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Veel van de
toeristen zijn
50-plussers,
met wandel-
stokken

>reizenLa Gomera

E
en geheim koninkrijkje, te-
gen een groene berg, op een
eilandje in de oceaan – zo
oogt het vanaf de ferry. De
haven komt in zicht, de wind

overstemt het geroezemoes op de
kade. Hoog boven het water hangt de
Parador, als tegen de rotsen geplakt,
wachtend op de nieuwelingen. Daar,
in de salon Isabel y Fernando van dat
paleiselijke hotel, zal heus een kroon-
prins aan zijn cognac nippen, of dro-
merig in zijn kom waterkerssoep sta-
ren.

La Gomera heeft iets fascinerends.
Misschien omdat het een Canarisch
Eiland is maar toch leuk. Of vanwege
de historie. Columbus heeft er een
paar keer speciaal aangemeerd, zij
het niet voor het dichte laurierbos of
de verticale vulkanische steenforma-
ties, maar voor de bedkunsten van
zijn liefje, Beatríz de Bobadilla, die
met hem de heerser van het eiland
bedroog. Wie er ook was: Herman
Brood! Met Xandra en Lola. Om te
schilderen. Onder meer.

Dat ene eiland. Dat groene eiland,
waarnaar je vanuit Europa niet kunt
vliegen. El Hierro is het kleinste Cana-
rische Eiland, en dan heb je La Gome-
ra, doorsnee 25 kilometer, per boot te
bereiken vanaf Los Cristianos in het
zuiden van Tenerife. Drie kwartier
met de Fred. Olsen Express en vergé-
ten zijn de verbrande Engelse buiken,
de Hollandse Slager en de souvenir-
winkel Bloody Hell Offer On Ciggies.

Op La Gomera geen massatoeris-

me. Nee, dáár, is dan bijna de gerust-
stelling, geloven ze nog in brujas–
heksen, medicijnvrouwen. La Bruja,
de bekendste heks, die eigenlijk Doña
Clotilde heette, is in 1995 overleden,
en, fluisteren de Gomeros, haar zoon
is ‘minder goed’. Nog een lokker: de
bevolking heeft haar eigen taal be-
waard en onthouden, het Silbo
Gomero, een fluittaal die de berber-
herders 2500 jaar geleden al gebruik-
ten om de collega-herders aan de
overkant van de vallei te bereiken. Te-
lefoon kregen sommige dorpen pas
vijftien jaar geleden, afgelegen ge-
huchten hebben sinds krap tien jaar
n e t s p a n n i n g.

De veranderingen hebben zich ken-
nelijk doorgezet. Het eerste naam-
bordje, aan de weg bij de haven in de
hoofdstad San Sebastián (6000 inwo-
ners), geeft al een hint: Paseo Fred.
Olsen. Dat lijkt een hele eer voor de
eigenaar van de veerdienst (en een
rederij in Noorwegen). Je zou eerder
een Paseo Thomas Olsen verwach-
ten, naar de grootvader van Fred.. Die
kocht een eeuw geleden verwaar-
loosde stukken grond op en maakte
er succesvolle bananen- en tomaten-
plantages van. Maar dat is te lang ge-
leden. Op de boot was al een video te
zien met wat recente verdiensten van
de familie Olsen op La Gomera: de ex-
clusieve appartementen in Pueblo
Don Thomas (oké, daar is opa dan),
het viersterrenresort Jardín Tecina en
de naastgelegen 18 holes-golfbaan.
Motto: Paradise Exists!

Waarom ook niet? La Gomera lijkt
nog steeds zijn eigen gang te gaan. In
San Sebastián slenteren wat mannen
over straat die net klaar zijn met hun
werk op de vissersboten, in de kerk
Nuestra Señora de la Asunción volgt
een groepje Gomeros een dienst, en
Casa de Colón, een van de toeristi-
sche attracties omdat Columbus in
dit huis zou hebben gewoond, is voor-
lopig dicht wegens reparaties.

