night. Because it takes time to melt and it smells very nice. You can pass it, a nice mint
smell. If you put it on same thing and burn it in your house, you will have a nice smell. And
also it chases the mosquito s. They use it for light in the night.
It is a nice smell when it is burning ... that is what they used to start their fire and also to light
...
Tot nu toe hebben we een rustig wandeltempo aangehouden met veel stops. Dit ritme bevalt
ons wel en als we het daar met de gids over hebben, zegt hij dat hij dat bewust doet:
You don t want to go to fast, neither to slow. If you go to fast then you have a lot of problem
on your way back. If you go to slow you also get tired, so you just maintain that steady pace
for the day. Take a little break now and then and life will be a dream....Some people begin
the hike to fast, they might pass you underway, but you might pass them on the way back.
Later it will get a bit tougher and you get a lot of problems. When I was at primary school
they gave us a joke about a fox and a turtle. They went on a race, the fox said there is no
way you can win me because I am always faster then you. So what happened when they
started the hike, the fox run passed the turtle. It got so tired it fall asleep. The turtle did not
wake him up, just keep going .... you don t start this hike to fast, take your time
Tijdens de hele wandeling horen we regelmatig een vogel roepen die klinkt als een soort
piepende deur. Eigenlijk hoorden we die ook al op Martinique, toch maar eens vragen hoe
dat vogeltje heet:
That s a Wami, it is a black bird, it s a little bigger than a pigeon, but it is all black and the
eyes are red, real red, the two eyes. We hunt them sometimes when the hunting season is
open, now the hunting season is closed. It is only open during our independence celebration
in October, November. They put a ban on hunting, because they killed to much of the wild
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life, if we continued in that way then a few of them would disappear, but it is under control.
Every year they open the hunting season for two months. Because during our independence
we have a lot of local dishes.... a Manipur (soort buideldier) ....But still if the hunting season
is open you are still not allowed to do any hunting in the National Park.
Na ongeveer twee uur wandelen komen we op het hoogste punt van de route, we zitten hier
op een hoogte van 3747 feet. Op dit plateau pauzeren we en pakken we ons lunchpakket
uit. Van hier uit zullen we weer enigszins dalen om dan eerst bij The Valley of Desolation uit
te komen. Enige tijd later op de route treffen we een eenvoudig bord aan dat de grens van
het National Park aangeeft:
This is a National Park, it is a world heritage site and it is 17000 acres of land. This is the
boundary, this would go all around the 17000 acres of land. Three peaks of a mountain .....
Het weer tijdens onze wandeling is uitstekend, een prachtige zonnig dag en over regen
hoeven we ons schijnbaar nog geen zorgen te maken. Maar het weer is hier op Dominica
niet altijd zo fraai. Tijdens een van de volgende pauzes krijgen we weer een verhaal over de
grilligheid van het weer in andere seizoenen:
The hurricane season is in June, July, August, September, October, that s the hurricane
season and the wet season is from October to around now. But even in the dry season in the
rainforest you always get a shower. In a year we get about 300 inches of rain in a year on
the island in the forest. The cruise ship season starts in October. The cruise ship people
don t do hikes they come to the closer sides on the island, shop a bit. But I think we get a lot
more stay-over tourists now a days, compared to 10 - 15 years ago. Now a lot of more
tourists is interested in nature, so we have an increase in that.
Na precies drie uur wandelen, en soms flink klimmen en weer dalen, komen we aan in de
Valley of Desolation. Het is echt een desolaat gebied omgeven door groene dennenbomen,
maar met de geur van rottende eieren en borrelend warm water uit bronnetjes tussen de
stenen. Hier in deze vallei overheersen de witte, zwarte en gele stenen en grillige
rotssculpturen het landschap. De zwarte rotswanden voelen aan als rubber en alles
overheersend is de rottende en misselijkmakende geur van zwavel. Het is niet ongevaarlijk
in deze vallei, met zijn verraderlijke plekken in de bodem en de soms gloeiend hete
waterbronnetjes en stroompjes. De eerste taak van onze gids is om ons door deze
gevaarlijke omgeving heen te loodsen, maar ook wijst hij ons op de samenstelling van de
gekleurde stenen:
You see down there: sulphur, the black is iron mineral, and the white is calcium. It is 90
degrees Celsius and the Boiling Lake is about 180 to 200 degrees. So you can cook an egg
right here in two minutes. Be careful on the edge! It never stops boiling, it goes on 24/7, 24
hours each day. This is a volcanic crater. The Boiling Lake dried two years ago in 2005, it
dried out for three months, because the mineral water source got blocked. Then is was filled
up again. It is only heat and pressure from the ground.

De Valley of Desolation oversteken is niet
gemakkelijk en vaak zijn voeten én handen er bij
nodig. De stank van de zwavel is overweldigend,
iemand roept: Wat een meur! Het is goed
opletten waar je je voeten neerzet, soms
voorzichtig op- of over stenen stappend. Soms
moet je balanceren over smalle richels en
eenmaal bij het oversteken van een smal water
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stroompje gaat het bijna fout. Terwijl ik, gebruikmakend
van een steen midden in het warm water stroompje,
naar de overkant probeer te komen glijd ik uit en dreig
plat in het warme water te vallen. Slechts met een natte
schoen kom ik aan de overkant.

Na uitgebreid klim- en klauterwerk bereiken we na vier
uur wandelen tenslotte waar voor we gekomen waren:
het Boiling Lake. Het is werkelijk een prachtig
natuurverschijnsel, nog helemaal in zijn oorspronkelijke
staat. Ook al sta je vanaf een randje naar een
metersdiep borrelend en kokend zwavelmeer te kijken,
er staat geen hek omheen. Het ligt er nog net zo bij als
toen het oorspronkelijk voor het eerst ontdekt moet zijn.
Foto s maken gaat bijna niet omdat de lens beslaat door
de enorme dampwolken die er af komen. De zwaveldamp prikt in je ogen en het stinkt er
enorm naar rotte eieren.
Soms komt er een windvlaag en wordt de stoom boven het ronde meertje even weggeblazen
en is er gelegenheid om naar beneden te kijken. Aan de gids vraag ik hoe groot het Boiling
Lake is:
Sixty metres width and about thirty metres deep .
