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Over het volle leven van het zuiden

Hoogtevrees in de diepte
Een duiker in de breuk tussen het Europese en Amerikaanse continent (boven). Links: geiser op IJsland, en een duiker in het Silfra Rif. Foto's Udo van Dongen

IJsland Duiken
Het is er koud en
onherbergzaam en
ontzagwekkend
diep. Wil Thijssen
duikt in het heldere
water van IJsland,
en krijgt er
hoogtevrees.
oog boven ons zien we
het
wateroppervlak,
met daar doorheen de
wolkenhemel. Beneden
is de diepte. Het water is
zo helder, dat het zicht meer dan
honderd meter is. Links en rechts
rijzen steile rotswanden omhoog
naar de oppervlakte. Ik hang ertussenin, ik zweef, ik voel me gewichtloos en ik heb hoogtevrees, een gevoel dat ik op wolkenkrabbers en
bergen nooit heb gehad.

H

We duiken met z’n drieën door
de Midden-Atlantische rug, een
onderzeese breuk in de aarde die
het Amerikaanse van het Europese
continent scheidt. De breuk loopt
van de Noord- naar de Zuidpool en
is op enkele plaatsen boven water
te zien: op het eiland Jan Mayen, op
het eiland Ascension, op de Azoren
en hier, op IJsland. Als ik mijn armen spreid, kan ik de steile wanden tegelijk aanraken. Mijn linkerhand duwt tegen Amerika, mijn
rechterhand tegen Europa. Ertussenin is niemandsland, had duikleider Jeffrey Timm gezegd.
Dit is het gebied van lavastromen, van toverachtige kleuren en
van stilte. Beneden is de bodem
van de Atlantische Oceaan. Op
deze twee meters tussen twee continenten heeft niemand ooit aanspraak gemaakt. Het
is een bizar, levenloos gebied.
Het nationaal park Thingvellir, in
het zuidwesten van IJsland, is een
kale vlakte die bestaat uit lava, rotsen en mos, omringd door besneeuwde bergen en vulkanen.
Midden in dit Silfra Rif zijn lagunes, ondergronds met elkaar ver-

bonden door een gangen- en tunnelstelsel. Tomas Knutsson was tot
voor kort de eerste die de gangen
van Thingvellir met een duikpak
aan exploreerde. Hij richtte een
duikschool op en neemt nu sporadisch duikers mee in de kloof die
dwars door het lavapark loopt.
Nog steeds wordt hier zelden gedoken. Het gebied is onbekend,
het water 2 à 3 graden Celsius. Er is
niets te zien behalve gestold lava
en de weerspiegeling van het IJslandse licht in het smeltwater.
De route hiernaartoe was al veelbelovend. We reden langs witte
kerken met rode daken, langs
paarden en schapen in kale lavavlaktes, en bergen met wanden
waaruit stoom opstijgt. We kochten broodjes in de Subway bij een
benzinepomp langs de weg en ik
vergat er een fles water te kopen.
‘Dat heb je niet nodig’, zei Jeffrey,
‘je kunt tijdens het duiken gewoon
drinken uit de lagune’. Hij tuitte
zijn lippen alsof hij een vis nadeed.
Ik geloofde het eerst niet.
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Videoverslag
■ Zweven in het
transparante water
volkskrantreizen.nl/video

Waar zit je?
Als mijn vrouw werkt, hang ik wat rond
Ondertussen op internet...
Waar zit u?
Op het terras van het appartement
van mijn vrouw, op de 27ste verdieping van een wolkenkrabber in Kuala
Lumpur. Rechts staan die beroemde
twin towers en beneden zie ik overal
verkeer. Dat davert 24 uur per dag
door.

Ed Nijpels (58) vindt
zijn reizen een stuk
interessanter sinds
hij is gestopt als
commissaris van
de koningin.

Mooi uitzicht.
Overdag is het helemaal prachtig.
Kuala Lumpur is in tegenstelling tot
veel andere Aziatische steden erg
groen. Het is een samenraapsel van
stadsdelen, die elk een ander karakter hebben. Van fraai modern tot traditionele laagbouw.
U kent de stad goed.
Dit is de zesde keer dat ik er ben dit
jaar. Mijn vrouw werkt hier, en ik

