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Kaapverdische Kaapverdische Kaapverdische Kaapverdische 
Eilanden : Eilanden : Eilanden : Eilanden :     
    

“NO Stress” is “NO Stress” is “NO Stress” is “NO Stress” is 
de slogan van de slogan van de slogan van de slogan van 
Cabo VerdeCabo VerdeCabo VerdeCabo Verde    …………        
Na 12 dagen Na 12 dagen Na 12 dagen Na 12 dagen 
weten we dat weten we dat weten we dat weten we dat 
het waar is ! het waar is ! het waar is ! het waar is !     
 
“En onze overburen ?” – “Die zijn er dit jaar niet bij, zij gingen een weekje naar de 

Kaapverdische Eilanden”.  Flarden van een gesprek aan tafel tijdens de oudejaarsnacht, bij 

ons thuis.  Van  Oud naar Nieuw vieren we ieder jaar met de buren.  De buren van aan de 

overkant waren er dus niet bij.  Op vakantie.  Naar de Kaapverdische Eilanden ... Vragende 

ogen en gefronste wenkbrauwen.  Enkele dagen later (volledig ontkaterd) helpt Google ons 

om de eilandengroep te vinden.  Even verder tokkelen.  Blijkt dat Anders Reizen, een 

reisbureau in Diest dat gespecialiseerd is in “andere reizen”, een ontdekkingsreis van de 

eilandenarchipel in zijn aanbod zitten heeft.  Nog geen week later wisten we dat we half 

maart, net ná de Sint Baafstocht en net vóór ons ledenfeest voor het eerst op Afrikaans 

grondgebied zouden wandelen.  Avontuurlijk zou het worden.  Dat wisten we wel zeker nadat 

we van Anders Reizen het roadbook kregen toegestuurd.  Een heen- en terugvlucht van goed 

zes uur, drie binnenlandse vluchten tussen de eilanden en twee boottochten gaven ons de kans 

om vier van de tien eilanden te bezoeken.   
 

De Kaapverdische Eilanden doen misschien ergens wel een belletje rinkelen.  Hebben we 

immers ooit in onze lessen aardrijkskunde niet gehoord van de Bovenwindse en de 

Onderwindse Eilanden ?  Eilanden die die naam kregen ingevolge de passaatwinden die daar 

nogal eens waaien.  Even wat hulp misschien.  De Kaapverdische Eilanden, Cabo Verde dus, 

is een eilandenarchipel die ter hoogte van Senegal zo’n 600 km ver in de Atlantische Oceaan 

te vinden is.  In de 15
de

 eeuw werd de eilandengroep ontdekt door de Portugese 

ontdekkingsreizigers  Diego Gomes en Antonio Nolas en maakten zij er een deel van het toen 

erg uitgestrekte Portugese rijk van.  De eilandengroep was toen nog onbewoond.  Na de 

ontdekking kwamen de Portugese inwijkelingen die er suikerriet gingen verbouwen.  Vanuit 

het nabije Afrika werden slaven geïmporteerd om op die plantages te werken.  Uit de mix van 

Afrikaanse slaven en Portugese inwijkelingen ontstond de huidige, Creoolse bevolking.  De 

eilanden kennen een (gematigd) tropisch klimaat.  In de winter schommelt de temperatuur er 

tussen 20 en 25°, in de zomer durft het wel al eens 30° te worden.  Regenen doet het er 

nauwelijks.  Met amper vijf regendagen per jaar moeten ze het er stellen.  Wind is er wel bijna 

altijd : de noordoostpassaat zorgt steeds voor de nodige koeling.  Alleen in de zomermaanden 

valt die weg.  De natuur haalt er zijn vocht uit de opstijgende wolken, voortgedreven door de 

passaat, die tegen de berghellingen gaan condenseren.  Met deze “beneveling” moeten de 

planten het er stellen.  Er zijn een aantal vrij vlakke eilanden, met witte zandstranden, doch de 

eilanden die wij bezoeken zijn sterk vulkanisch en erg bergachtig.  In oppervlakte komt Cabo 
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Verde ongeveer aan één tiende van ons land en de bevolking schommelt rond de 500 000 

inwoners.  Genoeg informatie ?  Dan gaan we op verkenning ! 
 