Iemand anders vraagt of er ooit wel mensen in gevallen zijn en tot onze verbazing blijkt dat
wel eens gebeurd te zijn volgens onze gids:
A tourguide, because he went down to get a camera, they told him not to get risk his life. He
went to get some ropes and tight them to some rocks and went down and he slide on his
way back down. But not his entire body fall in the water, he fall more towards the edge. So
he got burnt from here. If his entire body would go down below the water he would have died
on the spot. In a few seconds he would be a died man. So we had to get more ropes and
pulled him up and carried him to the top of a viewpoint at the top of the mountain. And then
the government got a helicopter. He spent about seven month s in intensive care.
Dan corrigeert hij zichzelf m.b.t de diepte van het meer:
How much did I tell you, thirty metres? It is thirty feet, about seven metres, it is not very
deep. It is about sixty metres width.
Volgens iedereen was het een prachtige wandeling en eigenlijk hadden we het nog veel
zwaarder verondersteld. Eigenlijk hadden we verwacht dat we veel meer over rotsen zouden
moeten klimmen, afgezien dan van het laatste uur.
De weg terug vanaf Boiling Lake, via de zelfde route naar onze lodge, duurt weer zo n vier
uur. We zijn niet de enige, ook een groep schreeuwerige Amerikaanse toeristen staat op
het punt van vertrek, we geven ze vijftien minuten voorsprong. Als we weer door de Valley of
Desolation komen, zijn de drie eieren die we op de heenweg in het warmwater poeltje
hebben zien liggen verdwenen. De gids wijst ons ook met nadruk op de verraderlijke
plekken, zoals half verborgen gaten in de grond waar je gemakkelijk in zou kunnen stappen
en je voet verbranden.
Al met al zijn we negen uur onderweg geweest en hebben genoten van een imponerend
natuurverschijnsel dat maar weinig mensen met eigen ogen gezien hebben. Alleen die
gelukkigen die in staat zijn een voettocht met klimmen en klauteren van negen uur door een
onherbergzaam gebied te maken zullen dit wereldwonder kunnen zien. Met het hart voor
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natuur waarmee de regering van Dominica dit National Park conserveert en beschermt zal
dit nog lang zo blijven en zullen andere manieren om er te komen uitgesloten zijn.

Zo rond half zes zijn we weer terug en de dames van de lodge hebben weer net zo n
voortreffelijke maaltijd bereid als de avond ervoor. Na het eten bezoeken we de kelderbar
die speciaal voor ons geopend wordt. Er zijn weinig klanten, juist die mensen die niet aan de
wandeling naar Boiling Lake hebben deelgenomen zijn vroeg naar bed. Om de bardame er
niet voor niets te laten zitten bestellen we nog maar een rondje en praten na over de
schitterende wandeltocht naar het Boiling Lake.
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Maandag 23 april - Laudat, weg blokkade
Vandaag beginnen we de dag met een redelijk laat ontbijt, om maar liefst acht uur. Omdat
we pas tegen de middag zullen vertrekken, maak ik deze ochtend een wandeling op eigen
gelegenheid. Vanuit de lodge loop ik een stuk de route op die we gisteren gegaan zijn naar
het Boiling Lake. Als ik in het gebied kom waarbij er erg veel geklommen moet worden en
het pad lastig begaanbaar wordt door de vele ruwe boomstronken, keer ik om.
Eenmaal weer terug in de lodge gaat er ergens in de keuken de telefoon; de gastvrouw
vraagt met een ernstig gezicht onze reisbegeleidster Alette te spreken. Het blijkt dat de
busjes die ons op zouden halen op de bergweg naar het plaatsje Laudat op een verspering
zijn gestuit. Volgens de telefonische informatie zouden de busjes op ongeveer een half uur
lopen van hier staan. Er wordt beraadslaagd en we besluiten alvast die kant op te gaan
lopen, want we moeten de veerboot van drie uur halen. Terwijl we op pad gaan, zal Alette
proberen met een geleende auto ook de bagage die kant op te vervoeren. Gaande weg op
de slingerende bergweg blijkt de versperring toch iets verder weg te zijn dan dat half uur.
Steeds na iedere bocht in de weg verwachten we iets van een versperring aan te treffen. Het
enige wat er gebeurt is dat we na verloop van tijd ingehaald worden door een pick-up truck
volgeladen met bagage die ons bekend voorkomt.
Na drie kwartier lopen horen we het geluid van motorzagen en ontdekken we de oorzaak
van de wegblokkade. Op de berghelling aan de rechterzijde van de weg zijn arbeiders bezig
op grote schaal bomen te kappen en te snoeien. Blijkbaar is er s nachts het één en ander
aan bomen omgewaaid en op de weg gevallen en is men nu bezig verder onheil in te
dammen door kritieke bomen alsnog om te zagen. Over tientallen meters is de weg bedekt
met takken en halve bomen. De gevallen bomen hebben ook de elektriciteitskabel aan de
linkerzijde van de weg geraakt, want de kabels liggen over de weg. De takken liggen meters
hoog en met een voertuig is er echt niet door te komen. Aan de andere kant van de
versperring zien we nog net de twee busjes staan, met de chauffeurs er in een afwachtende
houding ernaast.
Terwijl enkele moedige mannen de bagage door en over de boomstammen en takken tillen,
weten de houtkappers niet van ophouden en zagen gewoon door. Zo wordt onze gastvrouw
uit de lodge bijna getroffen door een een omlaag stortende boom. Ze wordt net niet geraakt
en rent gillend weg. Na lang aandringen bij de houtkappers dat we er echt door moeten, zijn
ze bereid de motorzagen even te stoppen. Ze helpen nu zelfs mee om de doorgang te voet
gaanbaar te maken door enkele grote, in de weg liggende, boomstammen in stukken te
zagen. Met enige moeite kruipen we onder- en over boomstammen en sjouwen we de
bagage door de versperring. Dit is nou de andere manier van reizen , merkt iemand op. Met
veel moeite passen wij, met z n twintigen, en de bagage in de twee net iets te kleine busjes.
