
E
en verhaal over het eiland El Hierro
moet met de vulkaan beginnen, dat kan
niet anders. De vulkaan verbergt zich
diep in zee, een paar mijl buitengaats;
het bewijs dat hij bestaat is een bleke

vlek in blauwwater die je vanaf een uitzichtspunt
in de bergen kunt zien. Alsof iemandmetmelk
heeft geknoeid in de Atlantische Oceaan.
Een vlek van niks, maar daarondermoet zich

het natuurgeweld verzamelen waar iedereen op
het eiland voor vreest: twee keer al zijn de huizen
van het dorp La Restinga ontruimd, namen solda-
ten de straten over, was er een noodopvangmet
veldbedden en stonden de wagens van het Rode
Kruis zij aan zij. Neckermann en TUI riepen hun
toeristen terug, en brengen er uit voorzorg geen
nieuwe.
De vulkaan houdt zich na de eerste oprispingen

van vorig jaar al maanden rustig, borrelt soms op
de plek die vulkanologen de jacuzzi noemen,
maar tot metershoge geisers, aswolken enmag-
mabombardementen is het nog niet gekomen. Ie-
dereen kijkt naar die vlek in het water en nie-
mand weet of er een dag komt dat hij uit zal bar-
sten, ook de seismologen en vulkanologen niet

die hun Landrovers parkeren op de kade van La
Restinga, waar de eerste toeristen voorzichtig
hun lapas a la plancha bestellen op een terras.
Eindelijk dan is El Hierro uit de schaduw geko-

men van die andere Canarische eilanden, maar
niet op demanier zoals de herreños hadden ge-
hoopt. Die hadden liever gelezen over andere uni-
que selling points van hun eiland: de rust, het
landschap, de tradities en de relatieve onzicht-
baarheid in de folders voor reizen naar de winter-
zon. De stilte van El Hierro is belangrijk, maar nu
is de stilte zo totaal dat het beklemt. Het vliegtuig
er naartoe is vrijwel leeg (5 passagiers voor 70
stoelen), het vliegveld is vrijwel verlaten net als
de weg naar het hotel. Zo stil is het dat je onder-
weg even uit moet stappen om de golven op de
kust te horen slaan en om een oudeman te tref-
fen in een huis waar ‘bar’ boven staat, om te we-
ten dat het eiland geen verlaten planeet is, geen
achtergelaten filmset uit de jaren veertig.
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Na oprispingen van een
onderzeese vulkaan is het
wel erg stil geworden op El

Hierro. Maar niet iedereen op
het Canarische eiland kan

ermee zitten.
Door Toine Heijmans

Borrelende burcht in de oceaan

Playa del Verodal op El Hierro. Het eiland bestaat goeddeels uit vulkanisch gesteente en telt duizend kraters. Foto HH

➔ LEES VERDER OP PAGINA 2

STAMHOTEL P7

Actief mengen
met je

medegasten

STRAMPROY P5

Pelgrimage naar het
land van Mary Servaes



2 ZATERDAG 18 FEBRUARI 2012
DE VOLKSKRANT

Reizen

E
en half jaar geleden was een
verhaal over El Hierro anders
begonnen. Met de wolken bij-
voorbeeld die over het eiland
scheren en het landschap van

kleur laten verschieten. Met de koele
schaduw van de naaldbossen, de sensa-
tionele kliffen, de lavavelden, de zwarte
stranden, de jeneverbesbomen die ach-
terover leunen in de wind. Met een een-
zame vogelaar die je er tegenkomt, op
zoek naar een bijzondere ondersoort
van de pimpelmees.
Op Tenerife zijn zeven vestigingen

vanMcDonald’s, op El Hierro zijn er
nul. Er is geen enkel fastfoodrestaurant
en er is ook niemand die dat wil.
El Hierro is de kleinste enmeest afge-

legen van de Canarische Eilanden. Als
een burcht ligt het in de oceaan: de klif-
fen die het dragen, steken recht om-
hoog en hebben vreemd gevormde rot-
sen als kantelen. Het reikt hoog, tot
1500meter boven zee, zodat de 300
vierkante kilometers die het groot is
bijna allemaal van elkaar verschillen.
Naar het noorden strekken zich de
naaldbossen uit, de akkers en weiden
als Schots hoogland. Naar het westen
vallen steile wanden naar beneden,
met daaronder de bananenplantages
en wijnvelden van Frontera — droge
witte wijn in groene flessen, de half-
zoete in blauwe.

