
 | 27

je baguettes koop je er bij 
de Carrefour, betalend met  
de euro, maar ondertussen 
geeft de thermometer elke 
dag 30 graden aan en wuiven 
er palmen op het strand. 
welkom op guadeloupe, 
frankrijk in de tropen.

Tekst & fotografie: Bas van Oort
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Toegegeven: het duurt even voordat je  
er bent. Eerst met de Thalys naar Gare du 
Nord in Parijs, dan per metro en luchthaven- 
shuttle naar vliegveld Orly en daarna in een 
uur of acht vliegend de Atlantische Oceaan 
over. Maar dan stap je uit in Pointe-à-Pitre, 
waar de tropische warmte zich als een  
warme douche over je uitstort. Dit alles voor  
in totaal nog geen € 450 – let wel, retour. 

Grande-Terre...
En dan moet je kiezen: vanaf het vliegveld 
rechtsaf of linksaf? Dat maakt nogal wat uit. 
Rechts is Grande-Terre, links Basse-Terre. 
Samen hebben ze de vorm van een vlinder, 
los van elkaar zijn de twee een wereld van 
verschil. ‘Dat heeft alles te maken met de 
geologische geschiedenis’, vertelt gids  
William Lauzeat, die me op het vliegveld 
staat op te wachten, ontspannen leunend  
tegen zijn auto. Met zijn relaxte houding  
en rastahaar past hij perfect in het plaatje 
van het eiland. Als we wegrijden slaat hij 
rechtsaf. Grande-Terre dus. ‘Basse-Terre  
is relatief jong, vulkanisch, bergachtig en 
groen, dat zul je nog wel zien. Grande-Terre 
is ouder, minder vruchtbaar, vrijwel volledig 
vlak en tja, een stukje minder groen ook.  
Eigenlijk een beetje zoals jullie Antillen.’
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Het strand van Grande-Anse.
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Waar ligt guadeloupe?
Toen Columbus in 1493 Guadeloupe 
ontdekte, woonden hier de Cariben- 
indianen en heette het eiland Karukera, 
‘eiland van het mooie water’. Vandaag 
is Guadeloupe een Frans departement, 
midden in het Caribisch gebied. Het  
eiland maakt deel uit van de boven-
windse Antillen, ligt ten zuiden van 
Montserrat en noordelijk van Dominica. 
In totaal bestaat Guadeloupe uit zeven 
eilanden, waarvan Grande-Terre  
en Basse-Terre de belangrijkste zijn.  
En dat mooie water? Dat is er nog 
steeds: voor de westkust van Basse- 
Terre ligt het Reserve Cousteau, een 
van de mooiste duikplekken ter wereld.

Foto’s v.l.n.r.: 
- Een baantje trekken in de baai van Deshaies.
-  Tropische vissen onder water... 

...en een barracuda daarboven
- Hangbrug in de jungle van Basse-Terre.

Rijdend over Grande-Terre komen we 
eerst door Le Gosier, waar de meeste  
hotels zijn. Badgasten zonnebaden op 
het strand, boven een pier cirkelen wat 
pelikanen op zoek naar vis. Door naar
Sainte-Anne, de fijnste badplaats van dit 
deel van het eiland. Met mijn voeten in 
het loepzuivere water, dat met een graad 
of 28 altijd netjes op temperatuur is,  
kijk ik uit over een langgerekt, wit zand-
strand. We eindigen via Saint-Francois 
bij de Anse des Châteaux, het meest  
oostelijke puntje van Guadeloupe.  
Daar komen de Atlantische Oceaan  
en de Caribische Zee bij elkaar, zijn de  
golven te hoog om in te zwemmen en 
waait het altijd. 

