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INTRO
Het was nog voor de val van de Muur. Maar glasnost en perestrojka waarden al rond toen ik mijn eerste grote reis
naar een ver, vreemd land maakte. De USSR. Een studiereis van een paar weken door het onbekende en zo goed
als hermetisch afgesloten Rusland. Een jaar voorbereiding ging eraan vooraf.

Fotografie: Andries de la Lande Cremer

Het was ook mijn eerste ervaring met vliegen. In een roestig toestel van Aeroflot. Overstappen in Oost-Berlijn. In Moskou een
hostel waar bruin water het bad vulde. Bij min 27 de bevroren Neva in Leningrad (tegenwoordig Sint-Petersburg) oversteken.
Geheimzinnige klopjes op de deur van de hotelkamer. Een cassettebandje met westerse muziek ruilen voor een bontmuts.
Een eindeloze, dagenlange treinreis via de Kaukasus naar Jerevan, Armenië. Op mijn walkman de geruststellende sonore stem
van Paolo Conte. Elke keer als ik de tonen van Max hoor, ben ik back in the USSR, zit ik weer in die trein dwars door Rusland,
zie ik het veranderde landschap voor me, ruik ik de thee die in een samowar wordt rondgebracht en sta ik weer in het gangpad
met medereizigers te praten, te roken en thee te drinken.
Lange tijd was Armenië de meest oostelijke plek die ik bezocht had. Tot Oman. In dit land deed ik weer nieuwe ervaringen op.
Ik overnachtte voor het eerst in een woestijn en zag een ontzagwekkende sterrenhemel boven me. Onvergetelijk!
Er is gelukkig geen code rood of oranje voor reizen naar mooie herinneringen.
In deze editie MGZN reizen we daarom virtueel verder langs first time experiences.
Safe (virtual) travels!
Sybylle Kroon
Hoofdredacteur MGZN
pagina 12-13

TUSSEN IJSBERGEN EN NOORDERLICHT
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PS: Heb jij een mooie reiservaring die je wilt delen?
Geef me een seintje en wie weet sta jij in een van de volgende edities van MGZN!
MGZN - 5

JAMES,RIJ DE

ROLLS

VO O R

Voor het eerst voor de krant naar het buitenland. Voor het eerst naar
Londen. Ook sliep reisjournaliste Xandra van Baarle in 1976 voor het
eerst in een suite én reed voor het eerst in een Rolls.
SPIJKERBROEK MEETS UNIFORM
Op het vliegveld staat een meneer in een bruin pak met een
bordje in zijn hand. Mrs. Van Baarle? O jee, dat ben ik. Een tikkie verlegen en met ingehouden gegiechel volg ik hem door de
aankomsthal naar buiten waar een zilverkleurige Rolls Royce
staat te wachten. ,,Zeker een kind van rijke ouders”, zegt een
mevrouw die me net in een het vliegtuig niet zag zitten maar me
nu ziet lopen achter een deftige chauffeur - mét pet - die mijn
gebloemde koffertje draagt. Het past ook niet echt, spijkerbroek met Snoopy-shirt en een stijf uniform.
UITZICHT OP HYDE PARK
De chauffeur vindt het gelukkig bijzonder vermakelijk en na een
inleidende babbel vraag ik of ik hem please James mag noemen omdat ik zijn Hongaarse naam niet uit kan spreken en na
het lezen van Engelse boeken altijd een James in dienst wilde
hebben. Zo arriveer ik geheel in mijn nieuwe rol bij een hotel
dat ik alleen van plaatjes ken: Grosvenor House. Het koffertje
wordt overgeheveld in een soort gouden kooi op wielen en ik
word naar mijn kamer gebracht. Kámer? Ik kan amper mijn bed
vinden. Wat een weelde. Eethoek, zithoek, bureau en jawel, ook
nog een enorm bed. Overal staan enorme boeketten en naast
de rijk gevulde fruitschaal bordjes, mesjes, servetten. En een
badkamer waar je nooit meer uit wilt. Maar toen had ik het uitzicht van mijn suite nog niet gezien…….Hyde Park. Wat een film.

