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De Galapagos    eilanden
wortels van de     evolutietheorie
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Na onze landing op het eilandje Baltra en het doorlopen van 

de registratieprocedure voor het nationale park rijden we in 

10 minuten naar de baai, waar MS Grace ligt. Zij zal ons, en 14 

andere gasten, kennis laten maken met een van ’s werelds meest 

imponerende natuurgebieden. We worden welkom geheten door 

de 10-koppige bemanning onder leiding van kapitein Jimmy en 

krijgen onze suites of staterooms toegewezen. Onder het genot 

van een tropische vruchtencocktail varen we naar Daphne Major, 

de broedplaats van de blauwvoetige jan-van-gents. We mogen er 

niet landen, maar met een verrekijker zijn deze vogels met hun 

clowneske ogen goed te bewonderen. De komende nacht maken 

we de oversteek naar het volgende eiland.

DAG 2

Na een rustige vaart en een uitgebreid ontbijt worden we 

opgedeeld in 2 groepen en brengen we onder leiding van gidsen 

Rafael en Walter een bezoek Santa Fe. Het eiland is bekend om 

de Giant Cacti Forest. Tijdens een wandeling lopen we door 

een woud van reusachtige cacti, die wel 3 meter hoog kunnen 

worden. Vanaf een heuvel zien we in de baai ons jacht liggen en 

kunnen we haar schoonheid bewonderen. Met een lengte van 

DAG 1

uizend kilometer voor de kust van Ecuador en ruim 

2 ½ uur vliegen vanaf de hoofdstad Quito liggen de 

Galapagoseilanden, onze bestemming voor de komende 

8 dagen. De archipel bestaat uit 17 eilanden en talloze 

kleinere stukken land of rots. Er zijn 5 grotere eilanden 

(Fernandina, Isabela, San Cristóbal, San Salvador en Santa 

Cruz), waarvan Isabela met een oppervlakte van 4.588 km2 

verreweg het grootste is. Alle eilanden zijn van vulkanische 

oorsprong en relatief jong, ongeveer 2 tot 3 miljoen jaar 

oud (ter vergelijking: de leeftijd van de aarde wordt op 4,5 

miljard jaar geschat). De eilanden worden gevormd door 

de toppen van een reeks onderzeese vulkanen en bevinden 

zich op de grens van de Nazcaplaat en de Cocosplaat. Met 

uitzondering van de eilanden Wolf en Darwin, liggen alle 

eilanden op een soort verhoging van de oceaanbodem, 

het zogenaamde Galapagosplat. De twee andere eilanden 

worden door een 3.000m diepe zeestraat van dit plat 

gescheiden. De zeebodem rond de eilanden is relatief 

ondiep en varieert van 370 tot 900m. De omringende 

oceaanbodem is meer dan 3.000 meter diep.

De MS Grace werd 
in 1928 gebouwd bij 
Camper & Nicholson

Door de geïsoleerde ligging van 
de Galapagoseilanden heeft de 
dierenwereld zich hier zo kunnen 
evolueren dat de diersoorten er vrijwel 
geen natuurlijke vijand hebben. Als 
bezoeker aan deze paradijselijke 
eilandengroep word je dan ook niet 
als een vijand, maar als welkome gast 
onthaald. Walter de Vries en fotograaf 
Wouter Jansen stapten aan boord 
van de exclusieve MS Grace om deze 
eilandengroep op de enige mogelijke 
manier te leren kennen: per boot.

147 voet en een gewicht van 248 ton is ze een van 

de kleinere cruiseschepen die de wateren rond 

de Galapagoseilanden bevaren. MS Grace werd 

in 1928 gedoopt onder de naam Monica, naar de 

dochter van de Argentijnse miljonair Santiago 

Soulas, die haar had laten bouwen op de befaamde 

werf van Camper & Nicholson in Southampton. 