vlieg er zo vaak mogelijk naartoe. Als
zij overdag op kantoor zit, trek ik
door de stad. Ik hang wat rond en
probeer de onbekende plekken van
de stad te ontdekken.
Ik ben dankzij mijn politieke bezigheden en als voorzitter van het Wereld
Natuur Fonds op veel plaatsen geweest, maar toen zag ik nauwelijks
iets van de omgeving. Het was van
het vliegtuig linea recta naar het hotel voor weer een conferentie. Het is
een groot misverstand dat mensen
die veel reizen ook veel zien.
Dat is nu anders.
Daarom heb ik er ook geen minuut
spijt van dat ik mijn functie als commissaris van de koningin heb opgezegd. Het is fantastisch dat ik op een
ontspannen manier interessante

plekken kan bezoeken. Als mijn
vrouw tijd heeft, gaan we in de regio
op pad.
Deze week gaan we naar Cambodja.
Ik hou van landen met een interessante politieke geschiedenis. Cambodja had een waanzinnig regime,
by far het meest moorddadige van
de moderne tijd.
Volgt u ook de lokale politiek?
Als ik een ander land ben, koop ik
onmiddellijk lokale, Engelstalige
kranten. Binnen vier à vijf dagen ben
je op de hoogte en begrijp je wat er
aan de hand is in een land.
In Maleisië is nu een politiek spektakel aan de gang. De premier gaat
weg en de oppositieleider zit in de
gevangenis voor sodomie.
Ook taxichauffeurs zijn een goede

bron, die weten wat er echt leeft in
het land. Dus ook de zaken die uit de
krant worden gehouden.
Maar wat er speelt in Den Haag,
weten ze niet.
Nee, als je de wereld overtrekt, besef je wat een klein landje Nederland
is. Het enige dat taxichauffeurs van
Nederland weten, gaat over voetbal.
En dan moet je nog geluk hebben.
Maar ik heb mijn vrouw, toen ze hiernaartoe vertrok, een internetradio
gegeven. Dat is een fantastische uitvinding. Overal op de wereld kun je
alle Nederlandse zenders ontvangen.
Ik raad elke expat-partner aan onmiddellijk zo'n ding cadeau te doen.
Nu is mijn vrouw soms beter op de
hoogte van het nieuws dan ik. Dat levert buitengewone discussies op.

Is Maleisië verder een mooi land?
Zeker, Maleisië is schitterend en er
hangt een vriendelijke atmosfeer. De
natuur is geweldig, veel groen. En
zeker voor de Nederlanders is historisch Malakka interessant. Ook het
vervoer is uitstekend geregeld. Vooral de lowcostairlines hier. Dat zijn
bussen, maar dan in de lucht. Alles
razend efficiënt georganiseerd; een
genoegen om te zien dat het zo ook
kan.
En in de lucht een goed boek?
Iedereen weet dat je met opgroeiende kinderen het lezen wel kunt
schudden. Gelukkig zijn mijn kinderen inmiddels 18 en 21. Afgelopen
zomer heb ik voor het eerst in jaren
weer eens lekker kunnen lezen.
Michiel van der Geest

■ Azië per strip | Tekenares Maaike
Hartjes reist van Hong Kong naar Japan. Onderweg tekent ze alles wat
haar verbaast en verwondert. Elke
dag nieuwe tekeningen op:
volkskrantreizen.nl/strip
■ Reiscorrespondenten gezocht |
Reist u veel rond? Of woont u in het
buitenland? En kunt u schrijven voor

een groot publiek? Word reiscorrespondent voor Volkskrant Reizen.
Lees hoe op:
volkskrantreizen.nl/gezocht
■ Overleven in Irkoetsk | Reiscorrespondent Richard van Leeuwen
woont een paar maanden in Irkoetsk, Siberië. Hij raakt ingesneeuwd in de bossen en ziet dat zaken pas worden opgelost als Poetin
is langs geweest.
volkskrantreizen.nl/irkoetsk

Wintersportvakanties worden mondjesmaat geboekt.
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Udo van Dongen fotografeerde de smalle Silfra-aardkloof in nationaal park Thingvellir (boven). Onder: duikers maken zich klaar (foto Christaan Drent).

Zwemmen in Star Wars-laserlicht
IJsland Drijvend in de diepte zie je het wolkendek
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effrey reed door het van God
verlaten gebied naar een
grindvlakte, parkeerde zijnbusje aan de voet van een vulkaan en haalde er de duikpakken en zuurstoftanks uit. Zowel David, een geoloog uit Australië, als ik had nog nooit in een
droogpak gedoken. ‘Jullie zijn
cocktailduikers’, sneerde Jeffrey.
Hij doelde op het veel gemakkelijker natpakduiken, tussen vrolijke
vissen en kleurrijk koraal in tro-

J

pisch water met een aangename
temperatuur. ‘Dit is het echte
werk.’
We hesen ons in thermisch ondergoed, gewatteerde overalls en
stroeve duikpakken die we elkaar
moesten helpen dichtritsen. Als
maanmannetjes liepen we door
het desolate landschap naar het
duikplatform, een stalen rooster
op de rotsen met daaraan een aluminium trap die na een meter of
tien in de lagune verdween. Het ijskoude water maakte onze gezichten gevoelloos.