Verbazing alom. Ik weet niet wie er meer genoot van het toneelstuk, James of ik.
GEWOON MET DE UNDERGROUND
Hoewel ik nog een dag Rolls tegoed had - het arrangement van
British Airways en THF-hotels dat ik voor het AD uitprobeerde, bestond uit drie dagen - gaf ik mijn chauffeur tot de terugrit
naar het vliegveld vrij omdat ik toch ook zelf de stad wilde ervaren. Gewoon met een dubbeldekker en de underground. Geen
probleem met het vinden van de juiste route want zodra ik mijn
plattegrond uitvouwde, kwam er een uiterst vriendelijk persoon
naar me toe om te vragen of er hulp nodig was.
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‘PORTOBELLO ROAD, JAMES’
’s Middags neemt James me mee voor een rondrit en kan ik
weer regels op mijn verlanglijstje doorhalen. Buckinham Palace,
Piccadilly Circus (dat helemaal geen circus bleek te zijn),
Trafalgar Square, de Theems en die die machtig mooie bruggen
en Tottenham Court Road die ik alleen maar wilde zien omdat
die lekker klinkende naam was blijven hangen na het zien van
My Fair Lady. Onderweg vroeg James of hij zijn pet mocht afzetten – het was die dag bloedheet – maar in de buurt van een
officieel uitziend gebouw, plaatste hij hem meteen weer keurig
op het hoofd. ,,Portobello Road, James, lukt dat ook nog vandaag?”. En zo reed de Rolls niet alleen náár die wereldberoemde markt maar reed er gewoon overheen, tussen de kraampjes
door. James voelde zich de chauffeur van de koningin. Die mag
alles. Ik speelde mee en liet hier en daar mijn raam zakken – gewoon op een knopje drukken! – om te vragen wat iets kostte.
MGZN - 7

Tekst en fotografie: Xandra van Baarle

HABERDASHERY
Zo ontdekte ik sprookjeswarenhuizen als Liberty, Selfridges
en Harrods waar ik me vergaapte aan de Food Hall maar nog
meer genoot van het bordje haberdashery dat aangaf dat het
de plek was om knopen, bandjes en strikken te kopen. Bekaf
bereikte ik die dag mijn hotel waar in mijn suite een fles champagne koel stond in een zilveren emmer. Slokje na slokje herkauwde ik de heerlijke dag. Na een halve fles besloot ik het
diner in mijn suite te laten komen. Hoe luxe wil je het hebben?
Nou, een met roze linnen gedekte tafel, een verrukkelijke visschotel onder een zilveren koepel, zilveren vaasje met roze
rozen… nog maar een glaasje dan anders gaat de prik eraf. En
dan na de maaltijd uitgebreid in bad. Vast lekker mijn ponnetje
aan. Verdorie, staat die tafel er nog. Even snel de gang oprijden
ENGELSE CLICHÉS
Onderweg was het ook al genieten geblazen. Eindelijk in Londen want anders staat die roomservicemeneer ineens in mijn suite.
Als de tafel buiten staat, slaat de deur dicht. Gelukkig was het
en ik verrekte mijn nek om zoveel mogelijk Engelse clichés te
best een aardig ponnetje.
kunnen afstrepen. Rode dubbeldekkers, rode telefooncellen,
meneren met een bolhoed, links rijden - en steeds weer schrikken als James bij een rotonde de verkeerde bocht neemt - ,
zwarte taxi’s, pubs en de bordjes van metrostations.

SCHOONHEID WAAR JE STIL VAN WORDT

De zon schildert de woestijn van Oman met een palet van rood, bruin en geel in honderden kleuren oranje
8 - MGZN
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Tekst en fotografie: Sybylle Kroon

Het is stil. Zo stil dat je een kevertje hoort kruipen.
Het is donker. Zo donker dat de Melkweg schaduwen werpt.
Reisjournaliste Sybylle Kroon zit midden in de nacht
midden in een woestijn voor een tent.
Ze is voor het eerst in het Midden-Oosten.
In Oman om precies te zijn. Een land waar je stil van wordt.