Als enige was onze Ansje al eerder te voet op pad gegaan richting de haven van Roseau, zij
had nog steeds te veel energie en had behoefte aan stevige wandeling van drie uur. Al
vroeg in de morgen om negen uur was zij vertrokken; zou zij dan niets van deze versperring
gemerkt hebben? In ieder geval komen we nu veel later in de haven van Roseau aan dan
we met Ansje afgesproken hadden. Al ze daar nu maar niet in paniek van raakt, maar
eigenlijk verwachten we van niet.
Uiteindelijk bereiken we ruim op tijd de haven, met ongeveer een half uur marge. Inderdaad
treffen we daar ook Ansje aan, niet in paniek, maar wel enigszins ongerust. De
catamaranferry naar Guadeloupe vertrekt om tien minuten over drie, weer met een stralende
zon en een flinke bries op het achterdek. Omdat we nog niet gegeten hebben plunderen we
de voorraad belegde broodjes in de bar.
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Halverwege de boottocht maakt de catamaran een korte tussenstop bij het eilandje Les
Saint. Deze haven ziet er leuk uit met z n vele kleurrijke bootjes en het uitzicht op een
pittoresk dorpje. Later zullen we deze haven nog veel langer kunnen bekijken, maar dat
weten we nu nog niet. De aankomst in de haven van Point Pitre van het eiland Guadeloupe
is rond half zes en dan schijnt de zon nog volop. Het is daarom ook zweten als we met alle
bootpassagiers in een lange rij buiten in de zon moeten wachten voordat we het
douanegebouw binnen mogen. Maar als we dan eenmaal die douane gepasseerd zijn, gaat
alles heel snel. Het verhuurbedrijf voor de huurauto s blijkt zijn Peugots aan de andere kant
van de weg klaar te hebben staan. Hier op Guadeloupe zullen we voor ons eigen vervoer
zorgen en daarom staan er zeven huurauto s klaar. Allemaal van het zelfde type: een twee
deurs Peugot 206, behalve dan de auto van Aad die is vier-deurs en meteen populair. Voor
de rit naar ons eerste hotel rijd ik samen met Fred en Wilma. Op onze eigen verzoek rijdt de
verhuurder het eerste stukje even voorop en loodst ons naar de snelweg. Ondanks dat we
een kaart van Guadeloupe gekregen hebben is het toch niet makkelijk om de weg naar het
dorp Basse-Terre, in het Noorden van Guadeloupe, te vinden. Al snel belanden we in een
file in het drukke verkeer van Gaudeloupe. Zo raak ik het zicht kwijt op de andere 6 Peugots
die ergens voor mij rijden, zodat we in onze auto aangewezen zijn op de summiere
routebeschrijving. Het blijkt dat de afslagen hier erg krap van te voren worden aangegeven,
zodat ik de afslag naar de N2 - Saint Rose mis. Het kost veel moeite en veel discussie in de
auto, voordat we via diverse rotondes, afslagen en dorpjes die niet in de beschrijving staan,
weer op het punt aan komen waarop het fout ging. Nu ben ik voorbereid en neem ik de
afslag naar Saint Rose op tijd. Het is hier rustig rijden op de doorgaande weg langs de kust
met een maximale snelheid van 70 of 90 kilometer per uur. Als laatste komen we aan op de
parkeerplaats van de voormalige suikerrietplantage Sucerie du Compte. Enigszins ongerust
staat Alette ons op te wachten op de donkere parkeerplaats.
In het hotelrestaurant kunnen we ondanks het late tijdstip nog wat eten. De serveerster is
chagrijnig en duidelijk niet blij met de komst van 21 late gasten. Maar desondanks is de
kwaliteit van het eten voortreffelijk.
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Dinsdag 24 april - Guadeloupe, vulkaan wandeling
Met de huurauto s vertrekken we rond half negen richting de vulkaan La Souffriere. Het is
een lange rit langs de kustweg van ruim anderhalf uur. Onderweg stoppen we in Point-Noire
om geld te pinnen en inkopen te doen in een supermarkt. Vandaag rijd ik mee in de auto van
Aad en het is lastig rijden op de steile hellingen de door de krappe bochten. Soms slaat de
motor af en is de handrem de redding om achteruit glijden te voorkomen. Volgens Aad komt
dat omdat deze Peugot een diesel is en hij is niet gewend om in een diesel te rijden.
Rond twaalf uur bereiken we de overvolle parkeerplaats op een schuine helling. Lukraak
parkeren we de auto s. Alette gaat niet mee met de wandeling naar de vulkaan en zal later
als er ruimte is de twee auto s beter parkeren. Het eerste deel van de beklimming van de
vulkaan La Souffriere is gemakkelijk. Tot aan een tweede parkeerplaats is het pad
gedeeltelijk geplaveid. Vanaf deze tweede parkeerplaats begint de echte beklimming van
La Souffriere, met zijn hoogte van 1467 meter. Het is een rotsig pad dat langs de helling
omhoog kruipt. Niet echt steil, maar wel met flink geklauter en je moet grote stappen nemen
over rotsblokken. De groep van negen personen is langgerekt, Ansje en Jacqueline voorop
en Linda helemaal achteraan. Na ruim een uur bereik ik een plek waar je met handen en
voeten omhoog moet. Zojuist ben ik een bordje gepasseerd dat meldt dat de top van de
vulkaan nog dertig minuten verderop ligt. Omdat ik me zorgen maak over de weg terug,
besluit ik te stoppen en om te keren. Later blijkt dat na het klauterwerk het nog maar een
kort stukje was en dat er daarna spoedig een rondje om de kratermond gevolgd was.
Langzaam en voorzichtig daal ik af en wacht op de tweede parkeerplaats op de terugkomst
van de rest. Ook Linda is halverwege omgedraaid. Na ruim een uur wachten, zittend in het
gras, is iedereen weer terug en wandelen we gezamenlijk naar de eerste parkeerplaats .
Daar treffen we Alette aan, ze ligt te lezen in één van de auto s, die ze ondertussen netjes
geparkeerd heeft.