We gingen dieper en dieper, tot
aan een grote grot, het begin van
de kloof, de aardbreuk die steeds
smaller en dieper wordt.
Hier is geen begroeiing, geen vis,
geen stroming en geen geluid, alleen wij drieën tussen ijzige kleuren en de stilte. De zon tekent regenbogen op de steile wanden en
de doorzichtig roze, slijmerige
massa waarmee sommige rotsen
zijn bedekt beweegt mee met de
deining die onze luchtbellen veroorzaken.
Plotseling zwemmen we de ka-

thedraal in, een bouwwerk van
rotsformaties als pilaren. Jeffrey
filmt en fotografeert en gebaart of
we ons goed voelen. Dan probeer
ik het – het water is zo helder en
verleidelijk: ik haal de zuurstoftoevoer uit mijn mond en voel het ijskoude water tegen mijn lippen.
Voorzichtig zuig ik een slok naar
binnen. Het is zo koud ik de vullingen in mijn kiezen voel. Ik voel ook
hoe het water door mijn slokdarm
mijn maag in stroomt. Het smaakt
stroef, metalig. Ik neem nog een
slok. Jeffrey zwaait met lachende

We gingen
dieper en dieper,
tot aan een
grote grot; het
begin van de
aardkloof
ogen en doet hetzelfde.
Het smeltwater van de bergen
aan de overzijde van het Meer van
Thingvellir doet er dertig tot honderd jaar over om van de gletsjer
door de lava naar de ondergrondse
lagunes te komen, had Jeffrey gezegd. ‘Het is zo schoon als het eruitziet.’
We gaan linksaf en zwemmen de
kloof uit, over een gele zandvlakte
naar een open plek. Voor ons verschijnt de lagune die we op foto’s
hadden gezien. Het zag er onecht
uit. Maar in het echt lijkt het nog
veel onechter. Het water is er
kunstmatig blauw, alsof het wordt
beschenen met ultraviolet licht.
Deze plek ziet er vriendelijk uit.

Een sprookjeswereld lijkt het, en
wij mogen er naar binnen. Alleen
onze luchtbellen verstoren het
rimpelloze water. David draait zich
op zijn rug, vouwt zijn handen op
zijn buik en tuurt door het heldere
water naar de wolken. We gaan
naast hem liggen, hangen, op onze
rug. Dan steekt Jeffrey zijn duim
op: we gaan naar boven. Bij de oppervlakte dwingt hij ons op de rotsen te gaan zitten. Hij maakt de
gespen van onze zwemvliezen los
en we klauteren over de stenen de
lagune uit. Ik val bijna achterover –
na de totale gewichtloosheid voel
ik ineens mijn lichaam met 14 kilo
lood eromheen en een zuurstoftank van 18 kilo op mijn rug.
Het is niet koud; de zon schijnt
op onze zwarte pakken. Het groene mos en zwarte lava steken fel af
tegen de witbesneeuwde bergen,
waaruit stoom opstijgt van warmwaterbronnen. Nog steeds is kilometers ver niemand te zien. ‘Het
licht’, zegt David als hij zijn kap en
duikbril heeft afgezet, ‘zag eruit
als de lasergevechten in Star Wars’.
Hij kan niet zeggen waar het mooier is, ‘up here or down there’. We lopen over het zwarte lavapad naar
het busje en ploffen vermoeid neer
op de kiezels. Door het stilzitten en
de wind wordt het koud. Davids lichaam schokt en mijn vingers tintelen zoals mijn tenen dat vroeger
deden na een lange schaatstocht
op natuurijs.
Jeffrey maakt koffie en thee met
gekookt water in een thermoskan
en opent een viskoffer. Er zitten
koekjes, rijstwafels, pindakaas,
theezakjes en oploskoffie in. ‘Ready?’, vraagt hij als we zwijgend
onze Subway-broodjes hebben opgegeten.
‘Let’s go again.’