En het landschap! De route naar
Valle Gran Rey, de bekendste vallei
van het eiland, heeft iets magisch. De
paar slingerende hoofdwegen gaan
via het midden van het eiland, langs
de top van de Garajonay (1487 meter)
en door het nationale park met die-
zelfde naam dat het beroemde lau-
rierbos herbergt. Ineens rotsforma-
ties in de mist, lichte regen, soms een
straaltje zon; een kwartier rijden en
de temperatuur daalt van 19 naar 5
graden. Op de weg naar beneden,
naar het strand van La Playa, kan de
trui weer uit.

De vraag: hoe gaat het hier tegen-
woordig?

‘Tien jaar geleden waren die wegen
nog niet zo breed, de helft was nog
maar geasfalteerd, en de haven was
kleiner’, somt Francisco Mesa Gonza-
lez even later op in het restaurant van
zijn oudtante: Casa María, hét ont-
moetingspunt. Hij is 48, wordt gezien
als ‘de muziekman’ van het eiland,
serveert ’s middags in de bar waar hij
’s avonds op een stoel voor de siga-
rettenautomaat gitaar speelt.

Casa María, een opvallend blauw
gebouw aan het strand, was twintig,
dertig jaar geleden een stuk kleiner –
te zien op de foto’s aan de muur in de
bar. Hut aan het strand, dat was het
zo’n beetje. Eerst had María een pen-

sion voor vissers, daarna een dans-
zaal. Met vooral veel leegte erom-
heen. Heel La Playa was nog een
hoopje van rots en zwart vulkanisch
zand.

Maar María is al 82, haar zaak
wordt gerund door zoon Pepe, ze
houdt zichzelf graag schuil achter een
kamerscherm in het restaurant. La
Playa heeft nu een miniboulevard,
pensions, en een Kodak-winkel; links
wordt appartementencomplex Playa
María gebouwd (ze is echt een feno-
meen), rechts zitten restaurant Parai-
so en bar Las Olas. ‘Daar stonden
twintig jaar geleden bananenbomen’,
wijst Francisco. ‘Dat mis ik nog het
meeste, al die plantages. Overal ba-
nanen.’

Hoe lullig het ook klinkt: het is hier
toeristen voor bananen. Sinds de EU
in 2003 de subsidie op de Canarische
bananenteelt heeft afgeschaft, heb-
ben de meeste Gomeros het voor ge-
zien gehouden. Ze sloten hun planta-
ges. Op hun land staan nu apparte-
menten of huizen die worden ver-
huurd aan toeristen. Relatief klein-
schalig, dat scheelt; het zijn nergens
de monstrueuze kolossen als aan de
kust van Tenerife of Gran Canaria. Het
witte complex van Fred. Olsen aan de
kust van Playa de Santiago, met een
lift dwars door de rotsen heen naar
Club Laurel (bar/restaurant/midget-
golf), is een uitzondering; de Gomeros
zijn er niet juichend over, maar eerlijk
is eerlijk, er is tenminste werk.

Misschien dat het hierbij blijft: het
vliegveld bij Playa de Santiago, dat na
jaren van protest in 1999 is geopend,
heeft een te korte landingsbaan voor
chartertoestellen uit Europa. Voor
grote groepen toeristen zal La Gome-
ra altijd één boot te ver zijn. Als ze al

Helemaal links: Valle Gran Rey; linksboven: Het laurierbos in Nationaal Park Garajonay; rechtsboven: Strand van La Playa. Fo t o ’s: Eric van den Berg

Nauwelijks zandstranden, geen charters.
Toch leeft ook La Gomera van het
toerisme. Door Eric van den Berg

willen: er zijn nauwelijks zandstran-
den, en dat beetje zand dat er ligt, is
zwart.