Tenerife heeft
zeven filialen
van McDonald’s,
El Hierro nul

Winterzonenvulkanen

De ‘herreños’ houden van toeristen, maar niet te veel graag
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Dat is er allemaal nog, geen zorgen,
zeggen de herreños. Het zou jammer
zijn als die beelden vervagen in de
angst voor de vulkaan. El Hierro is vul-
kanische grond, bovendien, daarmag
je af en toe wat activiteit verwachten.
Duizend kraters heeft het eiland,

misschien wel meer, sommige be-
groeid tot groene kalksteenovens, an-
dere verloren in de versteende lavavel-
den, de lajiales die als zwarte, gele, rode

El Hierro heeft genoeg
Een natuurzwembad aan de baai van El Golfo. De bocht aan de noordwestkust van het eiland bestaat vermoedelijk uit de helft van een vulkaankrater. Foto HH

tongen naar beneden stromen. De laat-
ste uitbarsting kan niemand zich heu-
gen, het moet vijf eeuwen geleden zijn
geweest. Maar de bekendste vulkaan
van het gebied en hoogste van Europa,
de Teide op Tenerife, barst meestal elke
honderd jaar uit en dat deed hij voor
het laatst in 1909.
Geen wonder dat er angst is voor GC

130212, zoals de onderzeese krater voor-
lopig wordt genoemd. De afgelopen
maanden was de situatie behoorlijk
onder controle, zegt Armand Vervaeck,
die namens SOS Earthquakes de situa-
tie dag aan dag in de gaten houdt. ‘De
reactie van de autoriteiten was over-
dreven angstig, maar wemoeten wel
alert blijven. De kegel groeit, er zijn
kleine aardbevingen. Mocht het tot een
eruptie komen dan zal het vooral lo-
kaal gevolgen hebben, tot hooguit een
paar honderdmeter rond de vulkaan.’
En als het gebeurt, zegt hij ook, kan

een eruptie vele, vele toeristen trekken.
‘Dat zou voor El Hierro prachtig zijn.’
Toch heeft het enige hotel dat er toe

doet op het eiland, de Parador, zo wei-
nig reserveringen dat de directeur het
zesmaanden wilde sluiten. Normaal is
het vol in de winter. De Parador ligt pal
aan zee onder een steile klif; ’s avonds
vallen de gasten er in slaapmet het ge-
luid van brekende golven op het kiezel-
strand. ‘We hebben de prijzen verlaagd,

koeien, geiten en paarden. Er is zoet
water. Er is akkerbouw op vruchtbare
vulkaangrond, er is vis. Er zijn toeris-
ten —maar niet te veel graag, zeggen
de herreños, en zeker niet van het type
dat wordt losgelaten op Tenerife of
Gran Canaria. Dit is een eiland voor de
eilanders, en voor buitenstaanders die
de eigenheid ervan waarderen kunnen.
‘Het liefst zouden ze helemaal autar-
kisch zijn’, zegt Karl, ‘en hadden zemet
niemand iets temaken.’

De volgende dag rijdt Karl mee het ei-
land rond, over gladde zwarte een-
baanswegen die als nieuw lijken. Het
gaat dit eiland goed, zegt hij. Het is in
onberispelijke staat. In de dennenbos-
sen geven houten borden de richting
aan voor wandelaars, die met naalden
bezaaide paden volgen. In de uit witte
huizen opgetrokken hoofdplaats Val-
verde is geen spoor van verval, en kab-
belt het leven kalm door de straten.
Niet ver van Valverde hijst een kraan

een windmolen omhoog, de eerste van
een hele serie die het eiland dit jaar ge-
heel van energiemoet voorzien. Mi-
lieubewust, natuurlijk — sinds 2000
noemt El Hierro zich een Reserva de la
Biosfera—maar die eerste windmolen
is ook een stap op weg naar zelfvoorzie-
nendheid. Straks heeft El Hierro de tan-
kers niet meer nodig, die wekelijks

maar niets helpt’, zegt Karl Schon. Karl
is een Nederlander die 17 jaar woont op
de Canarische eilanden, en nu hoofd is
van de technische dienst van de Para-
dor. ‘De trammelant om die vulkaan
doet het toerisme op het eiland geen
goed.’
Vinden ze dat erg, op El Hierro? Mis-

schien, zegt Karl. Misschien ook niet. El
Hierro zorgt goed voor zichzelf, en
heeft van buiten weinig nodig. Er zijn
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Waar zit je het liefst?

In Oujda en Saidia, een kustplaats
vlakbij Oujda in het noord-oosten
vanMarokko vlakbij Algerije.
Mijn familie komt uit het stadje,
dus ik kom er al van kleins af aan.
Er borrelt direct een vakantiege-
voel op nu ik eraan denk.

Heeft het alleen je voorkeur om-

dat je er vandaan komt?

