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DISCLAIMER

In het kader van de wet AVG: deze reis is geheel
buiten Europa gemaakt. Iedere overeenkomst
met bestaande situaties, werelddelen en
Europese wetgeving is toeval. Met uitzondering
van Wart en Mirjam die werkelijk onze zoon en
schoondochter zijn.

VOORAF

We hadden het goed voor elkaar, 2018 zou het jaar van de re-enactment van onze eerste
gezamenlijke vakantie worden. Door het Verenigd Koninkrijk. Een vakantie in twee delen;
eerst Londen en Oxford, daarna de rest van het land. Het oude vakantieverslag uit 1975 is na
veel deskresearch opnieuw uitgewerkt en
we hebben uren naar BBC’s “Escape to the
country” gekeken voor aanvullende points
of interest. We zijn er helemaal klaar voor.
Vlak na de eerste etappe komt Wart
binnenlopen met de mededeling dat hij
waarschijnlijk voor H&M vijf maanden naar
Uruguay kan, om daar de logistiek op te
zetten en de mensen te trainen.
Uruguay. Bij benadering weten we waar het
ligt. In ieder geval op het werelddeel dat bovenaan de bucketlist staat. En al snel wordt deel
2 van de VK reis naar achteren geschoven, minstens een jaar.
Na een bezoek in juni aan SapaPana Travel in Den Bosch beginnen we met een heel nieuw,
maar inmiddels serieus plan, zoals in het tekstvlak hieronder mag blijken.
Argentinië, Brazilië en Uruguay, here we come! (Aquí vamos)
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Beste heer & mevrouw Kool – van Manen,
Het is bijna zover, Uw Unieke Reis door Argentinië en Uruguay gaat bijna van start.
Wij hebben zojuist uw reispapieren verstuurd per post. Het is een pakketje dat niet door uw brievenbus past.
U kunt uw pakketje m.b.v. de track & trace code volgen via de website: https://mijnpakket.postnl.nl/
Tijdens uw reis rijdt u met een huurauto, hierbij kunt u gebruik maken van de app Maps.me. In de bijlage van deze email ontvangt u een ‘kmz-bestand’ waarmee u via uw Smartphone gemakkelijk kunt navigeren. We hebben deze app
zelf meerdere malen gebruikt en hebben er goede ervaringen mee. U dient de app Maps.me te downloaden:
http://maps.me/get?kmz . Download vervolgens de kaarten van het noorden van Argentinië en Uruguay. Vervolgens
opent u het ‘kmz-bestand’ in de bijlage van deze email met uw applicatie. Hierin vindt u de accommodaties waar u
verblijft. U kunt met de applicatie Maps.me kaarten offline gebruiken.
Deze app kent enkel een informatief karakter. Hoewel deze verstrekte informatie met de grootste zorg is
samengesteld, aanvaarden wij ten aanzien van deze informatie geen enkele aansprakelijkheid. Vanzelfsprekend let u
zelf onderweg goed op de wegbewijzering en schaft u desgewenst aanvullende landkaarten aan, mocht GPS een keer
niet werken.
Zo kunt u bij een reisboekhandel hier in Nederland de Atlas de Rutas van Firestone eenvoudig bestellen. Daarnaast is
het aan te raden om bij een lokale benzine pomp in Argentinië een YPF gids (Guia YPF)! YPF is het Argentijnse
equivalent van de Shell met tankstations door heel het land. Jaarlijks geven ze routeboeken uit. Deze routeboeken zijn
heel handig om te gebruiken tijdens een rondreis met auto, omdat ze zeer gedetailleerde kaarten bevatten. Tevens
staan de tankstations op deze kaarten aangegeven. Voor meer informatie kijk op: www.guiaypf.com (Spaanstalig)
In de bijlage van deze e-mail stuur ik u ook nog de A tot Z boekjes van Argentinië en Uruguay met aanvullende
informatie over deze landen en tips.
Heeft u naar aanleiding van de reisbescheiden nog vragen en/of opmerkingen, dan horen we uiteraard nog graag van
u.
Rest ons, u nu alvast een hele mooie reis toe te wensen ! Geniet !
Met vriendelijke groet,
Kaatje Rietdijk(stagiaire/intern)
Sapa Pana Travel
Capucijnenpoort 6, NL-5211 EC 's-Hertogenbosch, Tel: 0031 (0)73 - 6106204, Fax: 0031 (0)73 - 6103286

www.sapapanatravel.nl
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NEDERLAND
AMSTERDAM – BUENOS AIRES - MAANDAG 3 SEPTEMBER

We vertrekken laat op de dag, 21.05 de lucht in. En we hebben alles voorbereid, dus eigenlijk
is het rondhangen tot het vertrek, waar we uiteraard heel druk mee zijn.
Om drie uur is het mooi geweest. We trekken onze schoenen aan en letterlijk op dat
moment gaat de telefoon. Het is Johan van Rijswijck van het reisbureau. Een van de hotels
onderweg is verhuurd aan een grote familie die luidruchtig wil feesten. Maar er kan met het
reisschema worden geschoven. We besluiten de polonaise niet te willen lopen, en gaan
akkoord met de wijziging. Dit is dus verrassing nummer 1. Wat gaan we nog meer
meemaken bij deze kennismaking met Zuid-Amerika ?
Petra rijdt ons naar Schiphol, waar we gisteren nog zijn geweest om Mirjam op te halen, die
terug kwam van haar bezoek aan Wart. We hebben er een tour de Schiphol van gemaakt en
de Elephant Parade bekeken, altijd een van mijn favorieten.
Nu zien we aan de andere kant van de weg zeker 18 km file! Bij ons is het gelukkig rustig.
Dat geldt ook op het vliegveld zelf, in 11 minuten staan we in de vertrekhal. Controle en
douane hebben we al gehad, inclusief de zelfscan-paspoort-apparatuur (ZPA). Met koffie,
diner, shopping etc vliegt de tijd om.
Bij de balie staat dat Kool/R en Vanma/C zich moeten melden. Dus ik stap naar ze toe en zeg:
“Kool/R en Vanma/C melden zich”. Fout! We krijgen een bak chagrijn over ons heen, waarna
blijkt dat de ZPA aan zichzelf was gaan twijfelen, en of we toch nog een keer aan ons
paspoort willen laten likken. We vinden het best, en mogen mee.
Uiteindelijk stappen we vrij laat in, op weg naar de plek met riant veel extra beenruimte,
dankzij stevige bijbetaling.
En mijn plek is bezet. Onmiddellijk start stap 1: in de weg staan zodat de boarding stopt. Er is
geen efficiëntere manier om snel een stewardess te scoren.
Stap 2 is duidelijk maken dat we extra hebben betaald en er
geen onderhandelingsruimte is. Ik eis mijn raamstoel met de
extra beenruimte. Het duurt even, maar omdat ik naast
stronteigenwijs, ook vriendelijk blijf, proberen ze botte
omkoping: “Wat dacht u van een upgrade?”
Dat is een nobrainer. Ik slaap toch bijna de hele vlucht, terwijl
Nelleke lijdt onder het vliegen en zéér nieuwsgierig is naar de
businessclass. Dus ik ga akkoord als ik met haar mag ruilen.
Even later marcheert Nelleke af richting luxe stoelen. Ik slaap 11
van de 14 uur. Het lijkt een goede deal.
En wat mijn vlucht verder betreft: het enige opmerkelijke is het
eten. Voor het details, zie tekstvak.
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Uren later wordt het
ontbijt gebracht. Dit is
Masterchef Economy.
niet veel beter, maar
wordt vriendelijk
De hele wereld kijkt tegenwoordig kook- en bak programma's
geserveerd met ruim
op tv. Wij zijn geen uitzondering. Onze favoriet is Australia's
voldoende koffie. Dan is
Next Masterchef. Ik probeer me voor te stellen wat de jury zou
het al snel tijd voor de
doen met het vliegtuigmaal. Eerst natuurlijk de vraag "En KLM,
landing. Het was een
wat heb je voor ons gekookt?"
prima vlucht en ik ben
"Het is kip met rijst en sperziebonen". Als eerste komt dan de
klaar voor mijn laatste
vraag "wat heb je gedaan met zout en kruiden?", waarbij de
werelddeel.
camera meedogenloos inzoomt op de schaaltjes die waren
Het is rond 6 uur in de
klaargezet, maar niet gebruikt. Bij de kandidaat springen de
ochtend, en de hoofdstad
tranen in de ogen. Waarna wordt geconstateerd dat de
van Argentinië komt in
spekbonen best crunchy mogen zijn, maar dat deze "under"
beeld. Met drie miljoen
zijn, terwijl de rijst net te klef is en, net als kip, veel te lang
inwoners is het een grote
heeft gekookt. Dan volgt een compliment voor de kleur van de
stad, wat fantastisch te
jus, maar met de mededeling dat er veel te veel agar-agar is
zien is in de onbewolkte
gebruikt, zodat het toch een smakeloze blob is. Dan loopt KLM
lucht. Bijna tijd om
snikkend en met hangende schouders terug naar de keuken,
Nelleke weer op te
met in zijn handen een bord waar drie happen van zijn
zoeken.
geproefd. Terwijl achter hem wordt gezegd "I think you're in
Maar eerst wordt er
trouble"
massaal geklapt voor de
geslaagde landing. Zou dit
nu het Latijnse temperament zijn?
ARGENTINIË
BUENOS AIRES – DINSDAG 4 T/M VRIJDAG 7 SEPTEMBER
4 SEPTEMBER: JETLAG, KERKHOF EN PARKEN.

