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Vanaf 1990 ga ik bijna ieder jaar met één van mijn drie kinderen op reis. In 2017 ging ik samen met mijn jongste zoon (destijds 32) naar IJsland. Hij stelde voor om in de 10 dagen die we hadden een ‘rondje’ met een gehuurde auto over het eiland rond te reizen (zie voor route onderstaande kaart). Verder zouden we het eenvoudig
moeten houden. Kamperen was dan wel een mooie uitdaging.
Na een vliegreis van Schiphol arriveerden we op het vliegveld van Reykjavik. Bij het vliegveld ontvingen we
onze leenauto en haalden we in het centrum van Reykjavik onze gehuurde kampeeruitrusting op. Bij onze eerste
overnachting ontdekten we dat we vergeten waren slaapmatjes te huren. Die hebben we later gelukkig ergens
kunnen kopen. Het was ’s nachts erg koud. Gelukkig hadden we goede slaapzakken die we tot boven aan onze
hals dichtritsten om het niet al te koud te krijgen. Op de koude grond liggen was niet erg comfortabel.
Onderweg bestudeerde ik onze reisgids, waarbij ik ontdekte dat we ook het Nationaal park Snæfellsjökul aan
zouden kunnen doen. Daar lag de vulkaan die Jules Verne had beschreven in zijn boek ‘Reis naar het middelpunt der aarde’.
Deze vulkaan ‘Snæfell’ met een hoogte van 1446 meter is gelegen op het schiereiland Snæfellsnesligt. De top is
bedekt met een gletsjer. De vulkaan ligt op ongeveer 120 kilometer ten noorden van IJslands hoofdstad Reykjavik.

Nu over het boek ‘Reis naar het middelpunt der aarde’: ‘Snæfell’ is het startpunt voor de ontdekkingsreis van de
Duitse professor Lidenbrock en zijn schichtige neef Axel. Ze besloten tot deze reis naar aanleiding van een in
een IJslands manuscript gevonden runengeschrift. Dit geschrift zou geschreven zijn door (de fictieve) Arne
Saknussemm; overduidelijk een verwijzing naar de zeventiende-eeuwse IJslander Árni Magnússon, die een
groot verzamelaar van de oude saga's was.
Het is niet verwonderlijk dat juist deze vulkaan zo’n beroep deed op de verbeeldingskracht van Jules Verne,
want bij een eerdere uitbarsting is het "dak" van de vulkaan in de krater terechtgekomen, waardoor het de illusie
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geeft van toegankelijkheid naar wat onder de aardkorst zou kunnen liggen. Jules Verne is zelf nooit op IJsland
geweest, en is volledig afgegaan op informatie die hij uit kaarten, van beschrijvingen en gesprekken kreeg.
Waarschijnlijk heeft hij zich laten leiden door de theorie van de geoloog Deville, volgens welke de Europese
vulkanen in ondergrondse verbinding met elkaar stonden. (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/
Naar_het_middelpunt_der_aarde)
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Diverse zichten op de vulkaan Snæfell.
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Tijdens onze verkenning bleek dat we weer een uniek stuk IJsland konden bewonderen. De omgeving rondom
de vulkaan was prachtige. Vooral het zicht op de vulkaan vanaf het nabij gelegen strand was wondermooi. Op
dit strand lagen nog resten van scheepswrakken en het hele strand was bedekt met heel gladde kiezels.
Ook wetenswaardig is dat volgens de oude saga's, de trolachtige figuur Barður in de negende eeuw de vulkaan
‘Snæfell’ voor het eerst heeft beklommen. Er wordt beweerd dat zijn geest nog steeds in de vulkaan rondwaart.
Een groot beeld van Barður staat bij het nabijgelegen Arnarstapi, een plek aan zee met basaltformaties.

IJsland is een prachtig eiland met veel natuur. Het meest indrukwekkend vond ik de vele watervallen. Daarnaast
kun je er geweldig wandelen.
Het was zeer bijzonder dat mijn zoon en ik deze rondreis samen hebben mogen maken en nu geweldige herinneringen kunnen delen.

Paul Horsthuis, September 2020
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