Er wonen vrienden en familie,
dat is een belangrijke reden, ja.
Maar Oujda is ook, gelukkig, to-
taal niet toeristisch, en rust is
echt aanmij besteed. Er zijn geen
hordesmensen dieme afleiden
of toeristische bezienswaardighe-
den die je niet kuntmissen. De
laatste keer dat ik er was, bezocht
ik een bevriend ouder echtpaar
even buiten de stad. Demensen
daar leven van de natuur, van
olijfbomen, het vee en kippen.
Mijn telefoon had geen ont-
vangst.

Dat was balen?

De eerste dag zeker. Ik had steeds
die reflex: even kijken opm'n
scherm. De tweede dag vond ik
het super relaxed. Een leven zon-
dermobiel en Internet is niet
eens zo verkeerd. Er zijn geen
mensen die je verplicht bent te
beantwoorden, je hoeft nietmooi
te zijn of uit te gaan. Je kunt ge-
woon aan niks denken en niks
doen en evengoed bestaan. Ik ben
in een zwembadje gaan badderen
— dat was er gelukkig wel — en ei-
eren gaan zoeken voor het avond-
eten.

En dat eieren zoeken ging niet

vervelen?

Pas na een week. Toen had ik het
wel weer gehad. Ik was helemaal
'geupload' en dringend toe aan
een nieuw avontuur. Vroeger
deed ik aan judo op hoog niveau,
nu heb ik een hectische baan: ik
moetmijn energie ergens in kun-
nen stoppen. Daarom dachten
veel vrienden dat New York iets
voorme zou zijn. Ik ben onlangs
gegaan. Watmassaal zeg! Ik voel-
deme een soort nono, verdwe-
nen in een grotemensenbrij en
moest bijna een week bijkomen
van de reis. Dat heb ik in Oujda
helemaal niet. Daar draait het le-
ven om rust, jeugdherinnerin-
gen, familie en vrienden.

Vroeger redenwe altijdmet de
auto naar Marokko. Metm'n ou-
ders, mijn broer en zus. Tot aan
België waren we zoet. Daarna
vloog het boek vanmijn zus her-
haaldelijk door de auto. En ik
ging voor het eerst uit inMarok-
ko. Ik was 14 en de jongste, ik had
veel verhalen vanmijn broer en
neven gehoord. Nieuwsgierig dat
ik was! Na het eten, rond een uur
of elf — ik had eerst mascara op-
gedaan — ging ik vanaf Oujda
met een groepje naar het strand
bij Saidia. Saidia is een soort Bloe-
mendaal, veel Marokkanen uit
Nederland kennen het. Er staan
hordes appartementen en restau-
rants en twee grote clubs: Kims
Club, van een Fransman, en Club
Eden, van een Nederlander. Toen
we binnenkwamen, ging er een
wereld voorme open. Demensen
die ik overdag op het strand te-
genkwam, zagen er zo anders uit.
Ik had gedacht dat iedereen wild
zou dansen en dat ik dat ook zou
gaan doen. Nou,mooi niet. Ik was
erg verlegen en keek de hele
avond de kat uit de boom.

Wat doe je nu als je er bent?

Ik plan de reismeestal met ie-
mand samen, een goede vriendin
of nicht bijvoorbeeld, rondom
een bruiloft, een geboorte of een
ander feest. Dan relaxen we de he-
le dag, in de hamam, thuis of op
de bazars, en eten tamelijk veel.
's Avonds trekken wemooie kle-
ren aan en bezoekenwe feesten,
die duren soms tot zes uur 's och-
tends. En op vrijdag probeer ik de
begraafplaats te bezoeken, dat is
belangrijk voorme. Dan ga ik
naar de graven van familieleden
en geef ik de oudemannen die
verzen bij de graven zingen, een
soort begraafplaatsonderhouds-
dienst, wat kleingeld.

Eileen Ros

Siham Tib (30) is mode-
ontwerpster en doet als
enige Nederlander mee
aan de Oman Fashionweek,
21 tot 23 februari.

Ton van den Bergh uit Dordrecht

mijdt Noord-Brabant en Limburg

gedurende het carnaval, maar naar

het feest in Santiago de Cuba,

waar hij vorig jaar was, wil hij nog

wel een keer. Hij maakte meer dan

200 foto’s en stuurde deze dame

op. Want ‘mooie jonge mensen,

daar zult u ongetwijfeld voldoende

kieken van ontvangen’.

Volgende week: wasgoed. Stuur

uw vakantiefoto van wapperend of

druipend textiel aan lijntjes en rek-

jes op straat en aan gevels naar

reizen@volkskrant.nl.

LEZERSFOTO CARNAVAL

De Volkskrant bedrijft onafhankelijke reisjournalistiek. De redactie van de bijlage

is vrij in onderwerpkeuze en wijze van presentatie, zonder commerciële of andere

inmenging. Reizen van verslaggevers kunnen (deels) bekostigd worden door der-

den, maar zonder toezeggingen over het resultaat.