Na een wel erg korte nacht (twee en half uur slaap) reden we door de winterse kou (herinner 

je hoe een ijskoude noordooster onze Sint Baafstocht geselde) naar Zaventem.  Opvallend 

hoeveel beweging daar trouwens op zo’n ontiegelijk vroeg uur al is.  Kwart over zes trok een 

Airbus van TAP, de Portugese luchtvaarmaatschappij zich omhoog tussen de grijze 

winterwolken boven Brussel.  Goed tien minuten later zagen we alleen nog blauw rondom 

ons.  In Lissabon hielden we een tussenstop.  Het was er regenachtig en kil.  Van de A 320 

mochten we overstappen in een Boeing 737.  Beenruimte nihil.  Toen we iets meer dan vier 

uur later het toestel mochten verlaten, stonden de stijlen van de zetel vóór mij diep in mijn 

knieën gegroefd.  Vliegreizen in Economy is niets voor mensen van één meter negentig.  Je 

vergeet echter al snel de pijnbank waar je net van af gekomen bent als je de trap afdaalt en 

voet aan de grond zet op de luchthaven van Praia op het eiland Santiago.  Een warme wind 

holderdeboldert er over de startbaan en pikt fluks de zonnebril uit de haren van de grijzende 

man die net voor ons uitstapt.  De zon schijnt en het is 23° - enkele uren eerder was het meer 

dan 25° kouder.  Er zijn ergere dingen in het leven … Tussen een bonte rij taxidrivers vinden 

we er één die het bordje “Fair Travel” opsteekt.  Fair Travel is een Nederlandse 

reisorganisator die gespecialiseerd is in individuele, bijzondere reizen, waarvan de routes 

helemaal op maat worden samengesteld.  Zij zorgden voor het uitzetten van de lijnen van 

onze Cabo Verde-reis.  De taxi brengt ons naar een hotel op goed twintig minuten van de 

luchthaven, in de vroegere hoofdstad Ribeira Grande, nu Cidade Velha.   
 

Onze eerste kennismaking met Cabo Verde boezemde ons wat angst in.  Schrik voor het 

onbekende ?  Schrik voor de mensen met een andere huidskleur ?  Beduusd keken we uit het 

raampje en zagen aan de benedenkant van Plateau, het hoger gelegen gedeelte van de 

hoofdstad Praia, armtierige woonbuurten.  Langs de weg slenterden mensen die met grote, 

starende ogen de taxi binnen keken.  Gelukkig bleek later dat dit niet de staalkaart was van 

wat Cabo Verde te bieden heeft. 
 

Amper twintig minuten later is er al euforie.  Op Cabo 

Verde is de fauna niet zo uitgebreid.  Het merendeel van 

de aanwezige vogels en zoogdieren kwam mee aan land 

met de karvelen die eeuwen geleden aanlegden in de 

Kaapverdische havens.  Eén wel heel speciale vogel is 

inlands : de Kaapverdische Grijshalsijsvogel.  Kunnen we 

die toch wel spotten in één van weelderige bomen die rond 

het hotel werden aangeplant.  Leverde al direct een mooi 

plaatje op.  Ons verblijf in het hotel is wat surrealistisch.  

Samen met nog één ander echtpaar zijn we er de enige 

gasten en dat in een hotel met 58 kamers.  Aan service 

heeft het er ons zeker niet ontbroken.  Vanuit ons hotel 

gaan we ’s anderendaags naar het dorp.  Kleine, kleurige huisjes, nog gebouwd door de 

Portugese kolonisten, sieren er de rotsige kustkraag.  We wandelen over de “grote weg” en 

net zoals het overgrote deel van de wegen die we gedurende ons Kaapverdisch verblijf 

gebruikten, werd die aangelegd met kasseitjes.  Kassei, porfier eigenlijk, is een vulkanisch 

gesteente en van dat gesteente is er dus massaal veel te vinden.  Logisch dan ook dat die 

kasseien werden gebruikt om er de wegen mee aan te leggen.  We naderen het dorp en 

regelmatig passeert ons een Toyata-busje.  Steeds gaat zo’n passage gepaard met een “tuttut”.  

Vanuit het open raampje waait de vraag “Taxi ?” ons toe.  We wuiven vriendelijk het verzoek 

weg.  Aluguers.  Op Cabo Verde heeft quasi niemand een eigen wagen en zo goed als alle 
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verplaatsingen gebeuren er met zulke “aluguers collectivo”.  Toyota-busjes, het ene al in 

betere staat dan het andere, zorgen voor een soort openbaar vervoer.  Voor een habbekrats (1 

tot 2 Euro) mag je mee, ongeacht je bestemming.  Wil je zo’n aluguer voor jou alleen, dan 

wordt het een taxi en betaal je meteen tien keer meer.   
 