O
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HONDERDEN KLEUREN ORANJE
Vlak voor zonsondergang zijn we na een paar uur hobbelen met
een fourwheeldrive over de desert highway bij het tentenkamp
in de Al Sharqiyah-woestijn aangekomen. Want die zonsondergang is er eentje die je niet mag missen. De zon schildert de
woestijnduinen met een palet van rood, bruin en geel in honderden kleuren oranje. De schoonheid van dit fenomeen is nauwelijks in beeld of woord over te brengen, dus blijf ik er stil naar
kijken.

lange formaties vlak boven het water langs de boot scheren.
Dat is al een bijzondere ervaring, maar het mooiste moet nog
komen. Dolfijnen. Het duurt een paar minuten, maar daar zijn
ze, koppeltjes dolfijnen zwemmen en duikelen met de boot mee.
Na het speelkwartier haken de dolfijnen af. De kapitein gooit
het anker in een baai tussen de fjorden uit. Nu mogen wij in het
water spelen. Ik duik in het kristalheldere water in de Golf van
Oman. Snorkelend ontdek ik dat de stille onderwaterwereld al
net zo mooi is als de bovenwaterwereld.

WAKE-UP CALL DOOR VOGELS
Niet alleen de woestijn doet je nietig voelen. ’s Nachts onder de
immense sterrenhemel kan ik alleen maar respect hebben voor
het universum dat me omringt. Je mist maar één ding hier. En
dat is een glas wijn. En internet. Maar eigenlijk mis ik dat niet.
Het is prima zo. Als het langzaam aan weer licht wordt, begint
een vogeltje te fluiten. En nog een. En nog een. Ze wonen in
de schaarse bomen die hier op het tentenkamp staan. Na een
paar minuten waaiert het getjilp van tientallen vogels door de
woestijn. Een mooiere wake-upcall kan ik me niet wensen.

MAANLANDSCHAP
Dat in Musandam miljoenen jaren lang immens natuurgeweld is
geweest, blijkt tijdens de mountain-safari die we maken naar de
top van de tweeduizend meter hoge berg Jebal Harim. De fourwheeldrive is geen overbodige luxe als ik zo de weg en vooral
de diepe ravijnen waar we langs scheren, bekijk. We komen
langs een wadi, waar geiten doodgemoedereerd de rotsen beklimmen en naar je toe komen voor een bananenschil of stukje
appel. Na een half uur omhoog hobbelen komen we uit op een
buitenaards maanlandschap dat ooit, zo’n 250 miljoen jaar geleden, zee was. Overal om me heen liggen enorme stenen waarin fossielen van vissen en schelpen te zien zijn. Even verderop,
op 1600 meter hoogte, ligt een uitkijkpunt. Het panorama
vervult me met ontzag. Ik ben er weer stil van.

NATUURLIJK ZWEMBAD
De zon in Oman schijnt onbarmhartig. Het is dan ook een van
de zonnigste en droogste landen ter wereld. In de zomermaanden komt de temperatuur regelmatig boven de veertig en soms
vijftig graden, ’s winters schommelt het rond de dertig graden.
Geen wonder dat locals en reizigers het water opzoeken. Ook
ik verwelkom de koelte bij Wadi Bani Khalid, een natuurlijk
zwembad tussen de bergen. Het water komt uit de rotsen en
de bergen en belandt uiteindelijk via grotten, canyons en watervallen in deze wonderschone riviervallei. Bewoners uit de vijfentwintig omringende dorpen komen hier naartoe om op vrije
dagen te zwemmen, te picknicken, vrienden te ontmoeten of
de Perzische tapijten eens goed te boenen. Ik dompel me even
onder in deze verkoelende oase tussen de warme bergen en
geniet in stilte van de adembenemende omgeving.
FJORDEN VAN OMAN
Naast woestijn en bergen heeft Oman een 1700 kilometer lange kustlijn met baaien, stranden, kliffen én fjorden. Voor de
fjorden moet je naar een enclave van Oman, de regio Musandam. Dat ligt een paar honderd kilometer noordelijker, omringd
door de Verenigde Arabische Emiraten. Het landschap is hier
anders dan in de rest van Oman. De bergmassieven doemen
rechtstreeks uit zee op en lijken op de fjorden in Noorwegen,
maar dan zonder ijs. We stappen op een dhow, een authentieke boot die je veel in deze regio’s ziet, voor een tocht langs de
kust. We worden begeleid door honderden aalschovers die in
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www.visitoman.nl
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Fotografie: Andries de la Lande Cremer