We hadden het plan om nu door te rijden naar de watervallen, maar daarvoor moeten er nog
één - derde van de linkervleugel van het eiland rondrijden. Als we dan bij de watervallen aan
zouden komen zou het te donker zijn. Daarom besluiten we de zelfde route terug te rijden.
Weer terug in het hotel, hadden we voor het avondeten gedacht bij een klein restaurant aan
de andere kant van de weg te gaan eten, La Providence. Ondanks de stellige bewering van
de hotelreceptie dat het open zou zijn, blijkt het bij aankomst toch gesloten. Daarom lopen
we langs de (snel)weg nog anderhalve kilometer door naar restaurant Cordon Blue . Die
blijkt echter op dinsdag altijd gesloten te zijn. Dus wandelen we de anderhalve kilometer
terug, om dan maar in het hotelrestaurant van La Sucrerie te gaan eten.
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Woensdag 25 april - Guadeloupe, watervallen
De plannen voor vandaag: de glasbodemboot en alsnog de watervallen.
s Morgens vertrekken we met 6 personen en de huurauto s naar het dorpje Bouillante voor
de glasbodemboot van half elf. De boot is erg druk en er gaan minstens 100 mensen aan
boord. Kort na het vertrek vanaf de pier gaat het luik van de benedenverdieping open. Daar
kan je op bankjes door de onderwaterramen kijken. Vanwege de grote drukte gaan de
mensen in twee groepen omlaag. We varen vlak langs een klein eilandje en koraalrotsen.
We zien vele keurige, veelal kleine vissen en een traag zwemmende grote schildpad. Al die
vissen zijn nieuwsgierig en komen vlakbij de boot. Door de benedenverdieping loopt één van
de bemanningsleden en geeft op luide toon in het Frans commentaar. Vanwege de drukte
en de vele mensen vaart het schip een tweede rondje langs het koraal. Vanaf het dek gooit
één van de bemanningsleden stukken stokbrood in het water. Kleurige vissen duiken er op
af en voeren vlak onder het wateroppervlak een gevecht om het brood. In een baai wordt de
boot een kwartier stilgelegd om gelegenheid te geven om te snorkelen. Nadat een bel en de
scheepstoeter hebben aangegeven dat het tijd is om te vertrekken, wordt er aan boord een
juice met of zonder rum aangeboden. In totaal duurt de tocht 75 minuten. Terug op het
strand pikken we Fred en Wilma op en met z n achten lunchen we bij een restaurantje op het
strand.
Rond twee uur vervolgen we de weg met de auto s naar de watervallen: Chut du Carbet. Er
zijn in dit gebied drie hoge watervallen, waarvan twee toegankelijk. Volgens de vriendelijke
dame op de parkeerplaats is het nu te laat om de tocht naar de eerste waterval te maken.
Dat is een tocht van twee uur heen en twee uur terug. Daarvoor in de plaats nemen we een
makkelijke wandeling naar de tweede waterval van een half uur. Het pad is grotendeels
geplaveid of gaat over houten trappen. Al snel, na vijf minuten, bereiken we een
panoramapunt waar beide watervallen tegelijk en boven elkaar te zien zijn. Als we na een
half uur bij het eindpunt van de wandeling aankomen, blijkt het pad verder afgesloten te zijn,
t.g.v. seismische activiteiten en heftige regenval in november 2004. Uit
veiligheidsoverwegingen is het pad verder afgesloten. Op dit punt zien we de watervallen
nauwelijks beter dan op het vijf minuten punt . Enigszins teleurgesteld keren we terug.
Op de weg terug passeren we een zwart meer , genaamd Grand Etang en dat 300 meter
van de weg afligt. Het meer en zijn omgeving is echt schitterend. Ook van dichtbij is het
water niet zwart, maar door de rustige ligging, het vele groen en het riet is het prachtig.
Rustgevend zijn de vele vogelgeluiden. Van hieruit kun je vele wandelingen doen,
aangegeven op bordjes met de benodigde tijd. Mooi lijkt ons de wandeling rondom het meer
van een uur. Maar omdat het al donker begint te worden is dit niet meer mogelijk. Daarom
doen we maar een klein stukje van die wandeling: een kwartier heen en een kwartier terug.
Het is een mooi gebied en het pad rondom het meer is niet gemakkelijk. Wat klauterwerk
over bomen en boomwortels in een omgeving die doet denken aan een tropisch oerwoud.
Het is jammer dat we teveel tijd aan de watervallen besteed hebben.
Het is nog lang rijden langs de oostelijke kustweg van de linker vleugel van het eiland naar
Saint-Rose. Hiermee is dan het rondje om dit deel van het eiland voltooid. Opmerkelijk is dat
dit oostelijk deel van het eiland veel groener is.
s Avonds gaan we alsnog naar restaurant La Providence, het ligt vlak langs de doorgaande
weg en door de open ramen en deuren is er veel verkeerslawaai. Men spreekt er nauwelijks
Frans, alleen Creools, waardoor het bestellen moeizaam gaat. Dat zowat de helft van de
gerechten op de kaart niet aanwezig is, maakt het niet gemakkelijker. De meesten van ons
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groepje van zes heeft eigenlijk niet zo heel erg lekker gegeten. Met de zaklantaarns onder
handbereik wandelen we terug naar de bungalows in La Sucerie .
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Donderdag 26 april - Guadeloupe, zeiltocht
Rond vijf uur s morgens staan we op voor het verwachte ontbijt om half zes, er waren hier
met het restaurant duidelijke afspraken over gemaakt. Maar vlak voor die tijd blijkt het
restaurant nog dicht te zijn. Precies om half zes komt er een klein autootje aanrijden met
zakken verse stokbroden, dan pas begint men met het voorbereiden voor het ontbijt.