In Cidade Velha volgen we de kasseitjes 

bergop en wandelen tot aan het gerestau-

reerde fort, dat uitkijkt over de verre 

omgeving.  Machtig zicht over de oceaan 

beneden ons.  We buigen af en volgen vanaf 

de bovenkant een brede, diepe en droge 

rivierkloof, een ribeira.  Zo zullen er de 

volgende dagen nog meer volgen.  Hier geen 

tekens op de stenen, of pijltjes, of cairns (de 

vanuit de bergen gekende steenmannetjes).  

Niks aanduiding, alleen maar zorgen dat je 

tussen de wirwar van paadjes het juiste kiest.  

Wij moeten hogerop en volgen hierbij het 

meest zichtbare pad.  Dat leidt ons naar een 

met kramakkelige draad afgespannen groep 

koterijen.  Varkenskoten.  In open lucht, zonder 

dak.  Nu ja, met amper vijf dagen regen per jaar 

hoeft een dak natuurlijk niet echt en als het dan al 

eens regent, dan zijn de zwijntjes daar natuurlijk 

zielsgelukkig mee.  Geeft modder, en daar kunnen 

ze zich dan in rollen.  Hogerop komen we aan een 

samenraapsel van betonnen blokken en nog meer 

koterijen.  Stukken plastic wapperen in de wind, 

loszittende golfplaten en planken roffelen 

ritmeloos. Blaffende honden kondigen onze komst 

aan.  Drie zwarte jongens komen op ons toe en 

nemen ons mee, om ons rond “het dorp” te leiden.  

Gelukkig maar, want dit lijkt nu niet het meest 

toeristische plekje van Cabo Verde te zijn.  De drie 

kroeskopjes brengen ons tot aan de rand van de 

ribeira, waar we een zigzagpad krijgen 

aangewezen.  We dalen af en komen in geen tijd 

tussen erg weelderige plantengroei terecht.  Bananenbomen, suikerriet, kokospalmen, 

allerhande struiken.  Een boer die in de schaduw van een boom zijn koeien in de gaten houdt, 

neemt ons mee naar de bodem van de ribeira, tussen de veldjes door.  Een gigantische baobab, 

een meerstammige mammoetboom, houdt er al eeuwenlang de wacht.  We dalen verder af, 

tussen het groen en komen weer in Cidade Velha, waar we op één van de terrassen met zicht 

op zee een Strela drinken, het plaatselijke, best wel lekkere, pilsbier. 
 

Vandaag laten we Santiago achter ons.  Een taxi brengt ons naar de luchthaven waar we een 

vlucht nemen naar ons volgend eiland, São Nicolao.  De vluchten tussen de eilanden worden 

verzorgd door lcuhtvaartmaatschappij Binter.  Zij vliegen met ATR 72-toestellen, 

tweemotorige turboprops met zo’n 70 zitplaatsen.  Vermits er op en rond de eilanden áltijd 

wind is, is vliegen met zulke toestellen wel wat spectaculairder dan met een Airbus of Boeing.  

Vooral bij de landing merken we dit.  Met schommelende vleugels en bokkend als een 

onwillige ezel vliegt het toestel aan om dan toch veilig te landen.  Opluchting … Niet zelden 
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worden eilandvluchten gecanceld wegens te veel wind.  Nu goed, wij zijn veilig op São 

Nicolao en worden per taxi naar Ribeira Brava gebracht.  Doorheen een wirwar van smalle 

straatjes worden we tot aan ons Pension Jardim gebracht, een authentiek hotelletje waar we de 

volgende drie nachten zullen slapen.  Bij het ontbijt wacht ons een lekkere sandwich, een 

korfje geroosterd brood, geiten- en gewone kaas en van die lekkere huisgemaakte 

mangoconfituur.  Onze gastvrouw stelt ons voor om een eitje voor ons te bakken, voorstel 

waar we graag op in gaan.  Voor ’s avonds mogen we kiezen tussen vis, kip of varkensvlees, 

met groenten erbij.  Bij het avondeten, opgediend in een panoramische eetruimte op de 

hoogste etage van het pension, met schitterend zicht over het drukke Ribeira Brava, proeven 

we van zoete aardappel, groene bakbanaan, maniokwortel, gewone wortel, bonen en enkele 

schijven “gewone” aardappel (die hier dus als groente wordt opgediend).  Volgt nog een grote 

kom rijst en een schaal met twee gebakken vissen erop.  Heerlijk eenvoudig en erg lekker.   
 