Nelleke staat me bij de gate op te wachten. Ze is enthousiast over haar champagne, goede
stoel en prima maaltijd. En ze heeft een huisje gescoord.
Minder leuk is dat ik bij de band wordt aangesproken dat mijn jack is blijven liggen, maar dat
het personeel hem heeft. Terug naar het vliegtuig kan niet meer, dus we halen onze spullen
op en zoeken in de hal naar een bordje met onze naam. Dat wordt opgehouden door een
vriendelijke vrouw, die ons helpt bij het terug veroveren van het lost item. Daarna is het in
de auto en naar ons hotel. In een stad met naast de 3 miljoen inwoners nog eens 10 miljoen
in de voorsteden is dit niet de enige auto. Sterker nog, er zijn er veel. Misschien niet zo veel
als de file waar Petra doorheen moest terug naar Tiel, maar toch, het is kruipen en duwen
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om in het centrum te komen. Want om recht in banen te rijden is de Argentijn duidelijk niet
creatief genoeg.
Wij zitten er niet mee, want het geeft
ons een mogelijkheid eerste indrukken
op te doen. Als het om architectuur
gaat kunnen we het samenvatten met
“lilluk”. Nelleke verwijst zelfs naar “de”
flat in de Bilt, een gebouw van vier
verdiepingen dat voor haar sinds jaar
en dag de standaard is voor ultieme
fantasieloze lelijkheid. Wel lollig zijn de
watertanks op de daken. Dat hebben
Noord- en Zuid-Amerika dus gemeen.
Verder is het hier vroeg in het voorjaar. De bomen hebben nog geen bladeren, maar de
totaal andere soorten, met vreemde vormen zijn toch een belevenis.
Eenmaal in het hotel wil Nelleke nog even rusten, terwijl ik geld en wat te eten scoor (en het
hotel niet terug kan vinden, maar met mijn eerste eigen mobiel is dat snel verholpen).
Daarna is het tijd om samen met onze
jetlag de eerste blik op de stad te
werpen. We beginnen met een
grafbestemming. Niet dat wij niet
vrolijk zijn, maar ons hotel ligt dicht bij
het Cementerio de Recoleta, een
begraafplaats die hoog op in de Top 10
van bezienswaardigheden van de stad
staat. En we moeten toegeven, het is
indrukwekkend. De grafmonumenten
staan in smalle straatjes schouder aan
schouder. Het gaat vooral om grote familiegraven met veel beelden, glas in lood en de
duurste natuursteen. Bij sommige graven liggen de kisten achter de voordeur, bij andere is
er een kelder uitgehakt, zodat er ondergronds nog meer te begraven valt.
We lopen wel vaker over kerkhoven, en deze is zeker
de moeite, als is-ie niet bij benadering zo mooi als het
Cimitero Monumentale di Milano. De twee hebben
trouwens ook iets gemeen. Eva Péron, de vrouw van
president/dictator Juan Péron is in Milaan begraven,
omdat men bang was voor rellen rond haar graf, nadat
Péron was afgezet. Hoewel anoniem begraven, is men
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in de 70-er jaren met het stoffelijk overschot gaan zeulen, en uiteindelijk is het hier
geëindigd. Nu niet in een anoniem graf, maar om het te vinden moet je eindeloos geduld
hebben en alle naambordjes in deze mini-dodenstad lezen, of je moet goed zijn in toeristen
spotting. Dat laatste kunnen we, en zo staan we in no-time voor de laatste? rustplaats van
“Evita”.
We noemde het cementerio een kerkhof, maar dat is eigenlijk niet juist. De correcte naam
zou “kloosterbongerd” zijn, maar dat snapt geen mens. Toch is dat feitelijk juister. Hier in de
wijk Recoleta stond een enorm klooster, met een goede boomgaard. Ondanks hun devotie
hebben ook monniken niet het eeuwige leven, en de overledenen werden begraven tussen
de fruitbomen. Uiteindelijk
hebben die bomen het
afgelegd tegen de oprukkende
grafmonumenten, zeker toen
werd besloten de paden
tussen de graven te betegelen.
Onmiddellijk naast de
begraafplaats staat nog wel
een kerk, mooi licht
opgetrokken met daartussen
eindeloos veel bladgoud. De
rest van het klooster is
omgezet in restaurants en openbare gebouwen. Opgeverfd in blauw, rood en geel, waarmee
het laat zien dat Zuid-Amerika kleurrijk is.
Hierna doen we een rondje parken, iets waar de hoofdstad geen gebrek aan heeft. De eerste
is de Jardin de Recoleta. In het vroege voorjaar niet heel mooi, maar we zien veel vogels,
waaronder een groep roodkuifkardinalen.
Verder opvallend zijn een
beeld van Botero en
honden, die aan bomen zijn
gebonden.
Dierenliefhebbers hoeven
niet onmiddellijk een reis
naar Buenos Aires te
boeken. Het gaat niet om
achtergelaten dieren van
Argentijnen die het eind
van de zomer in Europa
willen doorbrengen. Groot
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in deze stad zijn de
hondenuitlaters. Met
groepen tot wel 20
honden sjokken ze door
de straten. En omdat de
eigenaren de dieren niet
nodig hebben als ze weg
zijn gaan de
hondenuitlaters uren op
pad. In feite zijn ze veel
eerder uitgelaten dan de
dieren zelf. De oplossing
is een aantal lijnen tussen bomen spannen en de honden daar vast te binden. De honden
hebben dan water, voedsel, veel bewegingsruimte en de uitlaters vooral rust. Die hangen in
een groep tussen de bomen en wachten tot het tijd wordt voor een volgend rondje of het
moment van inleveren.
Opruimen van hondenstront is
trouwens geen issue in de stad. Onze
vaardigheid in het omzeilen van drollen
neemt snel toe.
Bijna aansluitend aan Recoleta ligt de
Plaza Naciones Unidas, zeker nu het
busstation is overdekt met een
bewandelbaar grasdak lijkt het één gebied. Centraal in dit VN park staat een enorme
roestvrij stalen bloem. Hier zien we nog meer vogels. De grote kiskadee en paar
duivensoorten zijn nieuw voor ons. De
Argentijnse parkiet, die enorme nesten maakt,
kennen we al uit Spanje, waar ze zijn
verwilderd. Samen met de afwijkende bomen
kunnen we nu toch echt vaststellen dat we in
een ander werelddeel zijn.
Dan hebben we het wel gehad. Langs het park
van Evita Péron, die na decennia, een musical
en een film later is uitgegroeid tot held uit de
geschiedenis, lopen we terug naar het hotel.
De vakantie is echt begonnen.
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5 SEPTEMBER, STADSWANDELING MET PLAZA DE MAYO & RESERVA ECOLOGICA CASTERNA

