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Achtergrond

Achtergrond

Na regen komt zonneschijn....
We hebben onszelf de naam Crazy Photographers aangemeten. Crazy
inderdaad, als je weet dat we tijdens onze vakantie-uitstapjes op zustereiland Aruba al voor dag en dauw op pad zijn om uiltjes te gaan spotten
en fotograferen, omdat die zich nu eenmaal op dat vroege uur laten zien.
Met nog net een kopje koffie naar binnen, luciferstokjes tussen de ogen
om die vooral open te houden en een snel weggemoffelde sandwich, die we
de avond tevoren hadden klaargezet, proppen we ons-zelf in ons gehuurde
busje, tussen alle camera’s, lenzen en statieven in en gaan op pad. Algehele
stilte natuurlijk, want iedereen moet nog bijkomen van de slaap.

Tekst en foto’s Solange Hendrikse
De Crazy Photographers op pad.

D

at was een voorbeeld. Een ander
voorbeeld is dat we
hadden afgesproken naar de Vlakte
van Hato te zullen gaan. Krijgen we toch onweer op de afgesproken tijd. Ieder normaal
mens zou de deur niet meer uitgegaan zijn. Maar wat doen wij?

Er komt een regenboog tevoorschijn.

Wij gaan op pad. Het water
komt met bakken tegelijk naar
beneden en de lucht is overal
grijs en grauw. Hoe dichter we
bij onze verzamelplek aankomen, hoe harder het regent.
Lichtflitsen aan de horizon en
dondergeroffel
weerhouden
ons er echter niet van door te
zetten. Pingetjes en appjes over

en weer van wie er reeds zijn en
wie nog uit huis moeten, maar
uiteindelijk is iedereen er. Of
het weer zal opklaren? Het weer
op Curaçao kennende, zal het
niet gauw de hele dag aan een
stuk door regenen, dus wagen
we het erop!
We gaan de vlakte op. Een en
al waterplassen waar we met de

auto’s doorheen waden, manoeuvrerend van links naar
rechts, maar dat mag de pret
niet drukken. We komen joekels van koeien tegen midden
op de weg, die ons niet al te
vriendelijk aankijken, nu we
hun zo verdiende rust in de verfriste omgeving komen verstoren bij het grazen aan verse

grassprietjes en het lopen in de
regenplassen. Maar ze gaan opzij en we mogen door.
De lucht klaart inderdaad op
en wat we mogen aanschouwen
is niet met woorden te beschrijven. Een uniek kleurenspektakel ontvouwt zich aan ons in de
lucht, die deels nog bewolkt is
en met het doorbrekende zonlicht. En ook op de grond, want
het zonlicht geeft prachtige reflecties in de plassen die door de
regen op de grond zijn ontstaan
op de anders zo kurkdroge vlakte. Alles schijnt er in een keer
weer tot leven te komen en ziet
er weer schoon en fris uit. We
genieten volop en zo lang als
het duurt. Meerdere auto’s komen inmiddels langs, meerdere
mensen die waarschijnlijk het-

zelfde idee als wij hadden. Verderop heeft een gezinnetje dolle
pret in de grote waterplas die is
ontstaan door de regen, op en
neer rennend met de hond, die
de tijd van z’n leven moet hebben. Eindelijk verkoeling voor
hem na de langdurige afgelopen hitte met z’n warme
vacht. Die kan nu lekker in het
water plonzen en daarna weer
even lekker modderig de auto
weer in.
Hoe dichterbij de zonsondergang komt, hoe spectaculairder
de lucht wordt. We pakken onze
meegenomen hapjes en snacks
uit, met een drankje erbij en genieten volop van dit schitterende tafereel en overwegen de
maan er ook maar bij te pakken
over een kort poosje. Het is im-

Alles schijnt er in een keer weer tot leven te komen.

Het zonlicht geeft prachtige reflecties in de plassen.

mers de vooravond van de ‘super moon’. En misschien ook
nog de vleermuizen fotograferen? Genoeg plannen in ieder
geval en genoeg proviand om
de tijd uit te kunnen zingen in
deze prachtige weidse omgeving. Het natuurlijke kleurrijke

schouwspel gaat door en er
komt een regenboog tevoorschijn. We hadden het toen meteen al kunnen weten natuurlijk... de regen kwam er weer
aan. Gauw alle spullen opgeruimd en weer ingeladen, zitten
we in de auto’s te wachten hoe

lang het zou kunnen gaan duren. Het werd donkerder en het
bleef maar regenen, dus was de
enige optie de terugweg maar
weer aan te vangen.
Hadden we die middag besloten er met het slechte weer
niet uit te gaan, dan was dit

Een uniek kleurenspektakel ontvouwt zich in de lucht.

moois aan ons voorbij gegaan.
Nu hadden we avontuur in de
regen, en een prachtige beloning daarna. Het gezegde ‘na
regen komt zonneschijn’ gaat
niet voor niets op en brengt bovendien vaak ook spectaculaire
verrassingen met zich mee...