Crisis brengt IJsland meer toeristen
e financiële crisis in IJsland heeft een positief
effect op het toerisme. De waarde van de IJslandse kroon is zo hard gedaald, dat het relatief dure land aantrekkelijker is geworden om naartoe te reizen. Was de kroon in januari van dit jaar
nog ongeveer 9 eurocent waard, nu is die gedaald
naar minder dan 1 eurocent.
‘IJsland is bij buitenlanders in populariteit fors gestegen’, zegt marketingdirecteur Sigrùn Hlin Sigu
van het IJslands ministerie voor toerisme. Het aantal
toeristen is in september en oktober gestegen met
bijna veertig procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, terwijl het hoogseizoen al voorbij is.
Daarmee steekt het toerisme IJslands eerste inkomstenbron, de visvangst, naar de kroon.
Omdat de kroon na de kredietcrisis binnen twee
maanden zo’n dertig procent van zijn waarde verloor, werd de munt op 7 oktober gekoppeld aan de
euro. Daarvoor werd de koers op 131 kroon per euro
bepaald. Vanaf die dag werden veel prijzen in IJs-
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landse winkels in euro’s aangegeven. Steunaankopen van de centrale bank van bleken niet voldoende
om die waarde vast te houden, de koppeling werd
losgelaten en de kroon raakte in een vrije val. Op 10
oktober stopten veel banken de handel in IJslandse
kronen en werd de kroon bijna niets meer waard.
Door de ongunstige koers is het voor IJslanders
moeilijk geworden om goederen te importeren. Haraldur Johannessen van de IJslandse financiële
krant Vidskiptapladid verwacht dat binnen enkele
dagen winkels leeg zullen raken.
De koers van de kroon schommelt nu tussen de
140 en 160 kronen voor een euro. Als gevolg daarvan
eisen veel organisaties, zoals hotels en vliegmaatschappijen, dat klanten in euro’s betalen. Betalen in
kronen kan nog steeds, en prijzen worden nog veelal in kronen aangegeven. De bedragen zijn weliswaar veel hoger, maar de prijzen zijn ten opzichte
van de euro fors gedaald. Alleen IJslanders hebben
last van de sterk gestegen prijzen.

Doen & Laten
■ Duiken
Duiken in Silfra, de aardkloof in het nationaal park Thingvellir, kost 250 euro per dag. Daarvoor krijg je twee
duiken, een gids, een complete droogpakuitrusting en vervoer van en naar je logeeradres. Zorg dat je niet
te ver van Thingvellir logeert; de wegen op IJsland zijn slecht en de afstand gaat ten koste van je duiktijd.
Boek bij voorkeur een kamer in Reykjavik. Hotel Baron, Baronsstigur 2 (+354-5623204) ligt midden in het
uitgaanscentrum, niet ver van de duikschool. Duikschool Dive werd twee jaar geleden van ‘ontdekker’ Tomas Knutsson overgenomen door de huidige eigenaar, Tobias Klose. Contactgegevens en informatie over
andere duikstekken op IJsland vind je op www.dive.is.
■ Meenemen
Neem thermisch ondergoed mee, liefst twee shirts over elkaar. Vrouwen kunnen beter een bikini dan een
badpak onder hun duikpak dragen; dat vergemakkelijkt het plassen in de buitenlucht. Duikers die geen ervaring hebben met droogpakduiken wordt aangeraden Silfra alleen te bezoeken als ze minimaal dertig duiken in hun logboek hebben staan. Je krijgt een korte cursus hoe het droogpak werkt voordat je het water in
gaat. Verdiep je hier van tevoren in, dat vergemakkelijkt je eerste duik. Omkleden geschiedt, zowel voor als
na de twee duiken, buiten bij de duikstek zelf. Neem een kleine handdoek mee; alleen je haar en handen
worden nat.
■ Beste duiktijd
Duiken in Silfra kan het hele jaar door; het water is in alle seizoenen even koud en even helder. In de zomer
is de zon aangenaam tijdens je pauze, in de winter is het landschap mooi bedekt met sneeuw en ijs.

De kredietcrisis heeft zowel
positieve als negatieve gevolgen voor eventuele reisplannen. Wachten we nog even
met boeken of moeten we
juist nu toeslaan?

