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Het privéstrand van de verslaggever op Reethi Rah. In de verte enkele ‘watervilla’s’. Rechts: personeel op het strand bij restaurant Reethi; gasten in een van de golfkarretjes; een gast in het ‘oneindige zwembad’. Fo t o ’s Eric van den Berg

Iedereen een vip
Drie nachten in ‘het beste hotel ter wereld’

Maldiven
Reethi Rah

Tw a a l f
p r i v é s t ra n d e n ,

105 golfkarretjes,
18 duizend

flessen wijn,
en oneindig veel

p r i v a c y.
Eric van den

Berg verblijft in
‘het beste hotel

ter wereld’:
Reethi Rah,

een eiland van
de Maldiven.

‘Sta me toe
uw voeten

te wassen.’
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Z
elfs het water is beleefd.
Zachtjes rolt de Indische
Oceaan, van diepblauw
tot turquoise, over het
witte zand, alsof ze voor-

al geen herrie wil maken. Want
dit is een beleefd strand. Een
strand op stand. Men fluistert,
men nipt ergens aan, men spet-
tert liever niet.

Ik zit in een andere dimensie.
Dit is Reethi Rah, wat ‘prachtig ei-
land’ betekent in het Dhivehi, de
taal van de Maldiven. En dat is het.
Bijna té. Bijna onecht.

Bijna? Eerst heb ik het niet door.
Overal palmbomen, wuivend zo-
als ik hoopte, overal zand, zo wit
als ik droomde, en in de verte het
oneindige blauw.

Maar waar zijn de kokosnoten?
Niet in de boom, niet op de

grond. Wat blijkt: ze zijn wegge-
haald, de bomen zijn gestript. Op-
dat de gasten van het Reethi Rah-
resort geen gevaar lopen een noot
op hun hoofd te krijgen. Veilig.
Doordacht. En toch ook wel een
beetje stupide. Of decadent.

Zo doen ze dat in Het Beste Ho-
tel Van De Wereld, de titel die
Reethi Rah, van de One & Only-ke-
ten, mag dragen volgens de lezers
van het toonaangevende Britse
reismagazine Condé Nast Traveller.
Uitblinkend in alles. Laat de Man-
darin Orientals en Four Seasons
van de wereldsteden ruim achter
zich. Verslaat idyllische safarilod-
ges met gemak.

‘We verkopen nooit nee’, zegt
Michael, de manager.

‘We zijn heel gastvrij’, zegt Tho,
onze parttime butler voor drie da-
gen. ‘Sta me toe uw voeten te was-
sen.’

‘Mag ik ook uw buik aanraken?’,
vraagt Dede, de masseuse in de
spa.

‘Iedereen is voor ons een vip’,
zegt de manager.

‘Hoe weet u dat Nicole Kidman
hier vorige week was’, zegt Coco,
de yogalerares. ‘Dat mogen we he-
lemaal niet vertellen.’

‘We bieden volledige privacy’,
zegt de manager. ‘150 Procent.’

Reethi Rah – het eiland is het ho-
tel, of andersom – is een en al pri-
vacy; het is er in 2005 speciaal
voor ontworpen en aangelegd.
Het is 44 hectare groot, opgespo-
ten met 150 duizend ton zand. Be-
plant met 15 duizend ingevlogen
palmen, die de 130 villa’s aan het
zicht onttrekken. Twaalf stranden
zijn er bedacht, bij elkaar zo’n zes
kilometer lang. Met een bezetting
van 250 gasten is dat 25 meter
strand per persoon; een stelletje
heeft al snel een half voetbalveld
aan verblindend zand tot zijn be-
schikking.

Als je niet oppast, zie je nage-
noeg niemand. Behalve het perso-
neel dan. Dat is overal. Zevenhon-
derd mannen en vrouwen – grof -
weg drie obers/tuinmannen/
chauffeurs/schoonmakers op één
gast.

Altijd in de buurt is Tho, onze
villa host, die ons opwacht bij
Beach Villa 157 – een van de goed-

kopere soort, want maar 1800 dol-
lar per nacht in het hoogseizoen,
maar toch nog 135 m2 groot en ze-
ven meter hoog. Tho weet dat we
een lange vlucht achter de rug
hebben, plus, ach ja, nog een uur
varen vanaf het vliegveld van
Male’ met het luxe motorjacht
One & Only II, dus we zullen wel
toe zijn aan een traditionele voet-
massage. ‘Dit is ons welkom hier
op de Maldiven’, zegt hij als hij de
energizing olie op mijn voeten uit-
wrijft. ‘Hoe voelt het?’