Enkele van hun meest beroemde opdrachten 

waren de America’s Cup-jachten Endeavour 

(1934) en Endeavour II (1936). Daarnaast 

bouwden zij jachten voor koninklijke families 

en de rich & famous. In 1938 werd MS Monica 

gekocht door Sir George Tilley. Hij kon echter niet 

lang van het schip genieten, bij het aanbreken 

van de Tweede Wereldoorlog werd ze door de 

Britse regering geconfisqueerd en diende ze als 

mijnenveger. Toen scheepsmagnaat Aristoteles 

Onassis haar in 1952 kocht werd ze opnieuw een 

speeltje voor de internationale jetset. Hij gaf haar 

in 1956 als huwelijkscadeau aan prins Reinier van 

Monaco en prinses Grace, die er hun huwelijksreis 

mee maakten langs de kust van Sardinië. Sinds 

1958 veranderde de boot verschillende keren van 

eigenaar en naam. In 2006 liet Microsofts Paul 

Allen bij een nieuwe verkoop er zijn oog op vallen. 

Onder de gegadigden behoorden echter ook het 

Ecuadoriaanse echtpaar Eduardo en Dolores Diez, 

eigenaars van Quasar Expeditions. Ze kochten de 

boot in 2007 en herdoopten haar MS Grace. Het 

echtpaar maakte van de boot het meest exclusieve 

cruiseschip van de Galapagoseilanden.
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DAG 3

Het kleine eiland Genovesa (14 km2) ligt 

nogal afgezonderd in het noordoosten van de 

archipel. Het is het enige eiland ten noorden 

van de evenaar dat door toeristen mag worden 

bezocht. We komen hier voor de grote variëteit 

aan zeevogels. De aankomst is spectaculair: 

Genovesa is samen met Santorini en Deception 

Island in Antarctica de enige plek waar je 

met een boot een caldera binnen kunt varen. 

Bij Prince Philip’s Steps leidt een pad naar 

de zwarte kliffen waar tientallen vogels 

nestelen. Opvallend is de kolonie roodvoetige 

jan-van-gents, die ons tot enkele tientallen 

centimeters laten benaderen. Daarnaast zien 

we er fregatvogels, duiven, reigers, meeuwen 

en gemaskerde jan-van-gents. Over Darwin 

Beach is een pad van ongeveer één kilometer 

aangelegd dat ook langs de nesten van allerlei 

zeevogels leidt. Bijzonder imposant is het 

zicht op de kliffen die eveneens vol met vogels 

zitten, waaronder diverse soorten vinken. 

Tijdens het wachten op onze bagage op de 

luchthaven zagen we ze al rondvliegen. Net zo 

tam als bij ons de huismus is, zijn de vinken 

dat op de Galapagoseilanden. Het zijn deze 

vogels die Darwin op het spoor zette naar 

zijn evolutietheorie. Tijdens een tweejarige 

reis rond de wereld op de Beagle bracht hij in 

1835 een bezoek aan de Galápagoseilanden. 

Op grond van zijn observaties van de dieren- 

‘Pelikanen verdringen zich 
rond de visverkopers’

Op expeditie over 
de grillige kust
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en plantenwereld ontwikkelde hij de theorie 

die hij in 1859 publiceerde in zijn boek On 

the Origin of Species by Means of Natural 

Selection, or the Preservation of Favoured Races 

in the Struggle for Life. In eerste instantie had 

Darwin niet veel interesse voor de eigenlijk 

wat suffige vinken en toen hij in 1839 zijn 

eerste verslag schreef had hij weinig over ze 

te vertellen. Bij nadere bestudering van zijn 

aantekeningen viel het hem echter op dat er 

bij de vinken onderlinge, minimale verschillen 

voorkwamen. Zo kwam hij op het idee dat de 

vogel via een natuurlijke selectie kon evolueren 

in een richting die de beste overlevingskansen 

bood. Omdat er op de eilanden weinig 

andere vogelsoorten waren, had de vink de 

mogelijkheid min of meer vrijelijk te evolueren. 

Zo kon bijvoorbeeld een spechtvink ontstaan. 

Deze had zich op het vasteland nooit in deze 

richting kunnen ontwikkelen, omdat hij daar 

de specht als concurrent zou hebben gekregen.

DAG 4

Op Fernandina gaan we bij Punta Espinosa 

aan land. Hier is duidelijk te zien hoe de lava 

zich een weg naar de zee heeft gebaand en 

daarmee nieuw land heeft gevormd. Bij de 

aanlegplaats wachten honderden zeeleguanen 

ons op. Het is een fantastische ervaring om 

tussen deze “monsters” te snorkelen. Ze zijn 

absoluut ongevaarlijk. Tijdens de reis maken we 

minimaal twee snorkeltochten per dag. Bij elke 

stop krijgen we andere dieren en vissen te zien. 