GROENLAND
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Fotograaf Andries de la Lande Cremer maakte voor het eerst een zeilreis tussen ijsbergen
door bij Scoresby Sound & Milne Land, Groenland. Hij was aan boord van het deels elektrisch
aangedreven zeilschip Opal van Northsailing uit IJsland: “Kleinschalig en avontuurlijk, een onvergetelijke belevenis met spectaculaire ijsbergen en ‘s nachts het noorderlicht. Wat me nog
het meest verbaasde, waren de geologische formaties en het kleurenpalet aan land”.
MGZN - 13

BANANENBALLEN EN OLIFANTENPOEP
Zon, zee, cultuur, lekker eten: álle
redenen om naar Thailand te gaan.
Om ook iets terug te geven aan het
natuurrijke paradijs, kozen journaliste Jannelies Blommaert en haar
19-jarige dochter Amber voor een
week vrijwilligerswerk met olifanten
bij Wildlife Friends Foundation
Thailand, vóór zich neer te vlijen aan
het zwembad bij een strandhotel.

INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
Na twee dagen acclimatiseren en wennen aan links rijden,
brengt de taxi ons drie kwartier het binnenland in. We genieten van het tropische groen en de typische dorpjes. Bij WFFT
wacht ons een internationaal gezelschap, we horen Engels,
Duits, Frans, Scandinavisch en ook Nederlands. We klikken
met twee meiden van Ambers leeftijd, een Engels stel en later
die week sluit ook de Nederlandse Patrick zich bij ons aan. En
we nemen de verlegen Duitse Jana onder onze hoede, die wat
minder makkelijk gezelschap vindt.
WAARDEVOL DOEL
De vijftig wekelijkse vrijwilligers zijn bijna zonder uitzondering
jonge westerse meiden die een tussenjaar hebben of hun studie hebben afgerond. Ze maken een mooie reis en doen op
deze en vaak meerdere plekken op de wereld vrijwilligerswerk.
Een schildpaddenproject in Griekenland, zwerfhonden helpen
in India of spelenderwijs leren aan jonge kinderen in ZuidAfrika. Deze generatie wil niet alleen maar de toerist uithangen,
ze wil iets waardevols doen voor het land, de mensen, de dieren, de aarde. Ik ben de op één na oudste met mijn 49 jaar. De
Amerikaanse Mimi (52) en ik genieten van die jonge mensen en
de gesprekken die we met ze voeren. Leeftijd telt niet, we zijn
hier met een doel.
14 - MGZN

Tekst: Jannelies Blommaert - Fotografie Amber Blommaert

WERKWEEK
Al jaren speelde bij mij het idee om vrijwilligerswerk met dieren
in het buitenland te doen. Toen ik dit bij Amber checkte, was ze
meteen enthousiast. We kwamen uit bij het door de Nederlander Edwin Wiek opgerichte WFFT. In het stadje Cha’am aan de
Thaise Golf boekte ik vooraf aan onze ‘werkweek’ twee dagen
een fijn huisje en voor erna een week hotel, om na te genieten
en de toerist uit te hangen.

DIEREN ZIJN VEILIG BIJ WFFT
Op het grote terrein dat Wildlife Friends
Foundation Thailand van monniken in
bruikleen heeft, wonen niet alleen
olifanten, maar ook andere wilde dieren
die uit vaak erbarmelijke omstandigheden
zijn gered. WFFT redt wilde dieren uit
handen van handelaars, stropers en de
toeristenindustrie en geeft ze een leven
lang alle liefdevolle en medische zorg die
ze nodig hebben.
WWW.WFFT.ORG
NATUURLIJK LEVEN
Ons onderkomen kijkt dan wel uit op de accommodatie van de
half verlamde tijger - een jammerlijk gevolg van inteelt voor de
Chinese markt -, maar is verder echt back to basic.
De toiletten met douches op de gang delen we met twaalf anderen. Zoals Amber het uitdrukt: “Net kamperen”. Waarmee ze
ook (positief) doelt op het sfeertje dat er heerst.
Elke ochtend gaat om 5.30 uur de wekker, waarna we voor een
eerste shift naar de olifantenzones gaan. Er zijn er vijf, waar de
olifanten een zo natuurlijk mogelijk leven leiden.
Terug de natuur in kunnen ze niet, maar hier bij WFFT hebben
ze hun eigen mahout (verzorger) en geldt een hands-offbeleid.