 ...en Basse-Terre
Nee, dan Basse-Terre. Zoals een kind  
het zou tekenen, zo ziet dit deel van  
Guadeloupe eruit: rond, een vulkaan in 
het midden, palmbomen op het strand  
en hier en daar een dolfijn in het water. 
De relaxte Caribische sfeer, over het hele  
eiland voelbaar, is hier nóg sterker.  
Dit is het paradijs uit de film.  
La Soufrière, de vulkaan, zorgt voor  
ongekend vruchtbare ondergrond. Het 
hele eiland is groen. Gooi je een banaan  
ergens de berm in, dan staat er een jaar 
later een complete plantage. Waar de 
vulkaanhellingen afvlakken naar zee zie 
je overal suikerriet. Daar wordt de beste 

rum van gemaakt. En een strand zonder 
palmen, dat is onmogelijk.  
Ga je hoger de bergen in, dan vind je 
tropisch regenwoud. Met bladeren groot 
als parasollen, bamboestengels waarmee 
je kunt polsstokhoogspringen en helder 
klaterende watervallen. Dit alles zonder 
ook maar enig dierlijk gevaar. ‘De enige 
beesten die je tegen kunt komen zijn 
wurgslangen´, zegt William. ‘Kleintjes, 
ongevaarlijk, en het is al heel lang niet 
meer gebeurd. Ach, zo´n slang is juist 
bang voor jou en bovendien hartstikke 
traag. Je bent al weg voordat ´ie  
beweegt.’
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de Baai van deshaies
Hoe relaxed, tropisch en Caribisch ook, 
Guadeloupe blijft overduidelijk Frans.  
In elk stadje staat een klassiek Hôtel  
de Ville, overal vind je een 8-à-Huit of 
boulanger. Die steden en dorpjes op  
Basse-Terre liggen in een cirkel om de 
vulkaan heen en vrijwel allemaal aan  
de kust. Een van de mooiste plaatsen: 
Deshaies, aan een prachtbaai in het 
noordwesten. Zo eentje waar de zeil-
bootjes bij het vallen van de avond  
blinkend op het water dobberen en  
waar je met je voeten in het zand dineert 
terwijl een vuurrode zon  
in de verte langzaam van het toneel  
verdwijnt. Engelse tv-kijkers kennen het 
wellicht als het eiland Saint-Marie, want 
de BBC-hitserie Death in Paradise wordt 
hier al drie jaar op rij opgenomen.  
Een soort Baantjer in de tropen: in elke  
aflevering wordt iemand vermoord en 
dan lost een nukkige Britse detective, 

zwetend in z’n driedelig pak, de zaak op.  
Wie de serie volgt, herkent in aflevering 
6 van het derde seizoen wellicht de ver-
slaggever van dit verhaal. Als figurant in 
een van de scènes, aan de zijde van een 
langbenige lokale schone.

Op & in heT waTer
Net boven Deshaies ligt hotel Fort Royal, 
en in dat hotel werkt Hans Palmquist. 
Een vriendelijke Zweed, die een jaar of 
acht geleden samen met zijn broer een 
zeilboot vanuit Zweden naar deze kant 
van de wereld navigeerde, en vervolgens 
besloot hier nooit meer weg te gaan.  
Inmiddels kent hij vrijwel elk hoekje van 
Guadeloupe. Vraag hem één keer wat je 
allemaal op Basse-Terre kunt doen en  
je bent de rest van de week zoet.  
‘Canyoning door de Rivière d’Acomat,  
paardrijden in de bergen en over het 
strand. Maar het allerleukst is snorkelen! 
Of diepzeevissen of op enorme tonijnen 

en barracuda’s’, zegt Hans met verlek-
kerde blik. ‘Daar maakt onze chef-kok 
Alain dan nog dezelfde dag sushi van.’
Niet geheel verrassend staan we de  
volgende ochtend dan ook klaar om nog 
voor het ontbijt op snorkelsafari gaan.  
Eerst varen we naar Reserve Cousteau, 
een half uurtje spetteren van het hotel. 
Hans: ‘Een maritiem nationaal park dat 
in de volksmond zo heet omdat Jacques 
Cousteau hier nog wel eens een filmde. 
Aan de zuidoostkant van de Îlets Pigeon 
is op twaalf meter diepte zelfs een stand-
beeld van hem te vinden. Maar bovenal 
is het een van de beste duikspots ter  
wereld. De verscheidenheid is enorm. 
Zo’n 80% van alle vissoorten ter wereld 
kun je terugvinden voor de kust van  
Guadeloupe. Maar het allermooist zijn 
de zeeschildpadden, daar zijn er hier  
ook meer dan genoeg van. Zo sierlijk,  
zo gracieus zweven ze door het water.  
Kan ik uren naar kijken.’ •

Foto’s van links naar rechts:
- Op het strand van Grande-Anse
- Rastafari, rum en heerlijke fruitshakes.