Het leven draait er
om rust, familie en
herinneringen aan

mijn jeugd

DE PLEK VAN SIHAMTIB
OUJDA

Vliegen El Hierro is het kleinste en meest

afgelegen van de zeven Canarische eilan-

den, maar is toch makkelijk en relatief

goedkoop te bereiken via lijnvluchten (KLM,

met overstap) en vakantiecharters (Trans-

avia, Arke Fly, Ryanair) naar Tenerife en Las

Palmas (Gran Canaria). Reken op 350 euro.

Vliegtijd ruim vier uur. Vanaf die luchtha-

vens vliegen Binter Canarias (www.binter-

canarias.com) en Islas

(www.islasairways.com) voor een paar tien-

tjes naar El Hierro. Let op: Tenerife heeft

twee vliegvelden.

Boot Drie uur vanaf Tenerife met Armas

(www.navieraarmas.com) of Fred. Olsen

(www.fredolsen.es). Huurauto’s bij de grote

verhuurders, of bij de lokale als Cicar

(www.cicar.com).

Wandelen bij de VVV op het vliegveld zijn

uitstekende (wandel)kaarten en gidsjes te

koop. Direct bij aankomst doen. De VVV in

hoofdplaats Valverde is onregelmatig open.

Slapen Er is niet veel accommodatie op El

Hierro, meestal zijn het apartamentos of

huisjes: www.elhierro.travel en www.elhier-

ro-rural.com. Het enige serieuze hotel is Pa-

rador de el Hierro. Neem een kamer aan de

zeezijde: www.paradores-

spain.com/spain/phierro.html, vanaf 70 eu-

ro per nacht. Reserveren via internet gaat

niet altijd goed: tel. +34.90.254.79.79.

Eten Probeer Manolo en Fredes van res-

taurant Bohemia, Carretera Las Playas 36,

tel. +34.922.55.85.14. Spaanse boerenkeu-

ken met producten van het eiland: lapas

(zeeslakken), geit, gerookte jonge kaas.

Praktisch

aan zichzelf

Sinds het gedondermet de vulkaan ko-
men er nauwelijks gasten, zegt hij, van-
daar de duisternis, maar zijn vrouw
heeft vanochtend een zak vol verse la-
pas gestoken en van de slager kreeg hij
mooi rundvlees van het eiland, dus als
je hem even tijd geeft komt het voor el-
kaar.
Manolo de los Rios komt van Teneri-

fe, een eiland dat je met helder weer
kunt zien liggen. ‘Maar El Hierro’, zegt
hij, ‘is echt een andere planeet.’
Hij pakt een stoel en zet twee flessen

wijn op tafel, een groene en een blau-
we.
‘Ik bedoel: demensen hier zijn herre-

ños, dat is alles wat je erover kunt zeg-
gen. Het zijn geslotenmensen, ze leven
zeventig jaar terug in de tijd. Wat er in
de rest van de wereld gebeurt, kan ze
niets schelen.’
Manolo brengt de lapas, stomend in

peterselie en knoflook. Hij brengt het
vlees. Hij brengtmeer wijn en klaagt
over de herreños, over de vulkaan, over
de vier families die het eiland in hun
greep hebben, over de belasting die hij
moet betalen als hij spullen bestelt op
het vasteland. ‘Maar zoek eens een plek
in Europa’, zegt Manolo, ‘waar ze geen
McDonald’s hebben. Ik ga hier nooit
meer weg. Man, wat hou ik van dit ei-
land.’

Toine Heijmans

stookolie brengen voor de elektrici-
teitscentrale. Als het ooit misgaat met
de wereld, heeft El Hierro nog altijd
zichzelf.
Naar het zuiden toe verdwijnt eerst

de bebouwing en dan de begroeiing,
tot er weinig anders overblijft tot de af-
gekoelde lava. Daar rijden in een huur-
auto, op een smalle asfaltweg zonder
vangrails, tussen de vreemd gevormde,
vreemd gekleurde keien is behoorlijk

buitenaards, een decor is het voor fan-
tasy-auteurs. Zeker nu de wind is gaan
liggen en op afstand de witte vlek
zichtbaar wordt in de blauwe oceaan.
Maar een verhaal over El Hierro hoeft

niet te eindigen bij de vulkaan. Dat kan
beter eindigen aan tafel bij Manolo, de
eigenaar van restaurant Bohemia aan
de stille weg naar de Parador. Het is
zondagavond half negen, maar de lich-
ten zijn er uit. Manolo doet ze aan.
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Hetweer in februari in 16 zonzekere vakantieoorden
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zon per dag

Globale vliegtijd
vanaf Schiphol:
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