Uiteindelijk kunnen we tegen zes uur met het ontbijt beginnen. Na een gehaast ontbijt zijn
dan om half zeven de huurauto s geladen met bagage en kunnen we weg richting
Guadeloupe. Het doel is de jachthaven La Marina, vlak bij Pointe-Pitre. In verband met de te
verwachte drukte op de weg zijn we vroeg vertrokken en inderdaad staan we regelmatig in
een langzaam rijdende file. Samen met Alette rijd ik voorop en zoeken we de juiste ingang
van de jachthaven. Ook het vinden van het bagage-depot voor het stallen van onze koffers
voor twee dagen is nog niet zo eenvoudig. Omdat het bagage-depot pas om negen uur open
gaat en het daarvoor nog net iets te vroeg is, nemen we een tweede ontbijt bij een soort van
Deli-France in de buurt van de jachthaven. Dankzij het verkennend werk van Alette kunnen
we meteen na het stallen van de bagage en de huurauto s naar pier 8 lopen waar de boot
Pesked Café klaar ligt. Deze boot is bedoeld voor twaalf personen (de beide families en
Alette) en staat onder leiding van kapitein Christian. De andere negen lopen samen met
kapitein Meriam een paar pieren verder waar het zeilschip Kalalou ligt afgemeerd.
Bij het opstappen op de boot lijkt de zitruimte ontzettend klein voor ons negenen en de
kapitein. Eenmaal binnen in de boot oogt het al wat ruimer. Midden in de ruimte onder het
dek is een soort zithoek met banken die als slaapplaatsen gebruikt kunnen worden en een
royale keuken. Verder zijn er vier slaapkajuiten, twee achter, een rechts voorin en een grote
helemaal voorin het schip. Voor de twee toiletten geeft Meriam een uitgebreide instructie:
knop van rechts naar links en twintig maal pompen en dan de knop weer terug zetten. Als je
die knop terug vergeet te zetten, loopt het toilet vol en kunnen we zinken aldus Meriam. Zij
spreekt alleen Frans en maar een paar woorden Engels, het meeste moet Jacqueline
vertalen.
Rustig op de motor varen we weg van de kade, navigerend tussen rode en groene boeien.
Meriam staat aan het grote staat aan het grote stuurwiel, met een grote spiegelende
zonnebril en een brede grijns. Net buiten de havenpieren hijst ze het eerste zeil. Ze wijst ons
aan, aan welke van de gekleurde touwen we moeten trekken. Zelf staat ze op het dek en
zich regelmatig haast ze zich naar het stuurwiel voor een stuurcorrectie. Even later wordt
ook het tweede zeil gehesen, de fok? Steeds meer vaart krijgt de boot en Meriam lacht nog
steeds al haar tanden bloot en zit ontspannen aan het stuurwiel. De automatische piloot doet
nu zijn werk. Een aantal van ons installeren zich op het dek in de zon en de anderen maken
het zich gemakkelijk buiten in de kuip op de bankjes. Het weer is goed, blauwe lucht, hier en
daar een wolkje en een matige wind. Langzaam verdwijnt de haven van Point-Pitre in de
nevel. Recht glijdt de kust van Guadeloupe voorbij. De andere boot met de andere twaalf
mensen zien we voor ons liggen en we schijnen er langzaam op in te lopen.
Na ruim een uur varen zien we de kust van Guadeloupe vervagen en in de verte vage
silhouetten van Les Saints opdoemen. De andere boot hebben we ondertussen ver achter
ons gelaten. De tocht duurt zo n drie en half uur en de zee is rustig, alleen Saskia heeft last
van zeeziekte. Plat liggend op een bankje buiten doorstaat ze de tocht. De kleine haven van
Les Saints doet pittoresk aan. Alvorens binnen te varen, laat Meriam de zeilen zakken. Dat
laatste stuk van het neerhalen van de zeilen gaat niet zo soepel, zet moet in de mast
springen om de zeilen een laatste duw omlaag te geven. Wij mogen via katrollen de touwen
geleidelijk laten vieren. Uiteindelijk liggen we voor anker in de haven op ruime afstand van
de andere zeilboten en op honderd meter afstand van een pier. Met veel moeite wordt het
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rubberbootje in het water getild, daarna is het nog zwaar werk om de losse
buitenboordmotor er op te monteren. Meriam krijgt hierbij de hulp van enkele helpende
handen. Ergens onder een bank blijkt de benzinetank te liggen en ook een opvouwbare
nood-roeispaan. Het klikmechanisme van de roeispaan om de twee delen aan elkaar te
koppelen wil eerst niet werken, maar door inventief handelen van iemand komt dat toch voor
elkaar. Later zal blijken dat we die roeispaan nog erg nodig zullen hebben. Het rubberbootje
moet ons in drie ladingen van boord naar de pier brengen. Het overstappen in het kleine
wiebelende bootje, dat een stuk lager ligt dan het zeilschip, vergt een behendigheid en enige
durf. Het motortje slaat maar moeilijk aan, de oorzaak lijkt de benzineslang die steeds los
schiet.
Als het motortje eenmaal loopt gaat de overtocht naar de pier snel. Lastig is het dan weer
om op de pier te klimmen die dan weer anderhalve meter hoger ligt. Als ik het doe, duw ik
zowat de rubberboot onder de pier. Om te lunchen kunnen we terecht in het enige restaurant
dat open is. Het wordt een lange lunch, van één uur tot zowat vier uur zitten we aan tafel in
dit restaurantje aan het strand. Omdat het bij de lunch zo laat geworden is, missen we de
afspraak met Meriam die ons om half vier weer zou komen ophalen. Als wij weer bij de pier
staan is er geen rubberboot te bekennen, ook de aandacht van Meriam op het zeilschip
trekken lukt niet Daarom lopen dan maar het toeristische plaatsje in. Het is druk met
bezoekers die veelal met de gewone veerboot hier gekomen zijn. We bezoeken de kerk en
kopen ansichtkaarten op een pleintje. Bij een bakkerij kopen we broodjes voor vanavond.
Op de pier wachten we in de brandende zon op een rubberboot. Zo rond vijf uur komt
Meriam aangevaren in het rubberbootje van de andere zeilboot, ze heeft nog steeds
problemen met de eigen motor.