We staan ons gemak, maar met de resten van jetlag op. Het ontbijt houdt niet over, wat we,
met alle andere hotelbevindingen ook dit jaar weer opslaan in de minst betrouwbare van
alle hotelevaluaties: “De Zuivere Wetenschap”, waarvan het over all resultaat in de bijlage
terug te vinden is.
Daarna starten we met de wandeling. De doelen zijn Knorfotografie, Plaza de Mayo en “zie
wel”. Dat laatste hadden we beter moeten definiëren, want aan het eind van de dag staat er
21 kilometer op de teller (Nelleke heeft er een) en dat is te veel, maar gelukkig kunnen we
nu ook zeggen dat we wat van de stad hebben gezien.
Wie wandelt in Buenos Aires
krijgt direct een
waarschuwing van het
reisbureau mee: Argentijnen
zijn hele aardige mensen, tot
ze gemotoriseerd raken, dan
worden het beesten. Wacht
dus altijd tot een vriendelijke
automobilist je voorrang
geeft. Nu klinkt dat heel
veilig, maar volgens ons kom
je dan je hotel niet meer uit.
Dus grijpen we terug op een Chinese wijsheid: “Steek altijd tegelijk over met twee
Chinezen!”. Weliswaar is dat hier “Steek altijd over met twee Argentijnen”, maar het werkt
prima. Met die dertien miljoen zijn er zat, en ze weten hoe het werkt. Het aantal twee is
trouwens gebaseerd op extra veiligheid. Eén kan er nog suïcidaal zijn, maar met twee zit je
altijd goed.
Met deze wijsheid gaan we in behoorlijk tempo
naar het plein waar het congres haar optrekje
heeft. Het is heel Latijns, net iets te groot en net
iets teveel tierelantijnen, maar prima voer voor
toeristen. Verder staat er de nodige kunst, waarbij
onze eerste waarneming van gisteren wordt
bevestigd: om ieder beeld staat een hek. En dan
niet een lullig afscheidinkje, maar een serieuze
partij metaal met punten. Op die manier kan zo’n
beeld niet weglopen, dus het lijkt een verstandige
aanpak.
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Een uitzondering is een
woest beeld van de kop van
een senator, waar
waarschijnlijk niemand aan
durft te komen. Een kopie
van een beeld van Rodin zit
echter duidelijk te
bedenken hoe hij langs de
spijlen komt.
Even na het plein lopen we
tegen een lokale
rommelmarkt op. Gebreide
schildpadden, aangeklede barbies en andere zooi die je niet nodig hebt, en dus toch
fotografeert.
We vervolgen de wandeling naar het beroemdste plein van de stad. Het Plaza de Mayo. Hier
hebben “de dwaze moeders” jarenlang wekelijks geprotesteerd tegen de verdwijning van
familieleden die zijn vermoord door het Videla regime. Als herinnering aan de vrouwen is er
een cirkel met witte hoofdoekjes op de tegels gespoten.
Centraal op het plein staat het
nationaal monument: De piramide
de Mayo, met er op het
Argentijnse Vrijheidsbeeld.
Ernaast wappert een enorme
Argentijnse vlag. Aan het plein
staat een aantal beroemde
gebouwen zoals de nationale bank
en het oude en het nieuwe
stadhuis. De meest in het oog
springende zijn Casa Rosada, het
officiële presidentiële paleis (met helikopterveldje) en de Cathedral Metropolitana. Het is
een kerk met een opmerkelijke geschiedenis. Samenvattend: bij herhaling hebben ze hem
groter bebouwd dan ze technisch aan konden, wat er toe leidde dat hij in de loop der
eeuwen een aantal keren verheugd in elkaar is gedonderd. Nu staan er zoveel zuilen dat
zelfs een geoefend terrorist er een minderwaardigheidscomplex van krijgt, waardoor hij
vooral aan de buitenkant oerlelijk is. De vorige Kardinaal hier was Jorge Mario Bergoglio. Wat
die tegenwoordig doet is aan de buitenkant goed te zien aan de pauselijke mijter die in de
gevel is gemetseld. En als zodanig is Frans 1 voor velen een extra reden om de kerk te
bezoeken.
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Verder ligt in deze kerk Generaal
San Martin begraven in een aparte
kapel waar 24 uur per dag een
wacht bij staat. Deze wordt ook
nog een in vol ornaat afgelost en
nog wel op het moment dat wij
niets vermoedend de kerk
bezoeken.
De wandeling van het hotel “A”
naar het Plaza de Mayo is een
stevige wandeling, maar je ziet dan
ook iets van de stad. Er zijn prachtige murals, al moet je die wel even zoeken. Vooral de
schilderingen die verwijzen naar het socialistische verleden zijn
schitterend uitgewerkt. Je kan op je gemak kijken naar de
bouwstijl, en constateren dat dit echt lelijk is, of naar de mensen.
Gemiddeld zijn ze niet heel opvallend voor de gemiddelde
Europeaan, maar de hondenuitlaters kan je niet over het hoofd
zien, noch de mode onder vrouwen om plateauzolen te dragen.
Voor ons Nederlanders moet je dan terug naar het begin van de
discoperiode en groepen als “the Sweet” en “Garry Glitter”. Heel
even dacht bijna iedereen toen dat je op plateauzolen moest
lopen, voordat men bedacht dat ze lomp, zwaar, lelijk en
onhandig om te lopen zijn. Hier mag men er graag op
voortzwoegen.
Ook zonder zolen doen wij dat ook, we zetten de weg voort naar het Reserva Ecologica
Casterna. Dit is een prachtig aangelegd natuurgebied. Buenos Aires ligt lang de monding van
de Rio de la Plata (Zilverrivier), een samenvoeging van twee grote rivieren. Het gebied is zo
enorm, dat de stad nogal makkelijk
leed onder storm, overstroming
etc. Met behulp van Nederlandse
ingenieurs is een stelsel van dijken
gebouwd om het achterland te
beschermen. Tussen de dijken en
de stad is een moerasachtig gebied
ontstaan dat men verder zijn gang
laat gaan. De dijken en wat
tussendammetjes vormen een
prachtig wandel- en trimgebied.
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Vogels van Buenos Aires
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Je kan je er genieten van alle (roof)vogels,
schilpadden en capibara’s (of waterzwijn).
Om dit verslag ook voor niet-biologen
leesbaar te houden volstaan we een paar
fotopagina’s van de natuur in de stad. En
de vermelding van de kuifhoenderkoet.
Deze vogel zet ons eerst op het verkeerde
been. Ze zijn zo groot, dat ze sterk aan
roofvogels doen denken. Niets blijk
minder waar. Met wat internetzoekwerk
vindt Nelleke dat ze ca. 90 cm hoog worden, maar uiteindelijk niets anders zijn dan een
turbo meerkoet.
Het laatste stuk van de wandeling lopen we naar de stad toe. Buenos Aires probeert op dit
moment om de allure van een moderne
wereldstad te krijgen met veel high
risers en moderne architectuur. Het is
nog niet helemaal een succes, maar
begint er aardig uit te zien.
Langs de kade langs het park staan veel
eetstalletje met veel duiven. Dat aantal
wordt wat in toom gehouden, omdat
een zevental roofvogelsoorten ook in de
stad wonen en niets tegen een hapje duif hebben. En als het dan toch over eetstalletjes gaat,
waarom zou je geen Argentijnse worst proberen als je er toch bent?
Langs de kader staat ook een reeks beelden van Argentijnse sporthelden zoals Sabatini, Vilas
en Fangio. Opmerkelijk is dat er geen hekjes om de beelden staan. Dat was niet slim, Lionel
Messi is hem gesmeerd, alleen zijn voetstuk staat er nog 😊

Richting stad loop je eerst door het (jacht)haven gebied. We hebben trek in koffie en
“Havana” is ons sterk aangeraden. Eerst probeer ik de balie, maar daar gebeurt niets. Dan
maar een tafeltje uitzoeken. Ook dat helpt niet. Vijf personeelsleden hangen verveeld rond
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en zijn niet in beweging te krijgen. We zijn het zat, op luide toon vertel ik wat ik van ze denk
en we vertrekken, daar was geen woord Spaans bij.
Via de plaza de la reina Holanda, met een beeld van Ana Frank1
proberen we bij de Subte te komen. Dat valt niet mee, deel van
Buenos Aires/wereldstad zijn megalomane wegwerkzaamheden
waardoor we ver om moeten lopen (wel via een Calatrava
voetbrug) en totaal versleten de Subte bereiken.
Subte is de afkorting voor Subterráneos oftewel ondergrondse.
Je kan je afvragen waarom ze het ding niet gewoon de Metro
hebben genoemd. Soms zijn dingen heel simpel, 105 jaar
geleden was deze stad de eerste spaanstalige stad die aan een
ondergrondse begon. En waarom zou je daarvoor niet het Spaanse woord voor
ondergrondse gebruiken?
Gebruik van de Subte is modern. Je komt
een kaart, de Sube en die laadt je op.
Klein probleem, dit kan alleen met cash
en bij een loket. Dus ik uitleggen dat ik
twee kaarten wil, maar dat ging niet
door. We zien er uit als vakantiegangers
die samen reizen, en dan is één kaart
uitgave genoeg. Je geeft hem gewoon
over het hekje aan de volgende. We
vertrouwen het niet onmiddellijk maar
zowaar, het werkt! Verder is het stervensdruk in de metro, maar het kost drie keer niets.
Terug in hotel A zijn we, net als gisteren, te moe om ’s avonds nog te eten, maar de helft van
de “Top 10 die je moet zien” hebben we gehad.
6 SEPTEMBER, TUINEN, WOLWINKELS EN MEER

We beginnen in de Subte en stappen uit bij de tuinen (dieren-, planten- en Japanse). Deze
worden omgeven
door parken die
worden bezet door
de hondenuitlaters.
We kiezen eerst voor
de botanische tuin.
Het is eigenlijk nog
te vroeg in het
1

Argentijnse spelling
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voorjaar, maar de bomen zijn prachtig en er zitten veel vogels. Daarnaast staan er veel
beelden, waarvan helaas gezegd moet worden dat ze niet echt inspelen op mijn liefde voor
beeldhouwkunst. Eigenlijk weten ze dat zelf ook wel: om geen enkel beeld staat een hekje.
Wel worden er al veel schoolklassen door het park gesleurd. Aanschouwelijk onderwijs lijkt
hier een groot ding. Voor ons Nederlanders is nooit weg dat het gratis is.
Daarna lopen we langs de dierentuin, onze tijd hier is te beperkt om ook die te bezoeken
maar door het hek zien we een nijlpaard, achter een volgend hek vrij lopende mara’s. Op de
hoek bij het park staat, midden op een enorme rotonde en tweede vrijheidsmonument. Wij
zouden een genoeg vinden, maar deze stad heeft er een hele reeks. We steken over en
lopen, tussen de hondenuitlaters naar de Japanse tuin. Deze is niet heel groot, maar wel
mooi. Er zijn volgens goed
Japans gebruik mooie stenen en
waterpartijen. In de vijvers, waar
verschillende kunstmatige
beekjes op uitkomen, probeert
men vis te houden. Aalscholvers
proberen dat op hun beurt
tegen te gaan 😊. Zodra een
goudvis het formaat van een
redelijk koi2 heeft is de
aalscholver kansloos, en ook de
gewone karpers zijn natuurlijk
veel te groot. De tuin is verder perfect onderhouden met prachtig geknipte (bonsai) bomen
en de eerste bloeiende planten, waaronder aan iedere lantarenpaal drie bakken met
cyclamen. Ik weet er zelfs een kolibrie te spotten, maar die is te snel voor de camera. Na een
zeer uitgebreide rondwandeling en een koffie die schreeuwt om lijfstraffen is het moment
daar om naar een volgend toeristisch hoogtepunt te wandelen: de breiwinkels.
Dit gaat uiteraard weer door de
parken, en nu valt op dat in een
hoek een “uitstalling” is. Bij
nadere beschouwing blijkt er
een expositie van een
kunstacademie te zijn, met een
fake kerkhof. We worden al snel
aangesproken en krijgen in
accentloos Engels uitgelegd dat
dit deel is van een cultureel
evenement in de stad, en dat er
2