Tho verschijnt aan de voordeur,
zo legt hij zelf uit, als we op toets 1
van de telefoon drukken. Dan
komt hij de Taittinger Champag-
ne aanvullen, de koffers uitpak-
ken, of het bad laten vollopen
voor een Good Night Ceremony,
waarbij hij petitfours en een Moët
& Chandon Vintage Rosé 1998 ser-
veert.

Toets 2 is voor Villa Dining, zeg
maar roomservice met een gedek-
te tafel en een linnen servet op
schoot. In de schaduw op de ve-
randa. Of op, zonder gekheid, ons
privéstrand. Dat elke ochtend
wordt aangeharkt.

Toets 3 is voor de golfkarretjes,
de buggy’s. Op het eiland rijden er
105 – auto’s zijn er niet. De gasten

in de duurste villa’s (7200 dollar
per nacht, maar dat is inclusief
zwembad, privébutler en ontbijt)
hebben zelf een buggy voor de
deur staan. Eenvoudigere zielen
moeten wachten op een van de 24
chauffeurs, die 24 uur per dag pa-
raat staan.

Iedereen een vip – is dát het dan?
De sleutel voor Het Beste Hotel Van
De Wereld? Natuurlijk, hét beste
hotel bestaat niet; ieder heeft zijn
eigen beste hotel. Zo betekent pri-
vacy iets anders voor Eric dan voor
Nicole. Die hier niet onder de
naam Kidman is ingeschreven,
maar onder een pseudoniem. Be-
leid. Net zoals er patrouilleboten
om het eiland varen om paparazzi
met telelenzen weg te houden.

Wij voelen ons hooguit een vip.
Misschien omdat de zeephouder
in de badkamer van marmer is en
180 dollar kost. Misschien omdat
ik een privé Kundalini-yogales
krijg van Coco, uit Japan, in een
openluchtpaviljoen op palen,
midden in de Indische Oceaan.
‘Voel je het?’, vraagt ze. ‘Voel je het
echt?’

Dat exclusieve – soms stijgt het
als een grote champagnebubbel
naar je hoofd. Soms went het
zelfs. Dit is mijn strand, denk je
dan in de hangmat. Natuurlijk. En

die oceaan is ook een beetje van
mij.

Dan weet je: ik ben weg van de
wereld. Van de echte wereld. Is dát
het dan?

Hier, in je designbadjas van Alle-
gra Hicks net onder de design-
regendouche vandaan, denk je
niet zo snel aan de tsunami die in
2004 huishield aan de oostkant
van het Noord Male’ Atol en het
Zuid Male’ Atol. Of aan cruciale
klimaatveranderingen die uitein-
delijk een groot deel van de 1190
Maldivische eilandjes onder de
zeespiegel zullen sturen. En hoe
‘fout’ is het hier eigenlijk? Mau-
moon Abdul Gayoom regeert en
dicteert de strenge moslimstaat al
sinds 1978; tegenstanders en onaf-
hankelijke media zijn in de ban
gedaan.

Nee hoor, wij zitten één tijdszo-
ne verder. Werkelijk waar. Want
het hotel, toch maar op zo’n
25 zeemijlen van de hoofdstad
Male’, heeft zijn eigen zomertijd
ingevoerd. Dat kun je doen als je
een eiland bent: uurtje extra zon
voor de gasten. En alcohol? Strikt
verboden op de Maldiven, maar
voor de resorts – inkomstenbron
nummer 1 – is een uitzondering
gemaakt. Reethi Rah heeft voor
driekwart miljoen dollar aan wijn
liggen in de wijnkelder : 18 dui-
zend flessen.

De wijnkaart lees ik van rechts
naar links; eerst de kolom met de
prijzen, dan kijken welke wijn
daarbij hoort. Let’s face it: als je
hier niet oppast, heb je bij de
champagnebrunch, elke zondag
om 12 uur, een fles champagne
van 13 duizend dollar ontkurkt op
je tafel staan. ‘Doe die pinot gris
uit Nieuw-Zeeland maar’, zeg ik
voorzichtig. ‘Is ie lekker?’ – dat
werk.

We kijken op het terras van Reet-
hi – een van de drie toprestaurants
van het hotel – uit over het ‘onein -
dige zwembad’, zo’n strak ontwor-
pen bad dat bij de rand zo lijkt
over te gaan in het kristalheldere
water van de oceaan. Ligstoelen
staan verspreid op het strand:
daar een stelletje, daar een groep-
je van vier, daar een tuinman die
takjes uit het water vist. Stemmen
hoor je nauwelijks. Vrienden ma-
ken zal hier een heel karwei wor-

den; al is het maar omdat de on-
derliggende afspraak is dat ieder-
een iedereen met rust laat.