Die avond blijven we aan boord en brengen met de gekochte broodjes en de ruime
hoeveelheid rum aan boord de avond door. We ontdekken ook dat met rum de tafel
uitstekend schoon te maken is. Het was het plan van Meriam om met ons s avonds naar
een restaurant te gaan. Door de late lunch hebben we daar eigenlijk geen zin in. Ze is
duidelijk teleurgesteld dat we op de boot willen blijven, blijkbaar loopt ze hierdoor een gratis
diner mis. Later zien we Meriam en Christian in één van de rubberbootjes dan maar samen
naar het eiland vertrekken. Het andere bootje vaart af om ergens pizza s te halen. Na in
totaal driemaal heen en weer varen zijn er op de andere zeilboot tien pizza s afgeleverd en
op onze boot, de Kalalou, drie pizza s. We borrelen en dobberen verder en zien de zon
ondergaan. Een prachtig gezicht, die silhouetten van zeilboten tegen een ondergaande zon.
De grote pizza s raken maar niet op. Ansje bewaart de overgebleven pizza-punten voor alle
honden en katten die ze nog zal tegenkomen.
Tegen middernacht gaan we ons pas afvragen waar we gaan slapen, aan dek, op de
slaapbanken in de kajuit beneden of in de kleine slaapkamertjes? Enkele dapperen willen
aan dek slapen, totdat zo tegen elf uur s avonds de eerste regendruppels vallen. Toch maar
een plaatsje beneden zoeken dan. Er ontstaat zowaar een gevecht om de lakens, want daar
lijken er net te weinig van te zijn. Zelf ben ik lang besluiteloos waar te gaan slapen. Aan dek
lijkt me niet meer zo aantrekkelijk gezien de regendruppels. Daarom ga ik als enige in de
slaapkajuit helemaal voor in het schip. Dit hok was door de anderen afgekeurd omdat het te
benauwd zou zijn, maar het is wel het grootste en ik heb hier veel ruimte. Later in de nacht
kruipt ook Aad mijn hok in het vooronder in, als het buiten toch wat te hard gaat regenen.
Kapitein Meriam is in de loop van de avond ook weer teruggekeerd en heeft de kajuit rechts
voor alleen voor haar. Ergens midden in de nacht begint de scheepsradio veel kabaal te
maken, het lijkt op een soort alarm. Luid vloekend hoor ik Meriam uit haar kajuit komen en
het kabaal uit de radio verstomt.
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Vrijdag 27 april - Les Saintes, zwaar weer
s Morgens op de boot is iedereen al vroeg wakker. Zelf heb ik goed geslapen, hoewel het
wel wennen was om te slapen op een deinend schip. Het is druk en vol in de kleine ruimte
beneden als iedereen zowat tegelijk uit de kooi komt en het toilet wil bezoeken. Eén van de
toiletten is verstopt en Meriam gaat ermee aan het werk. Aan dek blijkt het weer niet zo goed
te zijn als gisteren. Het is een bewolkte lucht, het regent een beetje en er staat veel wind. Er
wordt overleg gevoerd met de andere boot; er zwemmen zelfs mensen van de ene naar de
andere boot om boodschappen door te geven. We zouden vandaag gaan snorkelen in een
rustige baai, maar vanwege het slechte weer besluiten we daar van af te zien. Na het ontbijt
zullen we meteen vertrekken naar Guadeloupe.
Kapitein Christian is met zijn rubberbootje stokbroden gaan halen bij een bakkerij en dat
vormt de basis van ons ontbijt. Het is inschikken als we met z n negenen aan de kleine tafel
buiten willen zitten. De boot slingert behoorlijk door de stevige wind en dat maakt het
ontbijten niet makkelijker. Beneden in de keuken zorgt Meriam voor koffie en thee. Het
ingenieuze gasstel waarbij de waterkoker ook bij de grootste schommelingen van de boot
waterpas blijft hangen is een handige uitvinding.
Na het ontbijt wordt de rubberboot op het voordek vastgesnoerd en wordt geprobeerd het
anker te lichten. Dat lijkt niet zo makelijk te gaan want de kabel voor afstandsbediening van
het anker blijkt net onder die rubberboot te liggen. Enigszins vloekend in de druilige regen
maakt Meriam de rubberboot weer los en weet alsnog het anker te lichten.
De weersvooruitzichten zijn niet beter en op de motor vaart de Kalalou de haven van Les
Saint uit. Er worden twee zeilen gehesen en er staat een windkracht vijf. Meriam geniet
zichtbaar van het goede zeilweer. Als we buiten de havenpieren komen krijgt de boot de
wind goed in de zeilen en meerdert flink vaart. Het zeilschip hangt regelmatig flink scheef,
zo n 45 graden, dat schijnt normaal te zijn. Vaak spoelt een flinke golf zeewater over het dek
en tot in de stuurkuip op het achterdek. Buiten op de bankjes in de stuurkuip worden we flink
nat en moeten ons goed vasthouden aan touwen en stangen als we weer eens scheef
liggen. Ik ben blij dat ik uit voorzorg mijn fel oranje regencape heb aangetrokken.
Vanochtend kwam dat bij de andere medereizigers wat lachwekkend over, maar nu zijn ze
jaloers op mijn cape. Omdat die cape flink ruim is moet ik het allemaal goed bij elkaar
houden en dicht om mij heentrekken, anders bolt die oranje cape op als een ballon. Een
paar reizigers liggen onderin in de zit cabine en hebben het daar flink zwaar, onder andere
Saskia die op de heenweg bij rustig weer al last van zeeziekte had. Benauwd komen ze
vanuit benedendeks vragen aan de kapitein Meriam of het niet wat minder kan . Maar
Meriam verzekert ons dat de boot echt niet om kan slaan en dat op de zeilen varen rustiger
is. Op de motor varen zou langzamer gaan maar dan zouden we ook meer last van deining
hebben. Een probleem voor met name de dames is dat ze niet naar het toilet kunnen, door
de scheefgang van de boot vallen ze daar vanaf.
De tocht duurt zo n drie en half uur en omdat er weinig zicht is varen we op het kompas.
Meriam vraagt aan diegene die boven in de stuurkuip zitten om mee te helpen naar boeien
uit te kijken. Toch is iedereen opgelucht als uiteindelijk de haven van Guadeloupe in zicht
komt. Voor Meriam is het hard werken als ze voorzichtig de haven moet binnen varen en
tegelijk de zeilen moet strijken. Haar baas, de directeur van zeil-associatie, staat op de kade
ons op te wachten. Hij helpt Meriam met het afmeren, het vastmaken van de touwen en met
het voorzichtig achteruit varen totdat de achterkant van de zeilboot strak tegen de houten
steiger aanligt.