En daar het verschillende soorten zijn blijft het zielig voor de goudvis.
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zelfs een beroemde Italiaanse kunstenmaker rondloopt! Het is een pop-up waar we erg veel
plezier hebben.
Wat verderop vinden we een restaurant. Na twee avonden te hebben besloten dat negen
uur te laat is voor een maaltijd nemen we nu een maal kip met piepers, zodat we nog iets
warm eten.
Daarna is het doorwandelen naar de Avenida Scalabrini Ortiz, want daar is een breiblok.
Laten we wel wezen,
breien beleeft een revival,
maar is toch nog wel zo
obscuur dat de meesten
niet onmiddellijk weten te
noemen waar een breister
haar wol haalt. Na >40 jaar
leven met een breister
weet ik vrij precies waar
Abraham de wol haalt (of
was het Sarah? Of
mosterd?) maar veelal
heeft het iets met zoeken
en plannen. In Buenos Aires is dat overzichtelijk. In de genoemde straat zit een breiblok.
Pakweg 20 winkels aan weerszijde van de weg en allemaal met volop klanten. Nu zijn
Nelleke en haar vriendinnen “yarnsnobs”, wat zoiets is als de DIR duikers van mijn hobby. Ze
breien uitsluiten met natuurlijke producten en opgevoerde naalden. Hier verkopen de
meeste winkels kunstfiber (Aah!kriel), en dat maakt geen indruk. Een blijkt toch te voldoen
aan de Wollies standaard, en we komen er dan ook met drie strengen merino vandaan.
Ondanks alle taalproblemen weer voor weinig.

Volgens de top 10 kunnen we ook niet zonder de Galerias Pacifico. Hiervoor nemen we de
subte naar de Avenida 9 de Julio, die op zich al een top 10 punt waard is, want hier sta je aan
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de voet van de Obelisco de Buenos Aires, 67 meter hoog en even lelijk als de obelisk van DC.
Als eerder gezegd, deze staat in de breedste straat ter wereld. Nelleke steekt hem over om
te tellen. Ze komt tot een 16 baansweg.
De Galerias Pacifico is een
gebouw voor mensen die
graag naar megalomane
winkels gaan als Harrods,
KDW en Lafayette. We kijken
er alleen naar de
architectuur. Mooie koepels,
fraai afgewerkt en vooral
binnen een prachtig gebouw.
In de periode van de tweede
wereldoorlog is het gebouw
beschadigd. Niet dat
Argentinië betrokken was bij deze oorlog, maar in die tijd greep het leger, onder leiding van
Juan Péron de macht, wat ook tot opstand en ellende leidde. In de koepel zijn, door
gerenommeerde kunstenaars, enorme muurschilderingen aangebracht, die op zich al de
moeite zijn hier eens een kijkje te nemen.
We hebben er dan alles bij elkaar meer dan 18 kilometer lopen opzitten. We besluiten dat
het mooi is en kopen een paar broodjes voor op de kamer.
7 SEPTEMBER, SAN TELMO, LA BOCA EN TWEE MUSEA

Van de wijken die je moet zien, worden San Telmo en La Boca steeds genoemd. Beide
leveren ook top 10 punten, dus
het plan voor vandaag is snel
gemaakt. Met de Subte gaan we
naar de Plaza de Mayo, vandaar
loop je zo San Telmo in, via de
Avenida Defensa. Al snel is de
conclusie dat je dit niet ’s
ochtends moet doen. San Telmo
leeft van het uitgaansleven, dus
voor de lunch moet je er eigenlijk
gewoon wegblijven. En wij zijn er
om een uur of negen. Bovendien
is Av. Defensa een hele lange weg, en is het stuk aan de kant van het Plaza de Mayo het
meest vervelende en oninteressante deel. Er staat alleen een forse kerk en klooster met de
niet geringe naam Basílica de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo. Het
is een aardige kerk om eens door te lopen. In de geschiedenis van Argentinië heeft de kerk
A r g e n t i n i ë e n U r u g u a y 2 0 1 8 , P a g i n a 18 | 87

een rol gespeeld in de oorlog met de Engelsen, en dus zie je ook hier weer schoolklassen die
door de kerk worden gejast in het kader van de geschiedenis lessen. Het gebouw is van
begin 1800, en dat is ongeveer tweehonderd jaar nadat de dominicaner orde de native
Americans had onteigend en de eerste versie van het klooster had gesticht.
De volgende bezienswaardigheid is
“het minimale huis”. We kunnen het
niet vinden en constateren dat het
klopt 😊. Op de hoek met de Av.
Independencia staat een bakje met
stripfiguren uit de Mafalda reeks, die
je kan vergelijken met de
populariteit van Kuifje bij ons.
Bovendien zijn er allerlei
restaurants, dus we lopen de straat
in om iets van de wijk me te krijgen.
Er blijken meer stripfiguren te staan en ook om de hoek met de Av. Paseo Colon. Dat wordt
dus een fotoshoot, ook met Knorf. Er is veel graffiti en op een huis
staat Trapito. Niemand in West Europa weet wie Trapito is, behalve
ons gezin dat jaren heeft gekeken naar de kerst stripfilm rond de tot
leven gekomen vogelverschrikker. Vanuit een ooghoek zien we zelfs
een minimaal huis. Het is modern, vierkant en past niet bij de rest.
Wat verder opvalt is de stoep, of beter, het regelmatig ontbreken er
van. Het is een verschijnsel dat we kennen uit een deel van
Engeland, waar de huiseigenaar verantwoordelijk is voor de stoep
voor zijn/haar huis. Dat wil zeggen eigen keuze in de tegelsoort en
eigen keuze in moment van reparatie. Samenvattend: de
gemiddelde Argentijn zit niet heel erg met een paar gaten voor de
deur. Later blijkt dit in heel Argentinië zo te zijn. Vooral voor Nelleke, die hoogteverschillen
slecht ziet, is dit een slechte oplossing.
Terug op Defensa, op de hoek met
Calco komen we bij Mercado de
San Telmo. De wijk heeft een grote
rommelmarkt, uiteraard op een
andere dag, en een overdekte
markt in oude stalen loodsen. Ook
hier is nog veel dicht, maar de
groenteboeren en de slagers zijn
vol in bedrijf en ook de horeca
komt op gang.
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We proberen Coffee Town. We vragen een jongmens om koffie, maar die zegt dat hij niet
mag praten, hij is leerling en dan dien je je klep te houden. Praten is voor Baristas. Die
komen verheugend snel opdagen en de
bestelling wordt genoteerd. Na een slok
wordt deze plaats bijgeschreven in het
register van hemelse koffieschenkers.
Een 9 op de schaal van BvM is echt het
minimum. De barista vraagt bij het
afrekenen wat we van de koffie vonden
want, zo stelt hij, voor slechte koffie
betaal je niet. Ik reken vol overtuiging af.
Bij de grens van de wijk ligt het Museo de
Arte Moderno de Buenos Aires. Het is
een aanrader voor iedereen die van
moderne kunst houdt. Niet dat alles
mooi is, maar het is een indrukwekkende
collectie waar veel mooi werk tussen zit.
Als we er door zijn lopen we naar het
mooie park op een heuvel die een grens
vormt met de volgende wijk: La Boca.
La Boca is een verhaal op zich. In deze
inham van de rivier kwamen de immigranten aan land. Daarmee is het een arme wijk, en dat
is het altijd gebleven. Iedereen waarschuwt je dan ook dat je hartstikke dood geroofd wordt
als je de wijk intrekt. Tegelijk hadden de nieuwkomers niets, maar.er was altijd wel een pot
verf beschikbaar om een “huis” op te schilderen. Helaas niet altijd dezelfde kleur, zodat de
wijk kakelbont is. Door dit kleurrijke geheel is een stukje van de wijk nu een eerste klas
toeristenval. Je neemt de bus of taxi en laat je dan op de kade langs de rivier afzetten, om
van daar een blik op de wijk te
werpen. Als je iets
avontuurlijker bent kan je zelfs
een straat in. Die is afgezet
met politie en extra mooi
geverfd. Wie een vergelijkbare
ervaring thuis wil raden we de
kaasmarkt van Alkmaar aan.
En ja, het is er net zo druk.
Wij besluiten vanuit San
Telmo te lopen, langs de
hoofdweg. Naarmate je
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dichterbij de tourist trap komt zie je de buurt armoediger worden, wat zeker ook geldt voor
de zijstraten. Rondtrekkende bendes die met harde scherpe voorwerpen toeristen uitbenen
zie we echter niet, wel het stadion van Boca Juniors, de voetbalclub die de spil van de wijk
vormt. Er zijn veel murals vaak met sociale onrechtvaardigheid als thema. Kortom leuke
wandeling met veel foto's.
Een foto is van een verkeersbord met de tekst
“Hombres Trabajanndo en Instalaciones
Electricas”. Een man ziet ons de foto maken en
komt ons uitleggen wat het betekent. Als we
uitleggen dat we Nederlanders zijn en dat onze
zoon zo’n “Hombre” is krijgen we een hand en
compliment. Een icho die werkt in de instalaciones
electricas, dan heb je het wel helemaal gemaakt in
la Boca. We geven hem absoluut geen ongelijk.
In de toeristenstraat kan je een terrasje pakken, of
een leuk schilderijtje voor thuis kopen. Wat dat
betreft doet het denken aan de Place du Têtre in
Parijs in het verleden. Je kunt kiezen uit twee
thema’s, gekleurde huizen en de tango. En vooral
het laatste en dan vooral in een maximaal
pornografische stand. In werkelijkheid valt dat tegen, er lopen een aantal tangoparen rond,
maar dat zijn alleen figuranten. Voor een paar $3 kan je met ze op de foto, eventueel met
een extra kledingstuk om het nog echter te maken. De figuranten slingeren je dan in een
positie waar je nog maanden rugpijn aan over houdt, maar je kunt een mooie foto maken, of
laten maken.
Een restaurantje zet echte tangodansers in, maar die gedragen zich keurig. De tafels staan zo
dicht op elkaar dat poses die je op de schilderijtjes ziet alleen kunnen leiden tot het
maximaal omstoten van cerveza y pizza.