Nou, dat lukt. Aan de privacy is
nauwelijks te ontkomen. Gepro-
beerd: Tapasake, het restaurant op
palen aan de westkant van het ei-
land, waar de zon zijn laatste
gloed van de dag straalt over de
golven, waar roggen en haaien
onder je door zwemmen, en de
foie gras is gemarineerd in miso.
Maar alles in fluistersfeer. Fandit-
ha dan, het Arabische openlucht-
restaurant dat een Late Night Par-
ty belooft. Het hotel is vol, hier is
nagenoeg niemand, op de resi -
dent-dj uit Zuid-Afrika na dan, die
achter zijn Apple draait alsof de
hele zand- en palmenvloer vol
staat. Wij zoeken een schommel-
bed op en vallen in slaap. Totdat
iemand héél zachtjes komt zeg-
gen: ‘Excuse me, sir... Sir? You need
to sign here. Please. Thank you.’

Wat doe je in het beste hotel ter
wereld? Je schommelt wat, je
zwemt wat, eet, drinkt. Een Thaise
massage in een tuin die Eden mag
heten. Met een lifestylecoach naar
de gym, waar je al rennend kunt
kijken naar CNN, TVM Maldives en
Abu Dhabi 1. Met een watervlieg-
tuig naar een rif om te duiken
vanaf de boot die er die nacht al
voor je naartoe is gevaren. Of je
trouwt. Laatst nog wilde een stel
een heel bijzondere bruiloft: het
hotel liet bij het ja-woord met een
vliegtuig 80 kilo rozenblaadjes
over hen uitstorten.

‘Whatever it takes’, zegt Michael,
de manager. Voor deze gasten
moet het ‘absolute perfectie’ zijn,
niets minder. ‘Wat wij doen is
voor hen helemaal niet bijzonder.
We hebben hier mensen die thuis

Erics beste hotels

Videoverslag
■ Reethi Rah: massage, yoga,
champagne en Nicole Kidman
volkskrantreizen.nl/video

... vanwege de glimlach.
Reethi Rah, North Male’ Atol,
Maldiven
Ongekende weelde. Drie man per-
soneel per gast. En altijd voel je
dat ze het menen. (Vanaf 1300
euro per nacht.)

... vanwege de wc.
The Peninsula, Hongkong
Direct naar bar Felix, op de 28ste
verdieping, ontworpen door Philip-
pe Starck. Mannen hebben bij het
urinoir heel Hongkong onder zich
liggen. (Vanaf 360 euro.)

... vanwege chef-kok Bruce.
Treetops Lodge, Rotorua,
Nieuw-Zeeland
Chique en enigszins truttige lodge,
net buiten het toeristische Roto-
rua. Van de keuken moet je het
hebben. (Vanaf 495 euro.)

...vanwege de Martini’s.
Park Hyatt, Tokio, Japan
To k i o ’s Shinjuku ligt aan je voeten
als je in de New York Bar bent.
Hier zaten ook Bill Murray en Scar-
lett Johansson, in Lost in Translati-
on. (Vanaf 420 euro.)

... vanwege het kerkhof.
Hotel Budir, Budir, IJsland
Het dorp is het hotel plus het kerk-
je met begraafplaatsje er naast.
Luxe (en goed eten) op het randje
van de wereld, op schiereiland
Snaefellsnes. (Vanaf 235 euro.)

... vanwege de inloopdouche.
Cape Standard, Greenpoint,
Kaapstad, Zuid-Afrika
Weggestopt in een zijstraatje.
Maar dit stijlvolle boetiekhotelletje
is wat extra taxiritten waard van
en naar de City Bowl. Fijne inloop-
douche. (Vanaf 55 euro.)

... vanwege de moed.
Stroom, Rotterdam, Nederland
In een voormalige elektriciteits-
centrale in het Lloydkwartier. Niks
gemoedelijks hier, wel spanning.
Binnenkomen in de badkamer, en
tv-beamer boven het bed. Nul uit-
zicht. (Vanaf 135 euro.)

... vanwege de schoenen.
Casa Camper, Barcelona, Spanje
Hartje Raval. Hotel van de schoe-
nenfamilie. Strakke kamers in
twee delen: wie van de bank en tv
naar bed wil, moet de gang over-
steken. (Vanaf 245 euro.)

... vanwege de snookertafel.
Lindrum, Melbourne, Australië
Heel fijn. Ook voor wie geen bal
raakt. Hotel in oud snookerpaleis.

Gemoedelijk. Bijna ongemerkt gro-
te klasse. (Vanaf 250 euro.)