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De andere zeilboot, de Pesked Café is net voor ons aangekomen en op het terras van een
havenrestaurant vinden we elkaar weer. Onder het genot van een flink bord spaghetti
wisselen we de ervaringen uit. Dan is het een kwestie van de bagage uit het depot halen en
de huurauto s op de parkeerplaats opzoeken. We maken ons gereed voor de rit naar Saint
Francois, een tochtje van een uur naar dit plaatsje op de oostelijke vleugel van het eiland
Guadeloupe.
We overnachten in hotel Golf Village, een bungalow park omringd door golfvelden. Dit is
echt de deftige buurt van het plaatsje Saint Francois. Dit bungalow park beschikt ook weer
over een zwembad en deze is echt de beste van alle zwembaden die we op reis gehad
hebben. De afmetingen van dit zwembad zijn voldoende groot om echt baantjes te kunnen
zwemmen, de diepte is goed en de temperatuur van het water is ideaal.
In de vooravond borrelen we op het riante terras bij de bar vlak naast het zwembad. We
besluiten in het plaatsje zelf te gaan eten. De aanbevolen plek om te eten schijnt in de buurt
van de jachthaven, La Marina, te zijn. Een groot deel van de groep gaat per auto naar de
jachthaven, maar samen met Jacqueline en Ansje besluit ik te gaan lopen. Het kan niet ver
zijn, het is ongeveer een kwartier lopen. Bij aankomst in het centrum van Saint Francois,
blijkt de jachthaven nog niet zo makelijk te vinden te zijn. Een paar aardige inwoners wijzen
ons welke weg we via steegjes moeten nemen; bij het Casino links af. Min of meer toevallig
treffen we de rest van de groep bij een restaurant op Qua 17'. Volgens sommigen hadden
we hier ook afgesproken, maar wij met z n drieën treffen deze plek toevallig. Ze hebben voor
ons geen drie plaatsen vrijgehouden en enigszins boos gaan we dan met z n drieën op zoek
naar een andere plek. We lopen even verder en komen uit bij restaurant La Salsa en
achteraf blijkt dat helemaal geen slechte keus geweest te zijn. De koteletten die we
bestellen blijken lamskoteletten te zijn en daar moet je van houden. Bij Ansje verdwijnen de
koteletten in haar tas; voor de hondjes en katjes die ze tegen mocht komen. Op de terugweg
legt ze die vlak bij het hotel ergens langs de weg.
De volgende morgen zullen ze weg zijn.
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Zaterdag 28 april - Guadeloupe, strand dag
Met de auto s rijden we deze morgen naar de meest oostelijke punt van het eiland: Point du
Château. Deze landtong staat bekend om zijn ruige kusten en imponerende rotspartijen. Het
blijkt inderdaad een mooi plekje te zijn en ondanks de niet al te stevige wind zien we met
veel geweld de golfkoppen bruisend op de rotsen slaan. Aan de horizon zien we de
contouren liggen van het eiland Désirade, dat vroeger een straf- en leprozenkolonie was.
Het uitzicht op de Atlantische oceaan maakt duidelijk dat het water beduidend onrustiger is
dan dat van de Caribische zee. Er is ook nog een hoogste punt van deze landtong, op een
soort heuvel zien we een vanuit de verte een wit kruis staan. Net zo als vele andere
bezoekers hier maken we een korte wandeling langs het een stukje zandstrand en
beklimmen de rotsachtige heuvel. Gelukkig heeft men hier eenvoudige traptreden in de
rotsen uitgehouwen. Boven bij het kruis aangekomen zien we aan de voet enkele
waterflessen liggen. Is dat nou een offer dat iemand hier gebracht heeft, of zijn ze van een
slordige toerist? Een paar meter verder op deze heuvel top is een afgrond naar een diep
ravijn. Er is wel een touwtje voor gespannen, om het leven van de onvoorzichtige toerist te
beschermen. Maar ook liggen er bloemen, is dat ook weer een teken?
We rijden terug over de landtong en koersen naar het strand van Bois du Jolan, dat zou hier
een van de mooiste stranden moeten zijn. Inderdaad zien we net op tijd een klein bordje met
het opschrift Bois du Jolan . Eigenlijk zijn we al iets te ver om de afslag te nemen, maar iets
verder zien we een rotonde waar we makkelijk kunnen keren. De smalle zijweg gaat al snel
over in een hobbelig zandpad. Als ook die weg nog slechter wordt besluiten we de auto te
laten staan en te voet verder te gaan. Waar we parkeren staat inderdaad nog een Peugot
206, blijkbaar van de andere reisgenoten.
We vinden het strand en ook de inzittenden van de andere Peugot die net op het punt staan
het stille strand te gaan verlaten. Het strand ziet er inderdaad op een afstand fantastisch
mooi uit, met zijn azuur blauw water, het geel witte zand, een paar palmbomen en verder
helemaal niets. Maar als je beter kijkt is het er vies en liggen er glas en stenen. Dat is ook
de reden dat de anderen vertrekken. We besluiten verder te rijden naar het grotere plaatsje
Sainte Anne en daar op het veel drukkere strand te gaan kijken. Onderweg daarheen
passeren we een bord met Plagge Bois du Jolan , iets zegt ons dat we die afslag eigenlijk
hadden moeten nemen, maar we hebben nu al met de andere auto afgesproken om elkaar
in Sainte Anne te ontmoeten.
Sainte Anna is een levendig toeristenplaatsje met ruim voldoende restaurantjes en
terrassen, vooral langs de boulevard aan het strand. Hier brengen we de rest van de dag
door. Eerst aan het strand, waarbij ik dan eindelijk op deze reis voor het eerst eens in zee
zwem en daarna een lunch bij één van die restaurantjes. We kiezen voor een wat achteraf
gelegen restaurant met slechts drie tafeltjes. Hier hebben ze uitstekende sandwiches.
Aardige mensen hier ook, ze adviseren om dit keer eens geen tonijn te nemen maar een
lokale vissoort; de naam ben ik alweer vergeten.