3

$ is de aanduiding voor geld, het heeft niets met $ te maken, alleen dat je voor een US$ heel veel $ krijgt.
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Aan het eind van de
straat loop je de echte
wijk in. De verf is er
nog steeds, maar
bladdert af, en de
murals gaan weer over
onrecht en niet over
tango of moedige
brandweerlieden
(waarschijnlijk heeft
hier nogal eens brand
gewoed, en worden de
brandweerlieden
terecht vereerd.) Uit
het laatste toeristenblok zwaaien een paar grote poppen je uit. Maar wie nu wacht op
asesinato, muerte y fuego moeten we teleurstellen. Men hangt rond, of speelt voetbal, want
welk jochie wil nu eindigen als de Burdisso broers, of Diëgo Maradona? En die toeristen? Een
beetje een voetballertje speelt er omheen. Het lijkt Nelleke toch minder om dwars door de
wijk terug te wandelen, en dus nemen we dezelfde weg terug met het gevoel dat het tijd is
voor voedsel. Langs de grotere weg passeren we een duidelijke lokale pizzeria. Met wat
handen en voetenwerk maken we duidelijk dat we pizza willen. De chef bedenkt dat we
ieder een halve pizza willen en dat we verder worden bediend, zeker als we zeggen dat we
uit Ollanda komen.
De Argentijnen zijn zich zeer bewust van hun rol als hofleverancier voor het Nederlands
koningshuis, en bewoners van ons land verdienen een extra buiging en service. En dus
werken we samen een groot deel van een pizza weg, waarna we worden uitgewuifd door het
personeel, tussen het bakken door.
Met wat moeite vinden we een Subte station, en rijden naar Facultad de Derecho. Daar sta
je bijna in het
museum van schone
kunsten. Sinds de bak
agua marron (de
Argentijnen noemen
het café) van
vanochtend hebben
we 18 km gelopen,
dus een beetje
afgedraaid zijn we
wel, maar het
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museum is gratis, dus wat zullen we zeuren. Het
museum geeft een aardig overzicht over eeuwen
kunst, maar omdat de indianen nog verdreven
moesten worden is alles van voor 1800 tweede keus.
Zo hangt er een werk uit de school van Frans Hals4 en
een oude kopie van werk van Breugel. Uit latere
perioden is er meer. Werk van Monet en Gaugin en
zelfs een van Gogh die we niet kennen (een molen).
Wat beeldhouwwerk betreft is er een zaal met werk
van Rodin en er is ligt een mooi werk van Henry
Moore. Wie de keus heeft raden we toch het
museum in San Telmo aan.

BRAZILIË
BUENOS AIRES – PUERTO IGUAZÚ, ZATERDAG 8 SEPTEMBER

Vanochtend werden we in Argentinië opgepikt door Conny, die ons afleverde op het
vliegveld. Daarbij checkte ze ons en zei ze dat ik erg frequent flyer ben. Bijbetalen voor
overgewicht werd op die manier vermeden.
De vlucht naar Iguazu liep verder probleemloos; vooral omdat Conny ons heeft
gewaarschuwd de gates te checken, zodat we bijtijds merken dat we acht gates verder
moesten zijn dan op de boarding pass staat.
Op het vliegveld stond Graciëla op ons te wachten, die
onze gids voor de komende drie dagen blijkt te zijn. Het
idee dat we naar het hotel gaan om daar uit te pakken
en ons om te kleden wordt soepel opzij geschoven.
Omkleden kan in een toilet, en de bagage kan in het
afhaalbusje blijven, dat ons in gestrekte draf naar
Brazilië brengt.
En zo sta ik me nu in mijn onderbroek in een
toiletgebouwtje aan de Braziliaanse grens. We zijn al op
Braziliaans grondgebied. Dat is goed te zien als je de
grensbrug overgaat. De eerste helft is de trottoirband
Argentijns wit-blauw geverfd, de tweede helft
Braziliaans groen-geel.

4

Volgens het bordje een schilder uit het Belgische Haarlem.
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Wat dat omkleden betreft: we zijn in een subtropisch gebied, waar het gewoon erg warm is,
dus je wil zo snel mogelijk in korte broek en sandalen.
De vraag is nu waarom Brazilië? Icguaçu is een canyon waar twee rivieren naar toe stromen
(Paraňa en Iguazu). Die kieperen
over de rand de canyon in en gaan
als één rivier verder. Daarmee
vormen ze de natuurlijke grens
tussen drie landen, met Paraguay
als derde. Dat is de zieligste, want
ze hebben een grensrivier, maar
het punt waar het water kiepert ligt
in de andere twee landen, en
daarmee grijpen ze volledig naast
het toerisme.
Het aantal watervallen is zo groot, dat ze tot werelderfgoed zijn uitgeroepen, en tot nieuw
wereldwonder. Nu heb ik een mening5 over het zinloos uitbreiden van wereldwonderen ten
bate van de toeristenbranche maar een mooi natuurverschijnsel is nooit weg.
Dat vinden trouwens ook ons Aziatische vrienden. Jarenlang hebben we in reisverslagen
gesproken over de “nipon index6”. Die proberen we altijd laag te houden. Niet omdat we iets
tegen Aziaten hebben, verre van zelfs, maar als de Aziaten niet geïnteresseerd zijn is bijna
niemand het, dus kan je rustig vakantie houden. Hier zijn ze er weer met busladingen vol. In
het pak, met de hoeden, plastic jassen en papaplu’s.
Afhankelijk van de waterstand
varieert het aantal afzonderlijke
watervallen, maar men gaat uit van
zo’n 175, die zich in een enorm
hoefijzer naar beneden storten.
Brazilië heeft daarbij de grootste
route langs de bovenkant, en dat is
wat we vandaag doen, de
bovenkant bekijken.
Het is druk. Het is een nationale
Braziliaanse feestdag, en dat is een mooie gelegenheid om een lang weekend bij de
watervallen te houden. Er zijn enorme rijen voor de kassa en voor de bus die je vervolgens
naar de watervallen brengt. Hier blijkt het nut van een Graciela.
5

Zie Mexico 2008

6

Nipon-index (= Aantal Aziatische bezoekers/Totaal aantal Bezoekers)
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Fauna van Iguazu
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Ze stelt zich op als akela en zegt dat we ons kop moeten houden en achter haar aan moeten
lopen. Meestal strijkt me dat tegen de haren in, maar nu wordt ik nieuwsgierig naar wat er
gaat komen. Ze marcheert langs allerlei rijen en zet ons vooraan bij de dubbeldekker waar
we voor/bovenin kunnen gaan zitten. Dit werkt, we houden er graag even onze mond voor.
De bus rijdt ons naar het eerste uitkijkpunt, waar we worden opgewacht door coatis of rode
neusberen. Deze dieren hebben maar een doel: alle voedsel van de toeristen veroveren. Ze
kunnen vals bijten, dus ze op afstand houden heeft nut. Wij hebben niets bij ons, dus hun
uitstekende neus vertelt ze onmiddellijk dat we volkomen oninteressant zijn.
Vanaf dit punt begint de tocht, waarbij voor de meesten het enige doel lijkt om zo snel
mogelijk van waterval naar waterval te komen, bij voorkeur zonder het bier te morsen dat in
grote hoeveelheden wordt meegenomen. Wij staan daarbij af en toe hinderlijk in de weg,
omdat we ook hagedissen en
vogels fotograferen. Vooral de
zwermen kalkoengieren zijn
indrukwekkend.
Ook als je je niet haast eindig je
op het platform onderaan de
Devil’s mouth, tussen de
selfiesticks. Daarna kan je nog
afdalen tot naast de waterval,
om tot slot met een lift terug
naar boven te gaan. Op dit punt is Graciela weer heel behulpzaam. We worden langs de rijen
voor de lift en die voor de bus geleid. En daarmee eindigt onze reis naar Brazilië al na een
uur of twee. Maar Knorf staat er op de foto, en wij hebben het paspoortstempel om het te
bewijzen. Icguaçu is de Portugese benaming, wij stellen voor te gaan voor een algemene
benaming: “The new world wonder Aquazoo!”
Icguaçu in Brazilië is een stad van een paar honderdduizend inwoners, het Argentijnse Iguazu
is veel kleiner. We doen een klein rondje door het centrum en merken dat er weinig te
beleven valt. Nelleke gooit er een
internet zoektocht achteraan en
ontdekt dat er nog een paar straten
zijn met goede restaurants, waar we er
een uit kiezen: La Rueda. Ook hier
wordt onmiddellijk gevraagd waar we
vandaan komen en als onderdanen van
Maxima krijgen we de laatste tafel.
Met live muziek en goed voedsel,
eindelijk de eerste Argentijnse biefstuk
😊. Wat wil een mens nog meer.
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ARGENTINIË
PUERTO IGUAZÚ, ZONDAG 9 SEPTEMBER