BANANEN OOGSTEN
We maken bananenballen: een kleffe combinatie van bananen,
meel en biks. Deze leggen we in de slurf van de zachtmoedige
dieren: een hoogtepunt om te doen in de ochtend en de middag,
naast het wandelen met de dieren en het afspoelen met water,
waar ze erg van genieten. Na het ontbijt gaat een aantal vrijwilligers bananen en -bomen oogsten, op een half uur rijden van
het park, met een frisse duik in de rivier toe. De anderen maken traktaties met bananenbladeren, fruit en groente.
Poep ruimen, palen schilderen, vijvers van waterplanten ontdoen, slootjes schoonmaken: er is altijd werk. Tussendoor
genieten we van ontbijt, lunch en diner, prima verzorgd en bij
de bijdrage van 375 euro per week inbegrepen.

IJSKOUD CHANG BIERTJE
Om 17.00 uur, als de werkdag klaar is, zijn we dankbaar voor de
lauwe douche en wacht een ijskoud Chang biertje bij de bar.
’s Avonds spelen we kaart, schrijven we in onze journals,
kletsen we met elkaar. Hard werken, lachen en vooral
véél voldoening.
Op onze vrije dag bezoeken we National Park Kui Buri en
dineren we in Hua Hin. Op een andere avond gaan we naar
de markt in Cha‘am. Gebruind en voldaan brengt de taxi ons
na een week terug naar de stad. Een cocktail in het zwembad
smaakte nooit eerder zo goed!
MGZN - 15

JAPAN IN HONDERD KLEINE STUKJES
Paulien Cornelisse ken ik vooral als schrijfster van boeken als ’Taal is
zeg maar echt mijn ding’ en ‘En dan nog iets’. Tegenwoordig is de cabaretière ook op tv te zien, als presentator van Tokidoki, een serie over
Japan. Haar fascinatie voor dit land is nu gebundeld in het boekwerkje
Japan in honderd kleine stukjes. Korte verhalen met observaties over
mensen, cultuur, gedrag én taal in Japan, op de droogkomische manier
die typerend is voor Cornelisse. Een boek voor reizigers, thuisblijvers
en taalliefhebbers.
Paulien Cornelisse - Japan in honderd kleine stukjes
Uitgeverij Cornelisse
ISBN 9789082430271
Prijs: €18,99

RUSSISCH VOOR BEGINNERS
Tijdens mijn reis door Rusland (zie pagina 5) voelde ik me vaak analfabeet.
Ik begreep he-le-maal niks van de Russische taal. Na deze trip heb ik twee
jaar Russisch gestudeerd. Augustus 2019 kwam het boek Russisch voor
beginners van de Belgische auteur Dominique Biebau uit. Je begrijpt: dat
lag meteen op mijn nachtkastje. Een ingenieuze misdaadroman waar elke
Ruslandliefhebber en thrillerfan van zal genieten. Dit boek heeft de
Gouden Strop 2020 – beste Nederlandstalige thriller – gewonnen.

Samenstelling: Sybylle Kroon

Dominique Biebau - Russisch voor beginners
Uitgeverij Vrijdag
ISBN 9789460017766
Prijs: €19,95

WIE (NIET) REIST IS GEK
Ap Dijksterhuis is naast hoogleraar psychologie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, hartstochtelijk reiziger. Hij schreef diverse
reisboeken, waaronder Wie (niet) reist is gek. Dit boek is een lofzang
op reizen. Volgens Dijksterhuis is reizen dé manier om ons brein soepel
te houden, het reikt ons inspiratie en creativiteit aan, haalt vooroordelen
onderuit, maakt ons gelukkiger, en verlengt, ten slotte, ons leven.
Zijn opdracht, voor in het boek, is typerend: ‘Voor alle reizigers, en voor
degenen die dat willen zijn. En vergeet nooit: bij twijfel, ga op reis!’
Ap Dijksterhuis - Wie (niet) reist, is gek
Uitgeverij Prometheus
ISBN 9789044639476
Prijs: €10,00