Zo zwemmen we bij Isabela tussen tientallen 

waterschildpadden en krijgen we in de baai 

van Genovese Tower pijlstaartroggen en zelfs 

de reuzenmanta te zien. Hier op Fernandina 

zijn we getuige van een schitterend spel tussen 

zeeleeuwen, waterschildpadden en pinguïns. 

Ja pinguïns, want de Galapagoseilanden zijn 

de enig plek op de evenaar waar je deze vanuit 

Antarctica afkomstige vogel kunt aanschouwen. 

‘Honderden zeeleguanen 
wachten ons op’

Maar misschien wel het spectaculairst was de 

school hamerhaaien die in de baai vlak onder 

ons voorbij trok. Langs deze zwarte kust komen 

we nog meer zeeleeuwen, pinguïns, en af en 

toe een nieuwsgierige zeeschildpad tegen, 

én de lopende aalscholver. Terwijl deze vogel 

overal op de wereld kan vliegen, is hij op de 

Galapagoseilanden het vliegen verleerd. De 

lopende aalscholver is met een lengte van  

90 cm de grootste bekende aalscholversoort, 

maar hij heeft te kleine vleugels om nog te 

kunnen vliegen. Een schitterend voorbeeld  

van de evolutie.

Terug aan boord wacht Mishel ons op met 

een glas warme chocolademelk. Met z’n allen 

nemen we plaats in de jacuzzi en brengen we 

onze lichamen weer op temperatuur, terwijl 

we onze avonturen van de afgelopen anderhalf 

uur met elkaar delen. Een beetje visserslatijn 

ontbreekt hier niet aan. 
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PRAKTISCH

Slechts de eilanden San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela 

en Floreana zijn (gedeeltelijk) bewoond. Een bezoek aan 

een eiland verloopt als volgt. Je verlaat de grotere boot 

en vaart met een panga (dinghy) naar de kust. De kapitein 

geeft aan of er sprake is van een natte of droge landing. 

Eenmaal aan wal mag je alleen bepaalde strikt aangegeven 

delen betreden: de bezoekersplaatsen, “sitios de visita” of “visitors 

sites”. Het natuurlijke evenwicht is bijzonder wankel en amper 

opgewassen tegen de meer dan 200.000 toeristen die hier jaarlijks 

rondlopen. Dit aantal is volgens de natuurbescherming, die vindt 

dat sommige delen van het park zelfs gesloten moeten worden, 

veel te hoog. 

Een bezoek aan de Galapagoseilanden is duur. Dit is een van 

de manieren van de overheid om het toerisme in te perken. Een 

retourvlucht vanaf het vasteland kost tussen US$ 400–600 en 

per dag moet je op minimaal US$ 200 rekenen aan transport- en 

verblijfskosten. Daar bovenop is de toegangsprijs tot dit nationale 

park US$ 100.

Het klimaat op de Galapagoseilanden staat onder invloed van de 

koude Humboldtstroom, die vanuit Antarctica komt, en van El Niño 

die voor aangename temperaturen zorgt. Van juni tot december 

waaien er zuidoostelijke winden en liggen de temperaturen rond de 

18 tot 20 °C.

Er hangt vaak een dichte mist en soms is er motregen. Van 

december tot mei neemt de wind af en stijgen de temperaturen tot 

28 °C. Het is zonnig met af en toe tropische stortregen. Dit is de 

beste periode om te reizen.

MS Grace wordt hoofdzakelijk in haar geheel gecharterd. Wanneer 

je een groep vrienden verzamelt is dit een fantastische manier om 

exclusief de eilanden te verkennen. Daarnaast zijn er ook enkele 

data waarop je een van de 9 suites of staterooms apart kunt 

boeken. Prijzen voor een 8-daagse cruise beginnen bij US$ 5500,-, 

waarbij alle excursies, het eten en de softdrinks zijn inbegrepen 

(www.quasarex.com).