Omdat te lang op het strand doorbrengen mij verveelt, breng ik de tijd na de lunch
grotendeels door op terrassen. Het eerste terras, met uitzicht op het strand, gaat al snel na
mijn bestelling sluiten. Men zet de tafels op de stoelen en gaat de vloer vegen; ik mag rustig
blijven zitten zeggen ze. Maar toch voel ik mijn dan niet op het gemak en ga verder naar het
volgend terras. Op het tweede terras wordt ik na een half uur wachten nog steeds niet
bediend, zodat ik naar het terras van de buren ga. Hier zit ik met een boek de hele middag
uit en heb vanaf hier een goed uitzicht op het strand. Kan ik mijn medereizigers in de gaten
houden of ze nog niet weggaan.
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Zondag 29 april - Guadeloupe, scherven bij het afscheid
Vandaag is de dag van vertrek, maar dat is pas aan het einde van de middag. Daarom
besluit ik deze ochtend nog maar eens een wandeling in het plaatsje Saint Francois te
maken. Behalve de haven heb ik de rest van het centrum nog helemaal niet gezien. Op het
dorpsplein, rondom de kerk, blijkt deze zondagochtend een braderie te zijn. Terwijl uit de
open ramen en deuren van de kerk de gezangen klinken, staat het rondom de kerk op het
pleintje vol met kraampjes. Allerhande waar wordt hier verkocht en de bedrijvigheid steekt
merkwaardig af tegen de religieuze geluiden die uit de kerk komen. Verder dwaal ik door het
stadje en kom terecht bij de vissershaven. Hier is nog weinig te beleven, een enkele
visserssloep op het strand en enkele havencafeetjes die op dit vroege uur nog niet open zijn,
maar wel het stoepje schrobben. Uiteindelijk kom ik via een route die grotendeels langs het
strand gaat weer bij de elitere jachthaven uit. Hier is voldoende bedrijvigheid en alle
terrassen zijn open. Om de tijd te doden neem ik plaats en bestel een kop thee. Toevallig
kom ik ook Aad hier tegen, hij bleek die ochtend bijna de zelfde wandeling gedaan te
hebben. Hier zitten we de tijd uit totdat we besluiten tot een van de laatste activiteiten van
vandaag over te gaan: het poetsen en aftanken van de huurauto s.
Die middag tank ik, en alle chauffeurs, de Peugots vol bij een pomp ergens langs de
hoofdweg. Dan door naar de doe-het-zelf wasstraat, vlak bij ons bungalow complex. Voor
een paar euro spuit ik de modder en het zand van de auto af totdat hij weer glimt. Nog een
paar euro in de automaat om de binnenkant uit te zuigen, waar nog steeds gras aan de
bekleding kleeft.
Terug bij de hotelreceptie tref ik Liesbeth en Paul aan die duidelijk overstuur zijn; er is iets
aan de hand! Het blijkt dat Johan per ongeluk door de glazen schuifpui van zijn bungalow
gestapt is en nu door ernstige bloedingen geveld is. Bij de bungalows tref ik een groot deel
van de groep aan en onze reisbegeleidster Alette die van alles aan het regelen is. Snel
arriveert er een ambulance en wordt Johan op een brancard afgevoerd. De ruiten van de
schuifpui zijn gesneuveld en overal liggen er scherven, binnen is het een zooitje vanwege
het bloed en de gescheurde beddenlakens die als noodverband zijn gebruikt. Vader Luuk en
vriendin Liesbeth begeleiden Johan in de ambulance naar het ziekenhuis.
Op het terras en aan de rand van het zwembad bespreken we met de rest van de groep de
stand van zaken. De vertrektijd naar het vliegveld is over een paar uur. Via via krijgen we te
horen dat Johan geopereerd moet worden en nog een kleine week in het ziekenhuis moet
blijven. Liesbeth zal al die tijd bij hem blijven in het ziekenhuis van Point a Pitre. Vanwege
het nodige regelwerk zullen Luuk en Alette nog even blijven.
Als het geplande vertrek uur daar is, gaan we met de huurauto s op weg naar het vliegveld.
Eerst zetten de chauffeurs de groep en alle bagage af bij de vertrekhal en rijden dan door
naar het verhuurbedrijf (Sixt). Daar treffen we min of meer toevallig ook Luuk en Alette weer
en horen de laatste stand van zaken rondom Johan. Zijn toestand is stabiel, maar door de
glasscherven zijn er pezen doorgesneden zodat een operatie echt noodzakelijk is. Met het
taxibusje van het verhuurbedrijf worden alle chauffeurs en Alette afgezet bij de vertrekhal.
Op de heenreis moesten we door de door de merkwaardige gang van zaken op de
luchthaven Parijs de overtocht maken zonder Alette, Martijn en Saskia. Nu op de terugweg
moeten we noodgedwongen Johan en Liesbeth achterlaten.
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De medereizigers:
Familie Klamer:
Luuk Klamer,
Johan Klamer & Liesbeth Munneke,
Paul Klamer & Dagmar Bakker,
Anije Klamer
Familie Van der Velde:
Fred van der Velde & Wilma Holweg,
Sander van der Velde & Marloes Pieper,
Vincent van der Velde
De singles:
Linda Lommert,
Ansje Ferier,
Jacqueline van Noort,
Aad van Noordt
Martijn Kuijpers & Saskia Strijbosch,
Jolanda Woordes,
Hyung - Ja de Zeeuw,
Piet.
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Hotellijst
Dag 1-4

Hotel Le Bambou
Quartier Anse Mitan
Trois Ilets, Martinique

Dag 4-5

Ecolodge Ecokay
Omgeving Mont Pelee, Martinique

Dag 5-6

Plantation Leyritz
Basse Pointe, Martinique

Dag 7-9

Fort Young Hotel
Victoriastreet
Roseau CMW Dominica

Dag 9-10

Roxy s Mountain Lodge
Laudat, Dominica

Dag 10-13 Sucrerie du Compte
Basse Terre, Guadeloupe
Dag 13-14 Pesked Cafe Yacht
Les Saintes
Dag 14-17 Hotel Golf Village
St. Francois, Guadeloupe
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