EXPEDITIE ACHTERTUIN
Dirk Wijnand de Jong en Bas van Oort trokken een jaar lang door
Nederland, van de Wadden in het noorden tot het uiterste zuiden in
Limburg. Het ruim 250 pagina’s dikke ‘koffietafelboek’ dat ze naar
aanleiding van deze trip maakten - met veel foto’s en korte teksten kwam in mei 2020 uit. De twee reisjournalisten laten in
Expeditie Achtertuin typisch Nederlandse en juist on-Nederlandse
kanten van ons land zien.
Dirk Wijnand de Jong en Bas van Oort
Expeditie Achtertuin
Uitgave ANWB
ISBN 9789018046262
Prijs: € 29,50
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BLADERBOEKEN
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HET
LAATSTE
PARADIJS
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FAERÖER

Tekst en fotografie: Arjan Mulder

In de noordelijke Atlantische oceaan ligt vlak bij IJsland nog een stukje
Denemarken: de FaerÖer. Het regent er driehonderd dagen per jaar,
het is er mistig, leeg en in de zomer maximaal twaalf gaden.
In 2014 bezoekt reisjournalist Arjan Mulder voor het eerst deze
eilandengroep die hij ‘het laatste paradijs’ noemt: “Ik hou van de leegte,
van mystieke landschappen en van die ene, heel bijzondere vogel”.