... vanwege de gidsen.
Kwetsani Camp, Okavango Del-
ta, Botswana
Exclusief safarikamp, alleen per
Cessna te bereiken. Zittend op de
wc kijk je uit over ‘wetland paradi-
se’. Jakes en Dan stelen de show.
(Vanaf 500 euro.)

...vanwege de zuurstof.
Monasterio, Cusco, Peru
Moet het mooiste hotel van Zuid-
Amerika zijn. In een 16de-eeuws
klooster in Cusco, in de Andes. Be-
toverend personeel. Kamers met
extra zuurstof vanwege de hoog-
te: 3000 meter. (Vanaf 230 euro.)

... vanwege U2.
The Clarence, Dublin, Ierland
Eigendom van Bono en The Edge.
Verder niet uitzonderlijk. Lijkt op
bankgebouw. (Vanaf 350 euro.)

... vanwege de airco.
The Chedi, Musqat, Oman
Een plaatje, dit designhotel aan de
Golf van Oman. Zwembad is zo
strak dat het zonde is er in te
springen. Oase in bloedhete woes-
tijn. (Vanaf 290 euro.)

... vanwege de hoge plafonds.
Old Cataract, Aswan, Egypte
Waar Agatha Christie Suite Death
on the Nile schreef. Fabuleus uit-
zicht over de Nijl. Paleis in Moorse
stijlen. (Vanaf 170 euro.)

... vanwege de naam.
The Victoria Falls Hotel, Victoria
Falls, Zimbabwe
Legendarisch hotel met tuin net
boven de Victoria-watervallen. In-
stituut. Kolonialer kan het niet.
(Vanaf 250 euro.)

... vanwege de badjas.
Metropolitan, Bangkok, Thai-
land
Hip hotel met nog hippere bar, The
Met Bar, waar je gezien moet wor-
den met de martinicocktail Tom-
Yamtini. De badjas in de kamer is
van Armani. (Vanaf 165 euro.)

... vanwege de chocolade.
The Fullerton, Singapore
Gevestigd in oud hoofdpostkan-
toor. Machtige patio. Populair is de
zondagbrunch met chocoladefon-
tein. (Vanaf 250 euro.)

Prijzen gelden voor een nacht in een
tweepersoonskamer tijdens het
hoogseizoen. Eric van den Berg is
reisverslaggever van de Volkskrant.

gewend zijn aan een butler en een
eigen chef-kok.’

Wat het verschil maakt: het per-
soneel. Uit 38 landen. Allen gese-
lecteerd, het kan haast niet an-
ders, op hun innemendheid en
een stralende lach. Altijd die lich-
te buiging, met de rechterhand
op het hart. En – hoe ze het doen,
je weet het niet – iedereen lijkt
nog oprecht ook.

Dede, de masseuse die me doet
vergeten waar ik ben (‘Relax...
Staat de muziek niet te hard?’);
Easa, die een toer geeft door de
kruiden- en groententuin van de
chefs, en geen krimp geeft als we
onszelf voor het gemak even ver-
gelijken met Dida, Tom Cruise en
Paul McCartney, (‘Paul wie? Ken ik
niet’). En Najah, net als de meeste
andere buggychauffeurs, uit de
Maldiven. Verdient 200 dollar per
maand. En stuurt wat hij kan mis-
sen naar zijn vrouw in Male’ en
zijn broer, die zijn school anders
niet kan betalen.

Is dát het dan? Is een hotel als
dit enkel mogelijk op een plek
waar een groot deel van het perso-
neel drie jaarsalarissen zou moe-
ten neertellen voor één nacht in
de duurste kamer? Bizar. Najah
hoopt spoedig senior buggy driver
te worden. Dan verdient hij het
dubbele.

Elke avond om zes uur spelen
de mannen een potje voetbal, op
een trapveldje bij de haven van
het eiland. ’s Avonds gaan velen
naar de Team Bar, de bar in het
personeelsdorp (met moskee en
winkel), waar twee pooltafels
staan en een drankje een halve
dollar kost.

Wat eigenlijk de echte wereld is.
Maar waar je ook een beetje in de
coulissen van het hotel zit. Alsof
hier de acteurs en actrices zitten
die in onze film meespelen. Zoiets
als in The Truman Show, waarin al-
leen Truman Burbank geen acteur
is, en de anderen om hem heen fi-
gureren in zijn onechte leventje.

Onze film duurt drie dagen.
Dan is het ook wel genoeg. Ik pak
mijn korte broek in, haal mijn
spijkerbroek uit de kast, ineens
zo’n relikwie uit dat andere leven.
Waar niet speciaal orchideeën
worden gekweekt voor op mijn
nachtkastje.

Dat exclusieve –
soms stijgt het als
een grote
champagnebubbel
naar je hoofd.