De zon schijnt als we na ons ontbijt door het stadje de heuvel op trekken.  Na een stevige klim 

wandelen we langs een engel, hoog boven op een heuvel, die uitkijkt over Ribeira.  In 

Calejao, een klein dorpje met nietige huisjes en de resten van een vroeger klooster, wijst de 

routebeschrijving ons een pad aan dat ons sterk stijgend naar een engte tussen twee 

bergtoppen leidt.  Rondom alleen maar rotsige steenvlaktes, met hier en daar een stekelige 

yucaplant.  En vooral ook stilte.  Stilte die ons zo ongewoon in de oren klinkt.  Geen geluid, 

alleen maar de warme asem van de wind.  Het pad is net als zovele paden op Cabo Verde ook 

aangelegd met kasseitjes.  Deze wegels worden ook nu nog gebruikt om handelswaar over de 

bergen heen van dorp naar dorp te brengen, te voet of met een pakezel.  Stilte, kasseitjes … In 

mijn hoofd hoor ik Simon and Garfunkel zingen : “… In restless dreams we walked alone, 

Narrow streets of cobblestone … within the sound of silence”.  Ontroerend moment.  We 

wandelen langs een mirador, één van de toptienplekken van Cabo Verde, die ons diep in het 

dal naar Ribeira Brava laat turen.  Tegen de bergflank merken we een lange, steil naar bene-

den duikende zigzagweg die we wat later 

mogen nemen. Onderweg komen we school-

kinderen tegen, in uniform, keurig gekleed, 

opgewekt en luidruchtig.  Door onze huids-

kleur alleen al vallen we op.  “Bonjour … 

Bonbon ?”, roepen ze ons gibberend toe om 

dan lacherig door te lopen.  Dieper in het dal 

wordt alles weer groener.  Bananenplantages 

geven aan dat er water in de buurt moet zijn.  

Een wolk van bloeiende bougainvillea dekt 

een stenen muur toe.  Aluguers rijden 

toeterend af en aan.  De geluiden van de stad 

nemen weer de overhand. 
 

Na goed tien minuten wachten en nog een toertje door de binnenstad, om nog wat mogelijke 

klanten te ronselen, rijdt onze aluguer met ons langs de kust naar de andere kant van het 

eiland.  In het midden van niets wijst onze taximan aan dat we hier mogen vertrekken.  We 

gespen de rugzak aan en kijken wat beduusd rondom ons.  Wat verderop laadt een getaande 

man suikerriet op zijn gammele vrachtwagen.  Hij wenkt ons en vraagt ons of we Spaans 

spreken.  Jaren geleden leerde ik een mondje Español in avondonderwijs.  Vriendelijk legt hij 

ons uit welke richting we moeten nemen en wijst hij ons de kleine U-vormige inkeping tussen 

de kartelige bergtoppen aan waar we doorheen moeten om de aan de overkant af te dalen naar 

Ribeira de Prata.  Ons pad slingert zich tussen papaja en bananen tegen de berg op.  In de 

verte merken we een drakenboom, met zijn kenmerkend silhouet.  Boven aan de pas, de 

doorsteek tussen de bergketens, krijgen we een zicht dat ons doet duizelen.  In een 
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opeenvolging van korte bochten stort het pad zich naar beneden.  Ver voor ons zien we een 

geel schoolgebouwtje.  Op het pad daar naartoe worden we begroet door een verweerde man, 

diepgegroefd gezicht, die met uitgestoken hand op ons toekomt.  Spreekt wat Frans. “La 

Belgique … Non, ça je ne connais pas”.  Als we hem uitleggen dat tussen ons land en het 

door hem wel gekende Portugal nog Frankrijk en Spanje liggen, lijkt het alsof hij geografisch 

wat mee is.  Hij maakt zelf grogue, een soort rum die wordt gestookt uit suikerriet.  Suikerriet 

vind je zowat overal op Cabo Verde, doch nergens wordt het gebruikt om suiker uit te 

produceren.  Alleen maar voor het maken van grogue … We denken er het onze van.  Dieper 

in het dal trippelt een bepakte ezel voor twee jongens uit.  Met een zweepje wordt het lastdier 

de berg op getitst.  In een plaatselijk winkeltje, beneden in het dal, vragen we naar een koele 

cola.  Niet voorradig.  Wel grogue.  “Muito gostoso (erg lekker) !”.  Wat later proesten en 

hoesten we bij onze eerste slok.  Blijkt dat dit spul ergens tussen 45 en 50° sterk is.  Saúde ! 