Vroeg op is geen straf, zeker niet met een behoorlijk
ontbijt7 en kolibrie voor het raam. Om 7:30 zitten we in
het busje naar het park. Maar de dag begint met een
uitleg van de maté. Dit is de nationale drank,
vergelijkbaar met thee. Het wordt gewonnen bij een
variant van de hulst (Ilex paraguariensis). Daar giet je
heet water overheen. De maté komt bovendrijven en
vormt een stevige laag, waar je met een rietje doorheen
prikt om de mate te drinken. Dit zijn speciale metalen
rietjes met onderaan een zeefje (bombadilla). Als de
vloeistof op is wordt er opnieuw heet water over de
drijvende koek gegoten.
Na uitleg en demonstratie staan we al min of meer bij de
ingang van Iguazu National Park. Hier worden we in een
treintje gestopt dat ons naar het begin van de wandeling brengt. Dat is direct een paar
honderd meter over een brug met metalen vlonders, niet onmiddellijk Nelleke's favoriet.
Maar het overwinnen van angst is de moeite. We lopen over de rivier naar de eerste forse
waterval. Links en rechts zien we schildpadden, vogels en prachtige planten. De waterval is
prima te zien maar lastiger te fotograferen, omdat iedereen in de houding springt voor de
selfie of de groepsfoto. De overgang van het kabbelende water naar het donderend geweld
van de waterval is imponerend, en de regenbogen die ontstaan in het opspattende water
prachtig. Op de terugweg loopt Nelleke meer ontspannen, en kunnen we nog meer op ons
gemak kijken naar bomen met kalkoengieren en zwaluwen (swifts). Ook zilverreigers zie je
veel.
Bij terugkeer worden we weer
in het treintje gejast voor een
wandeling bij het volgende
stationnetje. Aardig detail is
dat net voor het station een
man staat om uitstekende
armen en benen naar binnen te
duwen, zodat je niet met
uitstekende ledematen het
station knalt.
7

Als zo vaak met uitzondering van de agua marron, die zij koffie noemen
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We beginnen met de superior route, dus bovenlangs. Hoogtepunt is de San Martin waterval,
genoemd naar de bevrijder van de landen. Met een hoogte verschil van 80 meter is het de
grootste van het gebied. Hij stroomt achter een eilandje, zodat hij vanuit Brazilië niet te zien
is.
Na de tweede wandeling krijgen
we de keuze of we wandeling
drie willen maken of een pauze
willen inlassen. Het is kwart voor
twaalf, dus met een gevulde
maag de laatste route lijkt ons
wel wat. We stappen een
volkomen leeg restaurant in en
bestellen een lunch. Als we drie
kwartier later weer starten met
wandelen is het restaurant bijna vol, en de mensenstroom die nog op het gebouw afkomt
geeft de zekerheid dat het zometeen staan wordt. We hebben duidelijk het juiste moment
gekozen.
De laatste wandeling is de “inferior”, de laagste wandeling. Hier heb je meer natuur en
minder waterval (wat nog steeds heel veel waterval is). Ik zie een toekan, en wat de planten
betreft zijn er prachtige lichenen, mossen en varens ook het aantal epifyten is niet te tellen.
Een bijzondere vermelding krijgt Faramea cyanea. Deze plant, met gevlekte bladen en
blauwe bloemen groeit dicht op het water. De tapirs die hier leven zijn er dol op en proberen
er zo dicht mogelijk bij te komen. Daarom heet de plant in de volksmond “Tapir Maté”.
Als ook deze wandeling er op zit zien we op het laatste moment een vogel die zich gedraagt
als een kievit, maar helemaal anders van kleur is. Internet leert ons dat er ook een
Argentijnse kievit bestaat. Nooit geweten dat er meerdere soorten zijn.
Als je veel hebt gereisd ontkom je
niet aan vergelijken. Iguazu
vergelijk je al snel met
Schaffhausen of Niagara. De
laatste is de hoogste en de
grootste, maar onze conclusie is
dat Iguazu er op zijn eigen manier
niet voor onder doet en dan ook
nog eens wordt omgeven door
een prachtig regenwoud.
Wij doen een siësta en gaan op
jacht naar een restaurant om ons verblijf in Iguazu af te sluiten. We googlen een hele leuke,
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en nog dichtbij ook. Helaas, internet vergeet nooit, dus de geweldige vinding blijkt inmiddels
een afbraakpand met een hek er om. Even verderop zien we Il Fratello, die ook een goede
maaltijd verzorgt.
ARGENTINIË
PUERTO IGUAZÚ - SALTA, MAANDAG 10 SEPTEMBER

Graciela en Alfredo pikken ons vroeg op bij het hotel, waar verschillende vogelsoorten
inmiddels een wedstrijdje hardzingen houden. We worden afgeleverd bij het vliegveld, waar
een nog kleiner vliegtuig ons via Paraguay en over Ascension naar Salta brengt.
Hier worden we opgewacht door
een man die, naar eigen zeggen, een
pocco Inglez spreekt. Daarmee
hebben we dan ook direct zijn
volledige Engelse woordenschat
gehad. Maar ik begrijp een heel klein
beetje Spaans en dus slaagt hij er in
me de 4wheel drive af te leveren
waarmee we de komende dagen
gaan toeren. En een Garmin routeapparaat waar we geen flikker aan
hebben, omdat de database veel te klein is.
Met de kaarten op de telefoon van Nelleke lukt het vrij snel de Finca (is herenboerderij of
landgoed) te vinden. Dat “vrij snel” moet in zoverre met een korrel zout worden genomen
dat de weg in onze ogen al vrij snel onverhard is, al is niet duidelijk of de Argentijnen dat ook
vinden.
We maken er verder een rustige dag
van met een korte wandeling waarin
we een heuse Gaucho te paard en
weer een groot aantal vogels zien,
die ook hier veel herrie maken,
waarbij de parkieten proberen
iedereen te overschreeuwen.
We eten in het hotel. Er is een BBQ
waarbij alle gasten aan één tafel
zitten. Een Zwitsers/Italiaanse legt
direct uit dat ze vegetariër is, nadat ze ooit een varken had zien slachten. Nu moet ieder
voor zich dat weten, maar dit is het model “Strijdkreet”-vegetariër, dat eindeloos emmert
over haar gevoelens, de moeite om schoenen zonder leer te kopen en dat ze wel vis eet,
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want die zijn koudbloedig en lekker. Nu respecteren we het besluit om als herkauwer door
het leven te gaan en ik heb ook geen problemen als iemand uitlegt waarom dit beter is voor
het milieu of zo. Maar een
preek tijdens de BBQ, pleur
op, ga ergens anders sla
snuiven (deze finca heeft een
moestuin). Ik stel Nelleke voor
de volgende keer mijn
klompen aan te doen, maar de
Amsterdammers aan tafel
leggen uit dat ik me
onvoldoende bewust ben van
het leed dat de boom
daarvoor heeft geleden 😊
Enfin, toch plezier en een uitstekende maaltijd.
SALTA, DINSDAG 11 SE PTEMBER

Ook het ontbijt blijkt prima. Vandaag willen we het weer
rustig aandoen, maar ik wil toch een stukje rijden om aan de
auto te wennen voor ik morgen echt afstanden moet maken.
Met hulp van de Nederlandse manager krijgen we een kaart
en aanwijzingen om naar Salta te gaan. Dat is iets ander dan
wat Garmin wil, zeker als er ook nog straten zijn opgebroken.
Argentijnen kunnen niet autorijden en de wegaanduiding,
zeker met eenrichtingverkeer, is onduidelijk. Kortom, het is
een strijd om in op de plaats van het kruisje op de kaart te
komen, maar we redden het. Een parkeerplaats bij een
winkelcentrum biedt voldoende ruimte voor de witte 4wd
Chevy, en van daar lopen we naar het Plaza De Armas, het
centrum van de stad. Daarbij passeren we de calle, plaza,
parque en avendida van Gral Don Martin Miguel De Güemes
en enkele aan hem gewijde denkmahlen zoals onze oosterburen ze noemen. De Gral is dus
de lokale held. In tegenstelling tot onze Gral zijn van de man geen voetbaldaden bekend,
maar hij heeft veel gevochten tegen de medemens in het algemeen en de Spanjaard in het
bijzonder.
Op het centrale plein, met een beeld van Juan Paolo II en een foto van Frans I8 maakt men
zich op voor het religieuze hoogtepunt van het jaar, als men vanuit de kathedraal wat
8