G

oed nieuws voor wie van een
glas wijn bij het eten houdt.
In IJsland, meldde een van
uitroeptekens vergeven persbericht
vorige week, kost een glas nog maar
zes euro, waar er eerder elf voor
werd gevraagd. En de dollar staat de
laatste maanden zo laag, dat niemand er meer van opkijkt dat je de
herfstvakantie in New York doorbrengt. De kredietcrisis veroorzaakt
misschien paniek op de beurzen en
heeft buitengewone overheidsmaat-

regelen tot gevolg, maar voor de reiziger die zijn geld níet op een IJslandse bank zette, heeft het positieve consequenties. Maar wat is de
beste tijd om te boeken? Juist nu? Of
nog even wachten tot de ergste financiële storm weer is gaan liggen?
Volkskrantreizen.nl-bezoeker
Koos verblijft bij het verschijnen van
deze krant in de Verenigde Staten.
‘Lekker. Ik hoop dat de dollar nog
verder daalt.’ Koos heeft zijn reis onder meer geboekt omdat die munteenheid zo goedkoop is geworden,
komende vanuit een euroland. ‘De
mate waarin de kredietcrisis de reiswereld raakt, hangt af van in hoeverre de kredietcrisis jou raakt. Mijn
baan komt niet in gevaar, die van
mijn vrouw niet. Om te reizen hoeven we geen geld te lenen, dus mij

maakt het niks uit. Verder is het niet
te voorspellen of het goedkoper of
duurder gaat worden’.
Dat kan de Algemene Nederlandse
Vereniging van Reisondernemingen
(ANVR) bevestigen. De crisis heeft
aan twee kanten gevolgen voor bijvoorbeeld het aantal boekingen bij
aangesloten reisorganisaties voor
winterse zon- en sneeuwbestemmingen. Woordvoerder Mirjam Dresmé: ‘We merken dat de groei van het
aantal boekingen ten opzichte van
vorig jaar iets terugloopt. Er is dit
jaar sprake van een magere groei
van 1 procent.’ Volgens de ANVR
heeft dat vooral te maken met een
‘gedaald consumentenvertrouwen’
en de perikelen op de financiële
markten van de afgelopen maanden.
Mensen geven liever even geen geld

Illustratie Wouter van Reek

Weet jij veel?
De kredietcrisis is erg, maar de zomervakantie is heilig
uit aan een verre en (dus) dure reis.
Woordvoerder Simone van den
Berk van TUI Nederland, de overkoepelende organisatie waar onder anderen Arke, Kras en Holland International onder vallen, merkt een terugloop in de zogenaamde winterbestemmingen. ‘Wintersportvakanties
en verre reizen naar zonnige gebieden zijn eigenlijk maar mondjesmaat
geboekt.’ Overigens zijn er nog altijd
vijf miljoen Nederlanders die voor
deze winter een reis boekten.
Aan de andere kant nam het aantal reizigers dat een reis naar de Verenigde Staten boekte juist enorm
toe, volgens de ANVR. Vorig jaar nog
stapten 63 duizend Nederlanders in
het vliegtuig naar de VS, tot aan 7
september waren dat er 91.500. Een
groei van ongeveer 45 procent. Vol-

Weet jij veel?
beantwoordt elke
week een reisvraag
van lezers.
Volgende week:
Hhoe komt het dat je
zeeziek word? En,
vooruit, wat doe je er
tegen?
Reageer op
volkskrantreizen.nl/
weetjijveel.
Ook een reisvraag?
Mail 'm naar
reizen@volkskrant.nl

gens Mirjam Dresmé is dat vooral te
danken aan de lage dollarkoers.
Sitebezoeker Jan vindt dat we al te
laat zijn: ‘Hoezo de VS goedkoper?
Eind juli stond de euro op 1,60 dollar.
Vandaag: 1,34 dollar. De euro zakt
weg vanwege de crisis, juist niet de
dollar.’
Dat zou kunnen, maar feit blijft dat
door de crisis getroffen landen ineens populaire reisbestemmingen
zijn. IJsland bijvoorbeeld. Sitebezoeker Erik de Jong waarschuwt medereizigers voor de hoge prijzen in dat
land. ‘De enige reden om niet naar
IJsland te gaan is de prijs: denk aan
duur, doe dat keer twee en je komt
in de buurt. Dus als de kosten omlaag gaan, heb je eigenlijk geen keus
meer. Gaan! Na mijn reis in 2004
naar IJsland vergelijk ik alle land-

schappen, waar ook ter wereld, met
de spectaculaire IJslandse natuur.
Geen daarvan was mooier.’
Landen als IJsland en de VS doen
het dus goed, merkt ook Simone van
den Berk. ‘Zeker wat IJsland betreft
merken we een relatieve toename in
de vraag naar dat land. Nu boeken
kan verstandig zijn, veel van onze
reisbureaus maken speciale aanbiedingen.’
Van den Berk vindt de tegenvallende verkoop van winterreizen begrijpelijk, maar maakt zich geen zorgen.
‘Het zijn vooral de tweede, luxe vakanties die niet doorgaan. Maar ik
denk niet dat die trend zal doorzetten bij de zomervakanties. Die is
voor Nederlanders heilig.’
Pieter Sabel