 

Weer is het tijd om van eiland te wisselen.  Na nog een korte, zij het alweer bergachtige 

voettocht in de voormiddag, pikt een taxi ons na de middag op om ons naar de luchthaven te 

brengen.  We slapen vandaag in Mindelo, een stad op het eiland São Vicente, op goed 50 km 

van São Nicolao, waar we nu verblijven.  Echter, je kan niet rechtstreeks van het ene naar het 

andere eiland.  We moeten eerst terug naar Santiago, naar Praia, om dan van daaruit naar São 

Vicente te vliegen.  Tweemaal Binter dus, tweemaal schudden en beven bij opstijgen en 

landen.  En allemaal in de prijs begrepen ! In Praia moeten we een paar uur wachten op onze 

vlucht naar São Vicente, dus nemen we de taxi die ons naar Plateau brengt, de wijk met de 

regeringsgebouwen, het justitiepaleis, een mooi plein en ja, zelfs een winkelstraat ! Hier 

duidelijk meer beweging, meer auto’s, meer mensen, meer lawaai.  Na enkele dagen wandelen 

in de pure stilte is het even wennen.  We flaneren door de winkelstraat en passeren dames met 

fikse voorraden groente, fruit en etenswaar … op het hoofd.  Zouden wij eens moeten 



 - 35 -

proberen.  In de plaatselijke markthal heerst een wriemelende drukte.  Verscheidene fruit- en 

groentesoorten liggen er uitgestald, soorten die we bij ons alleen maar vinden bij deze of gene 

exotische kruidenier.  De geur van kruiden vermengt zich met die van vis.  Dames roepen en 

gesticuleren, lopen af en aan.  Een forse vrouwelijke agente houdt alles vanop een afstand in 

de gaten.  We eten in de buurt een stukje bacaláu (kabeljauw) en taxiën terug naar de 

luchthaven.  Na de Binter-vlucht zet de taxi ons tegen kwart over negen af aan Hotel 

Residencial, in Mindelo.  Drukke dag geweest, dus vatten we al snel de slaap. 
 

Van São Vicente nemen we de boot naar onze finale, op het eiland Santo Antão.  De ferry 

vaart de haven uit tussen roestige vissers- en koopvaardijschepen.  Overal rijzen hoge 

bergpieken vanaf het eiland omhoog.  In de verte, op goed 30 km van São Vicente, ligt Santo 

Antão.  De overtocht verloopt best wel woelig.  Bij het uitvaren van de haven komt een 

scheepsjongen rond met plastic zakjes.  Teken aan de wand ?  Van voor naar achter, van links 

naar rechts, tuffen we over de donkerblauwe baren richting Santo Antão.  Gelukkig blijft ons 

ontbijt op zijn plek.  Een uurtje later zetten we voet aan wal op het meest noordelijke eiland 

van de Kaapverdische archipel.  De lucht is staalblauw, met hier en daar een onschuldig wit 

toefje wolk.  Wat wind ook en alweer die heerlijke temperatuur van iets boven de 20°.  

“Broos 2” staat er op het bordje dat een taximan opsteekt.  We volgen hem : de bagage gaat 

met hem mee naar onze volgende 

overnachtingsplek, zelf mogen we 

plaatsnemen in een Toyotabusje.  

Samen met nog eens 13 andere back-

packers bochten we omhoog door een 

vulkanisch landschap.  Weinig of geen 

plantengroei, stoffig droog maar wel 

imponerend mooi.  De zee ligt steeds 

verder achter ons en wij lussen nog 

altijd hoger.  Op de radio van onze 

Toyota horen we Phil Collins : “Oh, 

think twice, it's another day for you 

and me in paradise …”.  Toepasse-

lijker kan bijna niet.  Kippenvel.  Op 

1 300 m boven de oceaan houden we 

halt.  Het is er ietwat frisser dan beneden.  

