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ting van de boeg maar iets naar links. Toen was elke spyhop ook 
nog bijzonder, de walvis die zijn bek (en ogen) boven water steekt 
om zo rustig rond te kijken. 

Met al dat getuur zou je bijna het hele decor vergeten: een 
strakblauwe lucht, de contouren van de Sierra Santa Clara en de 
Sierra San Francisco in de verte, kabbelend water tegen de boeg, 
het lichte groen van het mangrovebos aan de randen van de baai. 
De temperatuur, de kalmte – het zijn enkele van de redenen waar-
om ook de walvissen naar deze ongerepte uithoek komen. 

De moeite die je moet doen is al de helft van de aantrekkings-
kracht. Als in Zuid-Afrika of Botswana op elke straathoek een 
mannetjesleeuw zou liggen, wat moet je dan nog met een safari 
en die hele Big Five? Dus de reis, het verre, de inspanning: ook 
dat allemaal maakt de grijze walvis bijzonder. De Laguna de San 
Ignacio, dat is de zona abandonada, zeggen de bewoners van de 
zes dorpjes aan de baai, of wat er nog van over is. Er is namelijk 
niets. Voor drinkwater, gas en levensmiddelen moeten ze steeds 
weer die onverharde weg naar het dorp nemen, zo afgelegen is 
het. En dat kan dus, vreemd genoeg, voor een bezoeker als ik een 

aanbeveling zijn.
Zonder de grijze walvis had ik ook 

nooit over die lange landtong gereden 
en me onderweg in Ciudad Constitu-
tión verslikt in de jalapeñopeper, had ik 
al die orgelpijpcactussen in die half-
woestijn moeten missen, en ook de vel-
den met sinaasappelbomen, de verge-
zichten over de Zee van Cortés – waar 
een deel van de groep vorige week al 
een blauwe vinvis heeft gezien, het 
grootste dier op aarde, maar dat mag de 
pret niet drukken.

En Loreto natuurlijk, dat nu een halfslapend dorp aan de oost-
kant van Baja is, maar waar een oude missiepost, de Misión 
Nuestra Señora de Loreto de Conchó, verraadt dat dit ooit iets 
groters en belangrijkers is geweest. De jezuïeten kwamen hier in 
1697. De post, de eerste Spaanse nederzetting in de hele regio, zou 
uitgroeien tot hoofdstad van heel California, inclusief ‘Alta’, het 
deel dat later Amerikaans werd. 

De kerk en klokkentoren hebben de orkaan van 1829 en aard-
beving van 1877 overleefd, zo heb ik kunnen vaststellen vanaf het 
dakterras van hotel Posada de las Flores. Daar kwam de groep 
walvisspotters voor het eerst bijeen, de avond voor de busrit naar 
de baai. Die avond ging het niet over gebouwen en jaartallen, 
maar over de reis en de baleinwalvissen die op ons wachten. 

Natuur wint het in de groep van cultuur. Ik reis met echte fans, 
geen Great Migration gaat ze te ver: de ijsberen die wachten op het 
dichtvriezen van de Hudsonbaai voor hun oversteek, de 300  
miljoen monarchvlinders die van Noordoost-Amerika naar 
Centraal-Mexico vliegen, de enorme kudden gnoes die over de 
Tanzaniaanse vlakten van de Serengeti denderen. 

De groep grapte, zoals dat gaat op een eerste dag. ‘Ik doe wat 
mijn vrouw zegt,’ zei Julius, een kerel van 80. Nog niet wetend dat 

zijn vrouw Alice (‘Ik voel 
me een indringer, zo dicht 
bij deze dieren’) de volgen-
de dag toch een beetje bang 
zou zijn in de wiebelende 
boot. Connie verheugde 
zich op de ‘interactie’, zij 
wil thuis kunnen zeggen: ‘I 
touched a whale.’ Een leeuw 
of een ijsbeer raak je niet 
aan. Een grijze walvis wel. 
Sowieso, want hij komt 
naar je toe. 

Carlos, gids en gastheer 
van het kamp, kan het niet 
vaak genoeg benadrukken: 
ja, de walvissen zijn vrien-
delijk, maar nee, we gaan 
niet zomaar naar ze toe  
varen. ‘Als ze willen, komen 
ze naar ons toe.’ 

Er zijn regels, wil hij 
maar zeggen. Dat stelt ge-
rust en sust mijn geweten. 
Want regels houden impli-
ciet in dat het in orde is dat 
ik hier op visite ben – op 
een plek waar ik ’s nacht in mijn cabaña de walvissen kan horen, 
waar ik ’s ochtends onderweg van mijn cabaña naar de wc een 
prairiewolf zie langslopen. De cabañas worden zo duurzaam mo-
gelijk gerund. De touwtjes van de theezakjes gaan in aparte af-
valbakjes, het licht gaat ’s avonds om tien uur uit om (zonne)
stroom te besparen.

DENKBEELDIGE GRENSLIJN
Het is vanzelfsprekend. We zitten hier immers in El Vizcaíno, een 
biosfeerreservaat van 2,5 miljoen hectare, het grootste bescherm-
de natuurgebied van Latijns-Amerika dat veilige (woestijn)grond 
biedt aan het dikhoornschaap, de gaffelbok en 466 plantensoor-
ten, en veilig water aan de grijze walvissen. Een belangrijke regel: 
niet allemaal tegelijk. In de whale watching area mogen maximaal 
zestien bootjes varen. Na anderhalf uur vaar je weer over die 
denkbeeldige grenslijn die loopt, zegt gids Yoanna, ‘van die hut 
op de rotsen tot die zandduin daar’.

Dat is nog wel de minst ingrijpende regel waaraan stuurman 
Alvaro zich moet houden. Hij is visser, maar als de walvissen er 
even niet zijn, dan is vissen verboden. De bevolking verdient nog 
30 procent met de visserij en bijna 50 met toeristen: op de boten, 
in de kampen, op de zoutvlakten en bij de grotschilderingen hier 
in de buurt.

‘Die mannen doen dit al 20 à 25 jaar,’ zegt Yoanna. ‘Die weten 
precies wat ze doen. Ze voelen ook de verantwoordelijkheid voor 
de walvissen, ze zijn uiterst voorzichtig.’ Hier gaat het eigenlijk 

AAIEN OF NIET?
Zoals in deze reportage wordt 
beschreven, kunnen bezoekers de 
grijze walvissen bij Baja California 
aanraken. Er zijn zelfs toeristen die 
ze een zoen willen geven. Richtlijnen 
zorgen ervoor dat de ontmoeting 
met deze waterreuzen geen stress 
bij de dieren veroorzaakt. De walvis-
sen hebben ruimte nodig om voedsel 
te zoeken, hun jongen groot te bren-
gen en te rusten. Wees voorzichtig, 
minder snelheid en toon respect. 
Voor deze reis raadt Traveler verder 
aan te allen tijde de aanwijzingen 
van de plaatselijke gidsen te volgen: 
zij kennen de dieren goed en weten 
wat – volgens de richtlijnen – wel  
en niet toelaatbaar is. 

Boven: Een eetkraampje 
in San Ignacio serveert 
goedgevulde taco’s en 
tortilla’s. Onder: De Misión 
Nuestra Señora de Loreto 
de Conchó, de missiekerk 
van Loreto, is de oudste 
Spaanse nederzetting van 
Baja California. De jezu-
ieten kwamen hier in 1697. 
De kerk is recentelijk ge-
restaureerd. De klokken-
toren rijst hoog boven het 
historische centrum uit.