Toch, de achttienduizend echte
Gomeros lijken te worden overvleu-
geld. In disco Club de Mar draait van-
avond dj Andreas uit Hamburg, bar
Las Olas heeft een Duitse zender op
staan, Der Valle-Bote, een krantje
voor Valle Gran Rey, gemaakt door
Capitano Claudio (geboren Klaus),
heeft een rubriek over La Gomera die
‘Nieuws uit zuidwest-Duitsland’ heet.
Duitsers kwamen er al sinds de jaren
zeventig en tachtig, toen La Gomera
een plek was voor hippies en andere
gelukszoekers, maar nooit in deze ge-
tale. Er is nog één meditatiecentrum,
Argayall (‘een plek van licht’), en hip-
pies, ja, er zaten er tot voor kort nog
een stuk of tien in de heuvels bij Vuel-
tas, maar die zijn afgelopen herfst tij-
dens springtij uit hun grotten ge-
spoeld.

‘We zijn niet alternatief meer, maar
wat zijn we dan wél?’, vraagt Javier
Chinea zich af, de 37-jarige eigenaar
van restaurant El Palmar in het dorpje
Borbalán, in dezelfde vallei. ‘We moe-

ten kiezen. Voor exclusief toerisme,
voor ecotoerisme, voor massatoeris-
me; als we maar kiezen. Sommige
bouwprojecten zijn alweer stilgelegd,
omdat ze toch gaan twijfelen: krijgen
we die hotelkamers volgend jaar wel
vol?’

Hijzelf draait oké, maar een vetpot
is het nooit geworden. Veel van de
toeristen zijn 50-plussers, met wan-
delstokken in de bagage, en een rug-
zakje voor het regenpak, de boter-
ham en de appel. Niet echt het type
waarvan Javier rijk zal worden. Hij
vindt het allemaal een beetje zo-zo
worden, ni carne ni pescado. ‘K a ra k-
ter! Dat mis ik.’ Oude mannen die hel-
pen bij de bananenpluk en aan het
eind van de ochtend een wijntje drin-
ken – dát is zijn La Gomera.

Dat La Gomera is er nog wel, een
beetje. En toch altijd weer dichtbij –
meer dan een uur rijden is zelden no-
dig op dit eilandje. Wie Casa Ramón
huurt, een huisje in het dorp Las Ro-
sas, moet afspreken in Bar Luís, waar
de 65-jarige moeder van Ramón de
sleutel komt brengen, en ach, ze rijdt
wel even mee, want ze is best trots
op de vakantiewoning. Wie in Agulo
’s ochtends koffie drinkt in café Ber-
termann en ’s middags terugkomt
voor een broodje ziet dezelfde oude
man op dezelfde stoel zitten, nog

steeds zwijgend om zich heen kij-
kend.

Duits wordt in een dorp als dit niet
gesproken, behalve dan tijdens de
lunch in restaurant La Zula. Plus
Noors, Engels en Frans, want het res-
taurant is een attractie voor toeristen
die een dagje over zijn gekomen van-
uit Tenerife. Voor iets authentieks. Ze
stappen uit de bus, soms een paar
honderd, gaan zitten en krijgen brood
met almogrote (een oranje saus met
geitenkaas, peper en knoflook), wa-
terkerssoep (nog een specialiteit van
het eiland), rundvlees, en iets met ba-
nanen toe. Tussen de gangen door
krijgen ze een demonstratie van het
Silbo Gomero, waarmee de herders
communiceerden.

Deze fluittaal – met één vinger on-
der je tong, andere hand als een soort
megafoon naast je mond – is voor de
Gomeros een serieuze taal. Sinds het
jaar 2000 is het Silbo Gomero (silbar is
Spaans voor fluiten) een verplicht vak
op de lagere school, en bij de Unesco

ligt het verzoek de taal te plaatsen op
de Werelderfgoedlijst. Hier, en ook in
restaurant Las Rosas (eigenaar, drie
keer raden: Fred. Olsen), is het fluiten
een g i m m i ck , een reden om hier te
eten. Of juist niet.