Wat een landschap !  We staan op de rand van de 

Cova de Paúl, een perfect ronde krater van een 

uitgedoofde vulkaan.  Ons roadbook wijst ons de 

weg aan die de krater in loopt.  We maken een 

halve draai rond het middenvlak van de krater.  De 

vruchtbare grond van de krater wordt door de 

boeren gebruikt en zij telen er aardappelen, mais en 

suikerriet.  Een koe loeit, verder is het ook hier 

weer bedrukkend stil.  We klimmen uit de krater en 

staan dan aan het begin van het pad dat ons laat 

afdalen in de vruchtbare vallei van Paúl.  Even 

slikken toch… Zo’n pad zagen we nog nooit ! We 

wandelden al eerder in de Alpen en Pyreneeën, in 

de Picos de Europa, in de Sierra Nevada, … Maar 

dit bergpad slaat werkelijk alles.  Achteraf horen 

we van een local dat er tachtig (!) lussen zijn eer je 

beneden staat in Cha de Manuel dos Santos.  Het 
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pad plakt als het ware tegen de berghelling.  Rondom is alles groen.  We wandelen onder 

bloeiende mimosabomen, met hun heerlijke vanillegeur, zien voor het eerst een koffiestruik, 

mét de bonen er aan, strelen de bladeren van een bananenboom, snijden ons bijna aan de 

zaagbladen van het suikerriet en zien op de bergterrasjes de jonge bonenstruiken groeien.  

Uiteindelijk komen we uit bij de kleurrijke bar van Sandro, waar we vriendelijk worden 

gevraagd om wat te komen consumeren.  Na meer dan twee uur afdalen smaakt de koele coca 

heerlijk.  We laten ons het brood met geitenkaas en de heerlijke zelfgemaakte confituur 

smaken en stappen dan over het kasseiwegje dieper het dal in, op weg naar Pension Casa das 

Ilhas.  
 

Langs de weg een bordje met daarop de naam van ons Pension met daarbij de vermelding “15 

min”.  Er wacht ons nog een fikse klim en dan staan we aan de kleurige huisjes, waar we 

begroet worden door Katelijne.  Zij waaide 21 jaar geleden vanuit het verre West-Vlaanderen 

naar Cabo Verde.  Aanvankelijk werkte ze als kaderlid in een prachtig resort op Sal, het meest 

vlakke (en meest toeristische) eiland van Kaapverdië.  De roep naar het échte Cabo Verde was 

echter groot en bijna tien jaar geleden realiseerde zij haar droom en kocht ze enkele huisjes 

boven het dorpje Eito, op een (forse) steenworp van de oceaan.  Het toeval wil dat ook de 

ouders van Katelijne er waren tijdens ons verblijf.  ’s Avonds, bij het gezamenlijke diner en 

erna, leren we dan ook in geen tijd heel veel over Kaapverdië, over zijn bewoners, over de 

natuur, over … Katelijne weet werkelijk álles over dit eiland.  Voor daags nadien wijst zij ons 

de wandeling aan die start vanuit Cha de Manuel dos Santos, waar we gisteren al eens waren.   
 

Wolkjes, blauwe plekken in de lucht en een zoete wind.  

Hanengekraai, het geblaat van een schaap, een verre 

hond, het ritselen van suikerriet, het zachtjes schuifelen 

van de bladeren van de bananenboom.  Zo kondigt een 

nieuwe dag zich aan.  De taxi brengt ons naar onze 

vertrekplaats waar we al snel worden opgenomen in een 

intens groen decor.  Er is water in de buurt, dus wordt er 

ook intens aan landbouw gedaan.  Alles oogt zó intens 

frisgroen.  Door mijn hoofd spookt plots dat oeroude 

rocknummer van Iron Butterfly “In a gadda da vida”, 

een verbastering van “In a Garden of Eden”.  Als die 

ooit al heeft bestaan, dan staan we er hier middenin.  Zo 

mooi, zo groen, zo stil.  Ons pad slingert zich omhoog, 

richting een zendmast.  Daar drinken we iets en zien we 

hoe twee dames in een reuze vijzel ritmisch koffiebonen 

vermalen door ieder om beurt met een houten staak in 

de vijzel te ploffen.  Volgt dan nog een pracht van een 

afdaling, waarbij we van het ene bergterrasje naar het andere hoppen.  Overal sijpelt water 

doorheen de werkvlakjes en overal groeit waterkers en yam, een plant met bladeren als die 

van de aronskelk.  De wortel ervan wordt gebruikt in de keuken.  In de verte lonkt de oceaan.  