In de meeste talen wordt de naam van de paus terug gebracht tot de eigen naam ipv de Latijnse uitgang,
kunnen wij ook.
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beelden rondsjouwt. Daarvoor is men nu al aan het
bidden en de forse kathedraal is te klein om alle
gelovigen een plek te bieden. Dus is er een installatie die
het gebeuren uitschreeuwt over het plein, waar twee
hulppriesters met hosties en wijwater de gelovigen
bijstaan die te laat waren voor een overdekte plek.
Het centrale plein wordt omgeven door belangrijke
gebouwen, waaronder musea, het aartsbisschoppelijk
paleis en de al genoemde kathedraal. Vanaf het plein kan
je doorlopen naar het voetgangersgebied met veel
winkels en gebouwen met een typisch Latijns
Amerikaanse bouw met veel bogen en balkonnetjes. Voor
we dat doen bezoeken we eerst het Museo De
Arqueología De Alta
Montaña. We zijn meestal wel eens over musea, maar
deze keer duidelijk niet. Het museum is gratis voor
ouderen, tenzij je geen Argentijn bent, want dan krijg je
een extra belasting van 33% op de volwassenen entree.
Dat kan je per kaart betalen, maar dan wordt je hele
creditkaart en je ID overgetypt. Kortom binnenkomen is
niet eenvoudig. Allereerst wordt je naar een filmzaaltje
gestuurd, waar net een film over de Inca’s halverwege is.
Mooi ondertiteld en inhoudelijk boeiend met een verhaal
over hoe kinderen door de Inca’s werden geofferd aan de
goden. Samenvattend werden de uitgekozenen naar een
uithoek van het imposante Incarijk gestuurd om daar
religieuze handelingen te verrichten of een ceremonieel
huwelijk met een belangrijke partner van een sub-tribe te
sluiten. Daarna moesten ze terug naar huis en de berg op, waar ze compleet gedrogeerd en
dronken in een gat werden gestopt
waar ze met een temperatuur van < 20 oC vreedzaam doodvroren. De film
zit in een lus, dus we hopen de eerste
helft ook mee te pakken. De extra
33% toegang blijkt echter
onvoldoende voor twee keer
ondertiteling. De enorme tekstvelden
in de rest van het museum zijn ook
voor de helft in het Engels vertaald,
en zo krijg je het beeld wel compleet.
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Het museum is nog niet erg oud, en eigenlijk draait het om vier slachtoffers die door
archeologen zijn gevonden en geconserveerd (Daarbij voorbijgaand aan de Inca-wens om ze
in hun ijsklomp te laten). Bij de graven zijn, net als bij de Egyptenaren allerlei voorwerpen
achtergelaten. In tegenstelling tot de piramiden gaat het hier vooral kleine voorwerpen:
poppen, gouden beeldjes etc. Daarbij geldt wel: klein maar fijn, de voorwerpen zijn prachtig
uitgewerkt en voor een
textielliefhebber als
Nelleke is het smullen.
Centraal in de
tentoonstelling is de
mummie van de dag. Van
de vier die ze hebben
gevonden is er één gejat en
na jaren teruggevonden in
een privé verzameling,
waarbij de tand des tijds
fors had gebeten en doorgekauwd. Kortom, die is niet toonbaar meer. De andere drie
worden om beurten een dag tentoongesteld in een glazen cone, waarbinnen het -22 oC is
met 98% stikstof. En het lijk ziet er inderdaad nog heel herkenbaar uit. Verder zijn het vooral
grote foto’s van de kleine objecten en wat kaarten over het Incarijk en hun religieuze
aanduidingen en gewoonten op grote hoogte. Boeiend? Ja dat wel, en daarom amuseert
Nelleke zich prima. Ik vindt de uitstalling waardeloos, de belichting helemaal shit en de
verhouding tekst/voorwerpen buiten proportie. Het is goed dat musea tegenwoordig goed
rekening houden met de schade van direct daglicht. Maar dat kan, zoals we weten uit
ervaring, eindeloos veel beter. En dan is ook in heel Salta fotograferen nog eens verboden in
de musea om de boekverkoop niet te remmen. Op een ketting die erg mooi is na hebben we
alles dus maar van het net gehaald ☹
We doen een klein rondje
door de stad, waarbij we
voor weinig broodjes
scoren. Twee dingen
springen er uit. Allereerst is
ook hier een overdekte
markt, met een bonte
verzameling aan food en
non-food. Je bent gek als je
er wat koopt, maar het ziet
er prachtig uit. En dan is er
de Sint Franciscus kerk. Een
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prachtige kerk in rood en geel, die helaas gesloten is.
Waarschijnlijk wordt het personeel elders ingezet
voor de processie.
Dan gaan we terug naar ons hotel, een paar kilometer
buiten de stad. De ondersteuning van de
Garminrouteplanner blijft waardeloos, veel verder
dan “recalculating” komt ze niet.
Met de apparatuur van Nelleke rijden we alsnog via
een snelle route terug. ’s Avonds praten we wat door
met de Nederlandse manager, ook biologe. De dag
wordt afgesloten met een goed diner in de finca.
Zowel het hotel als het eten kunnen we iedereen
aanraden.
SALTA – PURMAMARCA (CA. 200 KM / 3,5 UU R RIJDEN), WOENSDAG 12 SEPTEMBER

Je merkt het niet zo als je met een vliegtuig land, maar Salta ligt op een hoogvlakte van 1320
meter. In de verte kan je zien dat de Andes dat nog steeds als laagland beschouwt, maar
vandaag is het raak. Eerst gaan we nog een stuk door de vlakte, en dan is het een eind
slingeren omhoog richting provincie en de stad Jujuy (spreek uit Goegoei). Doorrijden kan
niet, met 35 km/huur
heb je het gehad. Dat
komt door de
haarspeldbochten en
de smalle wegen. Ook
staan er borden die
waarschuwen voor
loslopende Kukuy
(spreek uit…). Die staan
dan ook breed op de
weg, evenals de
paarden en een
incidentele ezel.
Als je je er op instelt is het niet zo erg. De eerste voorjaarbloeiers lopen uit en hebben de
meest prachtige kleuren paars, geel en wit. Ook het uitzicht op de Andes is magnifiek. We
stoppen dan ook een paar keer om te fotograferen. Alleen de kalkoenen zijn het er niet mee
eens en vluchten het bos is. In de spaarzame dorpjes hangen, als overal, de
elektriciteitsdraden over de weg. Opvallend is dat ze helemaal vol zitten met epifyten. Dat
moet een keer tot sluiting leiden, maar voorlopig is het een mooi gezicht.
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Aan het eind van de rit bereiken we een hoogte van 2380 meter en het plaatsje
Purmamarca. Het dorp is vooral bekend om zijn zevenkleurige berg. Met rood, groen, grijs
en diverse tinten bruin een onwaarschijnlijk gezicht.
We overnachten in La
Comarca, een modern
toeristenhotel dat er prima
uitziet. En het heeft een
restaurant waar we direct
kunnen lunchen want alles
bij elkaar is het toch al
middag. We kiezen voor
een quinoa burger, die
prima smaakt, en waarbij
de vraag rijst waarom de
veganisten alles van tofu
proberen te maken.
Uiteraard wandelen we ook het dorp in. De reisgids had er een dag voor uitgetrokken, maar
daar is het echt te klein voor. Het uitzicht op de bergen en de drooggevallen rivieren blijft
adembenemend (al zou dat ook de hoogte kunnen zijn), de grote cactussen blijven op de een
of andere manier op de lachspieren werken. Ze hebben net een keer te vaak in cartoons en
komische films gefigureerd. De centrale markt is een bonte verzameling van kleuren. Hier
worden de Inca souvenirs verkocht: bonte poncho’s, bonte tassen en bonte dekens. Het
enige wat ik graag zou willen hebben is een beker of schaal uit cactushout. Maar hoe mooi
het ook is, je krijgt het nooit in de koffer. Nelleke daarentegen vindt een streng
handgesponnen lamawol
die en te betalen is, en in
de koffer past. Het enige
opmerkelijke gebouw is
het witte kerkje op het
centrale plein. Maar we
vinden er ook een aardig
koffietentje, dus de
excursie kan als volledig
geslaagd de boeken in.
De dag wordt afgerond
met een lokaal product:
lamabiefstuk. Nooit eerder
gegeten, maar mag van ons op het menu blijven. Na het eten wandelen we naar het gebouw
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met de slaapkamers. Het is uiteraard al donker waardoor we de sterrenhemel van het
zuidelijk halfrond mooi kunnen zien.
PURMAMARCA (HUMAHUACA), DONDERDAG 13 SEPTEMBE R

Als gezegd, de suggestie vandaag het dorp te bezoeken is mooi, maar dat was gisteren al af,
en opnieuw de bonte mutsen en bonte pantoffels bekijken is een beetje verspilling van de
tijd. Dus we stappen in de 4WD en rijden richting Humahuaca. Da’s een uurtje rijden, ten
minste, als je niet stopt onderweg. Maar de bergen schreeuwen om gefotografeerd te
worden en zo doe je er al snel een stuk langer over. Tijdens de rit klimmen we weer een stuk
zodat we op 3000 meter zitten tegen de tijd dat we het stadje bereiken, waarbij de Andes
niet stopt met vriendelijk op ons neer te kijken. Het dorp is groter dan Purmamarca en een
stuk leuker. Er is een uiterst commercieel centrum, met veel uiterst dubieuze souvenirs,
maar verder is het authentiek. De bewoners zijn indianen9. Het laatste Indianenrijk was dat
van de Inca’s, die hun basis in Peru hadden en van 1438 tot 1572 het rijk uitbreidden over
heel het Andesgebied, het grootste Indiaanse rijk ooit. De Spanjaarden maakten met
paarden, wielen, betere wapens en besmettelijke ziekten een radicaal eind aan het rijk dat
ooit tussen de 8 en 12 miljoen
inwoners telde. Het huidige
deel van de Argentijnse
bevolking (44,9 miljoen) dat
nog echt Indiaan is, is heel
klein. Hun aantal wordt
geschat op zo’n 350.000. Je
kan je dan afvragen hoe groot
de kans is dat je nog een echte
indiaan tegen komt. Wel, de
meerderheid van de
Argentijnen (92%) woont in de
grote steden. Als je dus, zoals wij nu, in de kleine dorpjes zit nemen de kansen heel sterk toe.
Wel staat de groep nog steeds onder druk en vindt vermenging met andere volken plaats.
Van de oorspronkelijke Indiaanse volken in Argentinië zijn er nog zo’n 15 over. De Coyas is
een kleine stam die in de dorpen rond Jujuy leeft, zoals in Humahuaca. Een belangrijk deel
van hen werkt in de toeristenindustrie, maar de stempel van het volk is ook buiten de
toeristenstraten te zien in de kunstvoorwerpen, waaronder de murals en de beelden. Ook in
de plaatsnaam is de afkomst te zien. Een huaca is een heilige plek, en dat kan alles zijn
tussen een stapel stenen en een piramide, of slaan op een spiritueel ritueel of begrip. De
steenstapel of apachita kom je door het hele oude Incarijk tegen. We zien er vandaag ook