MAGISCH
Eindelijk! Hier heb ik jaren op zitten wachten: ik ga de magische
Faeröereilanden zien met zijn broedende papegaaiduikers.
Als het vliegtuig de landing inzet doemt een mix van Schotland,
Ierland en Nieuw-Zeeland op: groen, steile kliffen, bergen
en waterstroompjes. De Faeröer is een groep van achttien
(bijna) onbewoonde eilanden en het is een ideale omgeving
voor zeevogels. De kliffen rijzen tot wel 400 meter boven zee,
nestholtes zijn veilig en echte roofdieren zijn hier niet. Ik ben
vooral nieuwsgierig naar het meest westelijke eiland: Mykines.
Daar is de grootste kolonie papegaaiduikers te vinden. En ook
nog de enige kolonie Jan-van-gents, met hun spanwijdte van
twee meter.
MET DE HELIKOPTER
De volgende ochtend om half negen vertrek ik per helikopter
naar vogeleiland Mykines. Ik ben opgewonden. Per heli naar de
papegaaiduikers! Het is mistig en winderig, maar ik heb geluk:
de lucht trekt net voor mijn vlucht helemaal open. Wat een
uitzicht. Na vijftien minuten vliegen sta ik te shaken op Mykines,
en ik heb nog geen papegaaiduiker gezien. De heli vertrekt
direct weer, ik doe mijn rugzak op en mijn gps wijst me in welke
richting de papegaaiduikers te vinden zouden moeten zijn.
Maar ik heb die gps helemaal niet nodig. Ik ben amper op weg of
ze doemen overal op. Enorme aantallen, waar ik ook kijk.
TO FLY OR DIE
Papegaaiduikers zijn niet schuw en nestelen in holen van wel
twee meter diep, in de grondlagen die de kliffen bedekken.
De vogels zijn het hele jaar op open zee en komen alleen in
het voorjaar een paar weken aan land. Ik loop over glibberige
paadjes, vlak langs de kliffen, omhoog, omlaag, soms in de
mist en dan weer in de zon. Het is fantastisch. Oudere vogels
vliegen af en aan. Maar ook een dapper jong gaat voor het
eerst op pad. Woest fladderend met de kleine vleugels ziet het
jong de vaste grond onder zich verdwijnen. Honderden meters
dieper is de zee. Nerveus gaan de vleugels sneller op en neer.
To fly or die... Het leven van een papegaaiduiker is hard.
ZEVENENDERTIG SOORTEN MIST
Op de Faeröer bestaan zevenendertig woorden voor mist. Ja
echt. Elk jaar komen vijftien toeristen om tijdens een wandeling
omdat ze erdoor worden verrast, verdwalen, onderkoeld raken
en van een klif vallen. Dus ik kijk goed uit tijdens mijn tocht.
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Toch moet ik af en toe gaan zitten en geen stap verzetten:
dan zie ik op de glibberige paadjes nog geen meter vooruit.
Gelukkig trekt de mist meestal al na vijf minuten weer op en
kan ik verder. En toch ben ik heel blij met mijn rode jas en mijn
speciaal gekochte schelle alarmfluit.
STOERE OVERLEVERS
De eerste bewoners van de Faeröer waren Ierse monniken.
Nu wonen er vooral stoere, door het weer geharde
boeren. Jóannes Patursson is zo’n boer en ik ga bij hem
langs. Jóannes woont in het kleine dorpje Kirkjubøur met
25 inwoners, op het eiland Streymoy. Hij bewoont met zijn
gezin als zeventiende (!) generatie de pachtboerderij die
ooit residentie was van de bisschop van deze afgelegen
eilandengroep. Hij vertelt me hoe na de monniken de
Noormannen kwamen en hoe iedereen overleeft:
met schapen, visvangst en het rapen van eieren van
nestelende vogels.
NATUURLIJKE BESCHERMING
Het huis van Jóannes is van hout en bedekt met een
traditioneel grasdak. Zoals alle huizen op de Faeröer. Een
dikke laag zand en gras, op een onderlaag van berkenschors
maakt alles waterdicht en isoleert erg goed. En het helpt
ook om de woning te verzwaren en te beveiligen tegen de
zware stormen van soms wel 250 km per uur. Ook de dieren
beschermen zich ervoor. Schapen hebben in de groene
berghellingen holtes uitgesleten die met de tijd steeds dieper
zijn worden. En de papegaaiduikers hebben hun holen, wel
twee meter diep.
HET LAATSTE PARADIJS
Een paradijs betekent voor mij: onbedorven, puur en
verlaten. En dat ís de Faeröer. Maar inmiddels bezocht ik de
eilanden voor een tweede keer en het paradijs is iets minder
paradijs. De helikopter naar Mykines moet nu lang vooraf
geboekt worden, langs veel paden zijn gele markeringstouwen
gespannen en door de klimaatverandering is alles niet meer
zo groen. Maar wie hier voor het eerst komt, ziet het verschil
niet en geniet met volle teugen. Van de Faeröer – misschien
wel het laatste paradijs.
www.visitfaroeislands.com
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VOOR EEUWIG VOOR HET EERST
Mijn eerste keer in Rome was in april 2005. Ik was 22 en
studeerde kunstgeschiedenis, dus ik had beter kunnen weten,
maar ik was ook gewoon héél erg enthousiast: “Kan ik alles zien
in een week?” vroeg ik aan de moeder van het vriendinnetje
waar ik logeerde. Mama trok veelbetekenend haar wenkbrauw
en haar schouders op: “A lifetime is not enough.” Beh.
Ik heb een week lang rondgelopen met grote ogen van
verwondering. Ik zag héél veel dingen voor de eerste keer.
Behalve Michelangelo’s plafond in de Sixtijnse kapel. Die was
gesloten in verband met het naderende conclaaf waar een
paar dagen later Paus Benedictus XVI zou worden verkozen.
Benedictus zou in 2013 de eerste paus in eeuwen worden die
terugtrad uit zijn ambt. Die week voor de zekerheid dus ook
voor de eerste keer een muntje in de Trevi-fontein gegooid.
De Sixtijnse kapel zag ik voor de eerste keer toen ik voor de
tweede keer in Rome was, en nog best veel keren daarna.
Maar (zoals met meer dingen in Rome) is de Sixtijnse kapel
zien iedere keer als de eerste keer - blijkbaar oversteeg
Michelangelo’s genialiteit de grenzen van wat wij echt kunnen
bevatten. In ieder geval heb ik het verbazingwekkende,
overdonderende nooit kunnen onthouden. Ik schrijf dit
nu op, maar ik wéét dat het me alle volgende keren weer
zal verrassen. En: Michelangelo wilde eigenlijk helemaal
geen fresco schilderen. Lang verhaal over jaloezie en je
concurrentie op een zijspoor willen zetten kort (jammer,
Bramante...) ondertekende hij het contract voor deze
opdracht met: Michelangelo, DE BEELDHOUWER.
Het was zijn eerste fresco.
Wonen in Rome is elke dag wel een keer dat eerste-keer
gevoel hebben en weer met grote ogen even stil blijven staan.
Zoveel moois blíjft niet te bevatten.

JESSICA SCHOTS
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Jessica Schots (37, kunsthistoricus, docent, schrijver) woont
en werkt sinds 2019 in Rome. Ze schrijft onder meer voor
reiswebsite Time tot Momo.
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