We laten Casa das Ilhas links liggen en volgen de weg door het dorpje Eito tot aan de oceaan.  

Woeste golven rollen zich te pletter op het dikke keienstrand.  De Strela smaakt heerlijk en 

wat later nemen we de aluguer tot aan het klimpad naar Katelijne.  De makreel die we ’s 

avonds krijgen geserveerd, smaakt heerlijk. 
 

’s Morgens wordt de bagage voor ons naar beneden gedragen door twee sterke 

Kaapverdianen, op de schouder ! We nemen afscheid van jolige Katelijne en van Raymond en 

Marie-Rose (haar ouders) en laten ons met een super-Toyota-jeep naar Lombo Branco 

brengen, aan de andere kant van het eiland.  Ter plekke zoeken we naar de juiste trap : onze 
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aanwijzingen maken gewag van een oude en een nieuwe.  De oude ligt er wel degelijk nog en 

een al even oude en verweerde Kaapverdiaan wijst ons de weg.  Hij houdt ons van beneden op 

de weg in de gaten en zwaait fel als hij ziet dat we bij de eerste Y niet het juiste beentje 

nemen.  Dan verdwijnen we in het niets.  Ook hier weer terrassen met landbouwgewassen, 

maar veel droger dan daags voordien.  We golven van het ene dal naar het andere.  Best wel 

vermoeiend wandelen, zo steeds bergop-bergaf.  We komen langs een dorpsschooltje waar de 

kinderen ons toewuiven.  In het zoveelste kleine dorpje, hoog boven Ribeira Grande, wordt 

het wat moeilijk om de beschrijving te volgen.  We nemen het zekere voor het onzekere en 

volgen een jeeptrail, ook mooi en wat minder vermoeiend.  In  brede lussen hiken we tot aan 

de schuimende kraag van de oceaan, die we volgen tot we  in Ribeira Grande uitkomen, waar 

we, na een verdiende Strela, de aluguer nemen naar Ponta do Sol, meteen het meest 

noordelijke puntje van het meest noordelijke eiland.   
 

Wat een verrassing wacht ons daar ! Wim en 

Hilde, alweer twee Vlamingen, bouwden er 

een bestaand hotel om tot een pracht van een 

B&B, Coração, in Ponta do Sol.  Wat een 

heerlijk verblijf en wat een enthousiasme bij 

de uitbaters ! Zij openden hun zaak op 14 fe-

bruari, Valentijnsdag.  Coração staat voor 

“hart” in het Portugees.  Zij verloren beiden 

hun hart aan  Santo Antão, waar ze nu 

gasten van over de ganse wereld 

verwelkomen.  Er is een zwembad, op de 

benedenverdieping is een ruime bar en hogerop is de ontbijtruimte, met schitterend zicht op 

de oceaan.  Na het ontbijt komt onze super-Toyota-jeep-driver van gisteren ons oppikken en 

rijdt hij ons in een prachtige en spectaculaire rit naar Cruzinha, een speldekop aan de oceaan.  

Daar starten we het kustpad dat ons in goed 15 km weer naar Ponta do Sol zal brengen.  Onze 

taximan weet de mooiste plekjes en houdt er even halt voor een foto.  Het laatste stuk van de 

rit, over een smalle weg (is dit überhaupt nog een weg !?) brengt ons tussen de zandduinen.  

Daar mogen we uitstappen om te starten op alweer een onwaarschijnlijk mooi pad.  Wie zich 

bij een kustpad een gezellige strandwandeling voorstelt, komt hier wel even bedrogen uit.  

Steeds op en neer, steeds kronkelend als een krolse kat, slingert het pad langs de rotswanden, 

met links van ons steeds de klotsende oceaan. Heerlijk² ! Van Corvo naar Fontainhas 

mogen/moeten we een kruisweg nemen.  Pittige klim, maar met zo’n mooie zichten rondom.  

In Fontainhas drinken we een lekker mangosapje om dan nog een laatste keer flink te stijgen.  