DAG 7-8

Na 6 dagen vooral op het water te hebben 

doorgebracht, brengen we de laatste 2 dagen 

door op het vasteland. Santa Cruz is het 

economisch hart van de archipel met de kleine 

havenstad Puerto Ayora als bruisend centrum. 

Langs de boulevard bevinden zich tal van 

bars, restaurants en boetieks. Met verbazing 

zien we de taferelen die zich op de vismarkt 

afspelen. Ook hier zijn de dierlijke bewoners 

van de eilandengroep in overvloed aanwezig. 

Naast toeristen verdringen zich namelijk 

ook pelikanen, reigers en zelfs zeeleeuwen  

rond de visverkopers. Bovendien leven in de 

hooglanden wellicht de beroemdste bewoners 

van de Galapagoseilanden: de reusachtige 

landschildpadden. De meest illustere schildpad 

was Lonesome George, die in 2012 overleed. 

Hij was de laatste van zijn soort en is meer dan 

100 jaar oud geworden. Er was een beloning 

uitgeloofd voor degene die een vrouwelijke 

soortgenoot voor hem wist te vinden. Ook 

probeerde men hem te laten paren met 

vrouwtjes van een subsoort, maar dit heeft 

helaas geen resultaten opgeleverd. Wanneer 

we in een van de vele parken tussen deze 

prehistorische dieren rondwandelen, is duidelijk 

te zien dat Stephen Spielberg zijn E.T. op hen 

heeft geïnspireerd. 

Aan het eind van de dag varen we naar ons 

eindstation. De volgende morgen vertrekken  

we vanaf het vliegveld van San Cristobal  

weer naar Quito. Met weemoed en een lading 

aan indrukken laten we de Galapagoseilanden 

achter ons. 

‘We zijn getuige van een 
schitterend spel tussen 
zeeleeuwen, pinguïns  
en waterschildpadden’

soorten salades. Aan het eind van de dag passeren we op onze 

weg naar Santiago opnieuw de evenaar. We worden uitgenodigd 

op de brug en onder het genot van een glas bubbels zien we de 

gps verspringen naar 00.00.

Aan Espumilla Beach zien we de volgende ochtend 

de grootste attractie van het eiland liggen, de reusachtige 

Galapagospelsrob. We passeren ze op enkele meters afstand,  

zij gunnen ons geen blik waardig. 

DAG 5-6

Wanneer we vroeg in de ochtend willen oversteken naar 

Isabela maakt de kapitein een kleine omweg om een walvis 

met haar jongen te volgen. Het lukt hem om vlak bij ze te 

komen en nieuwsgierig zwemmen ze een paar keer langs de 

boot. Wanneer we onze tocht verder vervolgen worden we 

begeleid door letterlijk honderden dolfijnen die ons springend 

en duikend een groot spektakel leveren. Met een oppervlakte 

van 4.588 km2 is Isabela verreweg het grootste eiland van 

de archipel. Op het eiland liggen vijf vulkanen. De hoogste is 

Volcán Wolf (1.707 m), gelegen in het noorden van het eiland. 

Bij Urbina Bay beklimmen we de krater van een vulkaan en 

hebben daarvandaan een schitterend uitzicht op het kratermeer. 

Tagus Cove is de drukstbezochte plaats langs de westkust. Het 

is een van de weinige plekken tijdens onze reis waar we een 

andere boot zien liggen. Sinds het begin van het toerisme in de 

jaren twintig van de vorige eeuw is dit een bekende plek voor 

cruiseschepen om aan te meren. Op de rotsen zie je de namen 

van de eerste cruiseschepen gekalkt.

Tijdens het diner dat elke avond plaatsvindt op het overdekte 

achterdek wordt duidelijk dat er verbroedering is ontstaan 

tussen ons allen. Zelfs de meest schuchtere onder ons is door 

de vele indrukken die we hebben gehad losgekomen. Daar 

helpt ook de keuken een handje bij. De driegangen lunches 

en diners zijn voortreffelijk, waarbij we ook de Ecuadoriaanse 

keuken leren kennen. We genieten onder andere van ceviche, 

wat niet alleen in Peru een nationaal gerecht is, kruidige 

varkensgerechten, malse gegrilde steaks en verschillende 

Op de 
eilanden 
zijn meer 
dan 100 
vogel-
soorten te 
vinden


