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Column Royan: De gewelddadige vulkaan van Martinique 

Het tropische eiland Martinique in de Caribische zee oogt rustig vanuit de lucht. Zoals meestal wordt in het noorden van het stukje land de top van de 
1400 meter hoge Montagne Pelée verborgen door wolken. Een vochtig regenwoud groeit op de flanken van de berg en loopt door tot aan de exotische 
stranden langs de kust. Maar het zand onder de palmbomen en in de zee is zwart van kleur in plaats van wit. Het past in eerste instantie niet helemaal bij 
het beeld dat velen hebben van tropische lagunes. De oorzaak hiervan schuilt schijnheilig en bedrieglijk tussen de wolken: de nog steeds actieve vulkaan. 

Saint-Pierre en de vulkaan

Het is alweer ruim honderd jaar geleden sinds de vulkaan voor het laatst moordde in een niets ontziend geweld. Dat was in 1902. De berg was al een tijd 
onrustig, maar er werd geen evacuatie bevolen door de autoriteiten die meer aandacht hadden voor de op handen zijnde verkiezingen dan voor het 
dreigende gevaar. In de maand mei van dat jaar vond de eruptie plaats en een gloedwolk bestaande uit halfvloeibare lava, gas, steen en as verwoestte 
alles in de wijde omgeving. De hoofdstad Saint-Pierre aan de voet van de berg verdween van de aardbodem door toedoen van deze drukgolf die een 
temperatuur bereikte van honderden graden Celsius en wel 30.000 mensenlevens opeiste. Twee mannen slechts overleefden de ramp. Een daarvan, 
genaamd Cyparis, zat op dat moment gevangen in een cel waarvan de muren zo dik waren dat ze zijn leven redden.

Saint-Pierre is sindsdien weer opgebouwd. In 1929 vond er nog een uitbarsting plaats, maar omdat de omgeving tijdig werd ontruimd, vielen er ditmaal 
geen slachtoffers. Vandaag de dag is de vulkaan nog steeds wakker en wordt hij voortdurend in de gaten gehouden door vulkanologen. Het stadje aan 
zee is niet meer de hoofdstad van het door Frankrijk bestuurde eiland en blijft de sporen dragen van de ramp uit 1902. Van alle gebouwen is alleen de 
kerk tamelijk ongeschonden overeind blijven staan tijdens het natuurgeweld. Van de gevangenis en het ooit zo vermaarde stadstheater zijn enkel nog 
ruïnes over. Het cachot van Cyparis staat er nog steeds en is vrij toegankelijk voor een ieder. 
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Zwarte stranden in het noorden 

De stranden zijn door de uitbarstingen donkergrijs tot zwart van kleur in het noorden van het eiland. Wanneer je de kustlijn volgt naar het zuiden worden 
ze steeds lichter en eindigen ze als de idyllische witte stranden die horen bij een eiland als dit. Vooral het zuidelijkste puntje van Martinique met de 
Grande Anse des Salines is erg in trek bij bewoners en toeristen. De wuivende kokospalmen bieden enige schaduw tegen de tropische zon terwijl de 
lichtblauwe zee met zijn koraalriffen voor een heerlijke verkoeling zorgt. Het hele jaar door is het hier warm en buiten het seizoen waarin regenbuien en 
orkanen het gebied teisteren lijkt het leven er rustig en makkelijk. 

Het Antilliaanse eiland heeft van alles te bieden. De noordelijke regenwouden met watervallen maken meer naar het zuiden plaats voor savannes terwijl 
grote gebieden van dit 70 kilometer lange stuk tropische aarde zijn bedekt door mangrovebossen. Fietsen, kanoën en wandelen behoren tot de 
mogelijkheden om je hier sportief te ontspannen. De vele lokale restaurants bieden Creoolse maaltijden die altijd worden begeleid door sauzen die 
gemaakt zijn met een ruime sortering aan plaatselijke specerijen. Je vindt deze ook terug op de lokale overdekte markten waar hun pittige aroma’s de 
overheersende geur vormen. Martinique produceert verder veel witte en bruine rum. De uitgestrekte rietplantages zijn daar getuige van. De beide 
rumsoorten vormen samen met een scheutje grenadinesiroop en verse vruchtensap de ingrediënten van de heerlijke drank Planteur die niet weg te 
denken is uit Martinique.

Een kogelvis in ondiep water

Ook onder water valt er een hele wereld te ontdekken. Schildpadden, barracuda’s en trekkervissen verwelkomen je zodra je onder de oppervlakte van de 
zee verdwijnt en koralen zorgen daarbij voor de mooiste kleuren. Het noorden is niet zo populair als duikgebied, omdat het donkere zand daar minder 
zonlicht reflecteert dan de duikstekken in het zuiden. Maar juist in dat noorden zitten de grotere vissen, misschien wel omdat het er rustiger is. Het vormt 
ook het deel van het eiland waar met de boot dolfijnen kunnen worden gespot. 

Op 7.500 kilometer van ons vandaan vormt Martinique een wat minder bekende vakantiebestemming. Het maakt deel uit van die andere Antillen, 
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exotische eilanden die bij Frankrijk horen en heel veel meer te bieden hebben dan alleen maar zon, zee en strand.

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Zuid-Amerika Forum.

Royan van Velse is werkzaam in deGezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en verhalen waaronder het 
boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse columns over interessante 
bestemmingen die hij heeft bezocht.
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Royan - 29-07-13, 12:47  Reageren 

Voor mensen die de Antillen leuk vinden maar op zoek zijn naar nét iets andere Antillen, is dit best een leuke bestemming. Strand en 
oerwoud, savanne en mangrove. Alles ineen. 

anne-jitske - 30-07-13, 16:40  Reageren 

Vooral die eerste alinea is echt prachtig! 

Royan - 09-08-13, 12:41  Reageren 

Dank je. Prachtig past ook goed bij de beschrijving van het eiland. Ik ben er inmiddels 6 keer geweest en blijf het mooi en leuk 
vinden daar. 

Royan - 05-04-14, 09:11  Reageren 

Voor als iemand ook wil eten op Martinique, het volgende stukje schreef ik over de culinaire kant:

http://ecritures.s3.amazonaws.com/ar...pdf?1393443845
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