Wat er gebeurt: de baas van de
zaak pakt een trui, een bril of een
briefje van 50 euro van een toerist,
legt het attribuut bij iemand anders of
onder een stoel. Ober Fabian fluit dan
heel hard: Mariangela! – de klanken
zijn fonetisch – en zij komt vanuit de
keuken aanlopen. ‘O, Fabian, wat is
er? Moet ik spullen zoeken?’ Dan legt
hij al fluitend uit waar de trui is en dat
die ene meneer hem toch echt terug
wil hebben. Het lukt haar. Applaus.
Auf Wiedersehen, goodbye, au revoir,
muchas gracias. En tot ziens.

De volle bussen rijden op de terug-
weg naar de boot langs café Berter-
mann, waar een oude man zit, leu-
nend op zijn stok, die het fluiten onge-
twijfeld nog van zijn vader heeft ge-
leerd. ■

Wa n n e e r
La Gomera is een bestemming voor het
hele jaar. In de zomer is het erg warm, in de
winter zo rond de 20 graden. Aan de zuid-
kust bestaat de meeste kans op zon, in het
binnenland is het in de winter soms mistig.

Reis
Rechtstreeks vliegen op La Gomera kan
niet. De reis gaat via Tenerife. Transavia
vliegt rechtstreeks op Tenerife Zuid (Reina
Sofia), maar vaak op ongemakkelijke tij-

den. Iberia vliegt via Madrid, met korte
overstap, vanaf 340 euro (inclusief). Vanaf
het Reina Sofia naar de havenplaats Los
Cristianos. Goed te doen met bus 487, een
groene bus, bij de uitgang, voor 1,70 euro.
(Uitstappen bij busstation, en dan klein
stukje naar haven lopen.)

Boot
Drie maatschappijen varen op La Gomera.
Fred. Olsen (40 minuten, enkeltje 26 euro)
en Armas (1 uur, 20 euro) varen meermalen

per dag naar San Sebastián. De Garajonay
Exprés vaart eerst naar San Sebastián,
dan naar Playa de Santiago en Valle Gran
Rey (anderhalf uur, 22 euro).
Zie www.fredolsen.es, www.navieraar-
mas.com en www.garajonayexpres.com.

Auto
Wie wat van het eiland wil zien, kan niet
zonder een auto. Handig is van tevoren
een auto te huren bij Sunny Cars, die een
voucher sturen waarmee alle kosten zijn

gedekt (ook verzekeringen). Reken op 175
euro voor een week, kleinste model. Zie
w w w. s u n n y c a r s. n l .

Wa n d e l e n
La Gomera is een paradijs voor wande-
laars. Over het hele eiland zijn routes uit-
gezet. Ga naar het bezoekerscentrum van
het Nationaal Park Garajonay bij Las Rosas
voor informatie over het laurierbos. Vraag
naar de witte folder met de ‘self-guided
paths’.

Slapen
Sla San Sebastián niet over! Aardige, maar
niet goedkope ervaring is een nacht in het
viersterrenhotel Parador de Gomera.
Boek een huisje of appartement (binnen of
buiten de dorpen) via Turismo Rural en Ca-
narias. Zie www.ecoturismogomera.com.

Eten/drinken
De meeste actie is te vinden in de de kust-
dorpjes van Valle Gran Rey. In Casa María
in Playa komen locals en toeristen samen

(elke avond live-optredens). Lekker m e l-
low is het bij een bar in Vueltas: Nuestra
Sra. del Carmen. ’s Avonds Café Etnico of
de Jazz Bar in Playa. Voor Santiago de
Playa: Eten bij Don Tomate, drinken bij een
barretje aan Plaza del Carmen.

Informatie
Een aardig overzicht bieden www.gome-
ra.info en www.gomera-island.com. An-
ders: het Spaans Verkeersbureau 070-
3465900.
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