Na de laatste bocht ligt Ponta do Sol aan onze voeten.  Wat later zitten wij met onze voeten in 

het zwembad, bij Wim en Hilde.   
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Net voor onze afreis naar de luchthaven raadt Wim ons nog 

een tocht door de Ribeira de Duque aan.  Een uurtje op en 

weer terug, door een rivierbedding. Een breed pad slingert 

de kloof in, makkelijk te volgen.  Ook hier weer die 

weelderige plantengroei : banaan, papaja, suikerriet, 

waterkers, kokospalm, yam … Af een toe een huisje, een 

geit, een koe … En dan komt er een jongen naar ons toe.  

Hij gebaart dat hij ons zal gidsen.  Een knaap van een jaar 

of 12, op teenslippers, leidt ons van rotsblok naar rotsblok, 

steeds dieper de kloof in.  We komen langs een 

bananenplantage waar we met verwondering een pas 

ontloken bananenbloem kunnen fotograferen.  Zo mooi ! 

We komen aan een handvol huisjes, waar we menen dat het 

pad ten einde is.  Onze gids neemt ons trapje op, trapje af 

mee verder.  Dit hadden we zelf nooit kunnen vinden !  En 

dan staan we aan een muur, de muur van een 

waterreservoir.  Hier wordt het weinige water dat uit de berg drupt verzameld en sijpelt het 

via bochtige levada’s naar de veldjes, lager in het dal.  We vragen onze gids of hij even wil 

drinken van onze fles.  Schudt van neen.  Een koek neemt hij wel graag aan. We gaan langs 

dezelfde weg terug en stappen nog door tot Ribeira, waar we een laatste Strela drinken.   
 

Na de middag worden onze koffers op het dak van alweer een Toyota-busje geladen.  Wij 

nemen plaats en rijden over bochtige wegen langs de kust richting Porto Novo.  Naar het 

einde toe verandert het landschap en zitten we weer midden in vulkanisch gebied.  We rollen 

onze valiezen de boot op, die ons naar São Vicente zal brengen, waar we nog een nachtje 

zullen slapen in Mindelo.  De zee is veel rustiger dan enkele dagen geleden.  De passagiers 

zijn deze keer grotendeels Creools.  Eilandbewoners die Pasen zullen vieren op een ander 

eiland.  Deinend op de golven mijmeren we over wat we de voorbije dagen allemaal mochten 

meemaken.  En dan begint één iemand te zingen.  In geen tijd valt zowat iedereen in.  Het 

gezang is duidelijk van Christelijke aard, want regelmatig horen we “Jesu Christu”, “coração” 

en “paz” (vrede).  Aan het einde van het lied omhelst iedereen mekaar en wordt de 

vredeswens geuit.  Ook wij delen mee in dit innig moment.  Pakkend !  Het vervolg van het 

repertoire is duidelijk luchtiger en gaat gepaard met armgezwaai en handgeklap.   
 

Nog meer gezang wanneer we ’s avonds in een plaatselijk restaurant mogen genieten van een 

orkestje.  Drie heren en een dame dompelen de zaak onder in een typische Creoolse sfeer.  

Wanneer de dame zingt, is het alsof de échte Cesária Evora voor ons optreedt.  Na onze 

lekkere maaltijd sluiten we af met een grogue en mogen we aan den lijve ondervinden dat het 

nog steeds straf spul is.  In Mindelo bezoeken we ’s morgens nog de plaatselijke haven en 

vismarkt.  Vissen van zowat een meter lang liggen er op een pallet.  Kleinere vissen worden 

versneden en gefileerd.  Buiten brommen gammele motorbootjes af en aan.  Bakken vol met 

vers gevangen vis worden aan de kade gebracht.  Met dit kleurrijke spektakel nemen we 

afscheid van Mindelo.  Enkele uren later klimt een TAP-Airbus steeds hoger en laten we 

Cabo Verde, het eiland waar écht geen stress aanwezig is, achter ons.  We genoten er van een 

erg mooie stapvakantie waarbij we in totaal goed 160 km aflegden met in totaal 5 100 m (!) 

hoogteverschil.  Net als de grogue : pittig dus.  Maar wat ons vooral zal bijblijven is die 

enorme verscheidenheid aan landschappen, de vriendelijkheid van de bevolking, het gunstige 

klimaat, de prima overnachtingsplekken, het lekkere eten en vooral : die oorverdovende stilte 

onderweg.   

 
Eddy 