9

Velen vinden het gebruik van de term “indiaan” discriminerend. In onze visie is het de beste term in de
Nederlandse taal op dit moment. Zie ook het verslag van Canada uit 2017 of USA 2015 uit deze zelfde serie.
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twee, maar hebben geen idee of het gaat om originele of om een verkoop-stimulerend
bergje.
Centraal in het dorp is het monumentale beeld voor “de helden”. De verschillende stammen
in Zuid-Amerika hadden weinig op
met de Spanjaarden, maar nog
minder met de Inca’s. Aan een
opstand om van beiden af te komen
is dan ook door de stammen
enthousiast meegedaan. Allereerst
bij de instorting van het Incarijk,
maar later ook bij het verjagen van
den Spanjaard.10 Ter herinnering aan
de doden die tussen 1810-1823 zijn
gevallen in de Quebrada de
Humahuaca (de vallei van
Humahuaca) is bovenop de heuvel een enorm standbeeld opgericht.
Wie een beetje kan rekenen vraagt zich misschien inmiddels af wat het economisch
verdienmodel is in een klein dorp met kleedjesverkopers. Dat is eenvoudig, mensen willen
“de echte indiaanse cultuur” zien en betalen grof voor een excursie vanuit plaatsen als Salta.
Ze worden letterlijk met
busladingen tegelijk
aangevoerd. Rondleiders en de
plaatselijke bevolking doen er
veel aan de bezoekers tevreden
te houden en dus gaat het best
goed hier.
In alle eerlijkheid, wij hebben
dit slecht voorbereid. Een dag
“over” en wat kreten op
internet was aanleiding om de
bergen en het dorpje op te
zoeken. En omdat een gratis parkeerplek niet de plaats van de georganiseerde toerist is,
loopt ons bezoek anders.

10

Bij het schrijven van dit verhaal wordt internet doorzocht, maar nadrukkelijk verwijzen we nogmaals naar de
disclaimer.
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We zetten de auto naast de vrijwel droge rivier, waar de wind het stof opjaagt. Van daar
nemen we de route naar het monumentale beeld. Maar na een eind rijden wil een mens ook
wel eens een toilet. Dus na een klein rondje over de lokale markt, waar alles te koop is en
toeristen angstvallig worden weggehouden, stap ik de eerste de beste koffieshop annex
bakker binnen. Het heeft weinig zin onduidelijk te zijn. “Tienes un baňo?”, vraag ik in een
Spaans, dat voldoende is om
de onafhankelijkheidsstrijd
een doorstart te laten
maken. “Si” zegt de
jongeman achter de
toonbank met een
verbaasde blik, en wijst op
de hoek van de zaak. “Dan
wil ik graag een espresso en
een koffie met melk”. De
winkel ziet er van buiten
niet uit, maar is binnen
mooi opgeschilderd met
indiaanse motieven. Het blijkt meer broodjeswinkel dan koffieshop. De man bestudeert
uitgebreid alle dozen met “nespresso” koffie die hij heeft en kiest vier cups uit die hem lijken
te passen bij de bestelling. Het proces wordt een paar keer onderbroken door locals die
brood komen halen, en standaard te horen krijgen dat hij koffie heeft verkocht aan
buitenlanders (brood wordt trouwens per gewicht verkocht). Het eindproduct scoort laag op
de schaal van BvM, maar is warm, heeft cafeïne en is met veel liefde klaargemaakt.
Ook de volgende stop is niet
toeristisch. Mijn
tandenborstel is weg, en
probeer een Coya maar
eens uit te leggen dat je zo’n
ding wil, als je geen woord
Spaans spreekt. Het lukt en
de man is zo blij dat hij me
snapt, dat hij alle kleuren uit
zijn voorraad zoekt, zodat ik
de mooiste kan uitzoeken.
Uiteindelijk komen we op
het centrale plein, aan de
voet van de heuvel met de helden. Hier is het gemeentehuis en de kerk, omgeven door de
hoofdmacht van de souvenirstalletjes en losse verkopers. Vanuit een andere hoek komen
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ook de busladingen aangemarcheerd. De kerk kan worden overgeslagen. Uiterst beleefd,
maar volstrekt duidelijk, staat er dat de Here niet voor toeristen is, en zeker niet voor
toeristen met een fototoestel.
De beeldengroep is om op een
afstand te bewonderen.
Reisleiders stimuleren
inspanning bij deze hoogtestage
niet, dus men blijft op het plein.
Wat rest is souvenirs jagen en
wachten op het moment
waarop het 12 uur wordt.
Wij besluiten wel naar boven te
klimmen en het beeld van
dichtbij te bekijken. Verkoop op
de trappen van dit belangrijke monument is verboden, dus eigenlijk is het een mooie klim
over de met cactussen begroeide helling. Alleen helemaal boven zit een Coya met spiegeltjes
en kralen. We schatten in dat hij wordt gedoogd, want niemand klimt hier naar toe.
Achter het monument sta je ineens langs de weg en voor de ingang van het kerkhof. Het
klinkt gek, maar begraafplaatsen geven je een unieke inkijk in een cultuur, en het is bereinteressant om er eens te
kijken. Dit geldt ook hier.
Begraven is een ding in deze
keiharde rotsen. Een
grafmonument op de rotsen
ligt meer voor de hand.
Sterker nog, men bouwt
zelfs dodenflats. Hele
blokken met drie tot vijf
etages nissen voor kisten.
Maar wat er ook gebeurt, je
geeft de overlevende een
bloemetje mee. Dat klinkt makkelijker dan het is. In deze droge onherbergzame omgeving is
alleen de cactus blij. En dus worden het kunstbloemen. Het hele kerkhof is een zee van
felgekleurde kunstbloemen.
Twee graven springen er uit omdat er instrumenten op zijn uitgehouden. Musici staan hier in
een hoog aanzien. Maar dat is een ander verhaal, komen we zo op.
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Bij het afdalen naar het
centrale plein bedenken we
dat misschien nog een keer
een toilet comfortabel is. En
waar beter dan in een
museum? Het
heldenmonument heeft een
klein museum waar de
ontwikkeling van het
monument wordt toegelicht,
en wat Coya schilderwerk
hangt. O ja, en er staat een
levensgrote kersstal, maar
die moeten ze toch ergens kwijt zo tussen de feestdagen. Dus voor €1 een toiletbezoek met
museum 😊
Bij het verder afdalen van de trappen van het monument zien we naar rechts nog een bordje
met “archeologisch museum”. Ook hier kijken we om de hoek. Deze kost maar de helft,
maar heeft een mooie verzameling aardewerk en gebruiksvoorwerpen en drie geofferde
kinderen, maar dan niet geconserveerd. De kassière annex conservatrice en
onderhoudsvrouw vraagt waar we vandaag komen. Holland? Dan spreken jullie vast Engels!
Jawel antwoorden we, maar onze taal is Nederlands.
De verbijstering is museumbreed dat er zoiets is als
een Nederlandse taal. Ik zie het als excuus om het
bordje niet fotograferen niet te snappen en leg het
museum grondig vast.
Beneden op het plein is het aantal busladingen wel erg
opmerkelijk, evenals het feit dat iedereen met een
camera/telefoon/selfiestick in dezelfde richting in de
aanslag staat. Het blijkt dat om precies twaalf uur een
nis in het stadhuis wordt geopend. Daar schuift een
manshoge houten monnik uit naar voren en heft zijn
hand op naar de menigte. We werpen een korte blik
op het gebeuren en schuiven onmiddellijk een
restaurant in om te lunchen, weer even de meute voor zijn.
In het volledig lege restaurant bestellen we een Llama Milanese. Ik verwacht iets van pizza of
spaghetti met wat gehakt. We moeten toegeven dat de Wienerschnitzel van lamagehakt met
patat er goed ingaat. De relatie met “llama Milanese” kunnen we niet achterhalen.
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Terwijl we wachten op het eten luisteren we naar de volksmuziek, die altijd en overal wordt
gedraaid. Het begon met El
Condor Pasa in het museum in
Salta, en houdt nooit meer op. In
Europe hebben jarenlang
Indiaanse straatmuzikanten
geprobeerd met panfluit en
trommel de kost te verdienen, de
mindere goden zijn
achtergebleven en klinken de
godganse dag in de restaurants
en bars. Hier worden ze al snel
vervangen door een live act, die
zeker niet slechter is. Spelen voor een volle zaal doet je kennelijk goed, want na ons is de
zaak volledig volgestroomd.
Daarna doen we nog een rondje en kopen we wat in voor de monsterrit van morgen. De
terugweg gaat niet sneller dan de heenweg, de zon staat nu op de andere kant, en de heiige
dampen zijn opgetrokken. Het uiterst onwaarschijnlijke lagen- en kleurenspel op de bergen
langs het dal komt nu pas goed tot uiting.
Eén stop is afwijkend. Een paar
kilometer buiten de plaats is een
souvenirshop die je niet mag missen.
Voor de deur staat een apachita en een
enorme stenen lama. Daaromheen
hobbelen een aantal echte. Binnen
verkopen ze souvenirs. Leuk als je iets
goeds wilt, maar alleen al als
verschijnsel is het een stop van vijf
minuten waard. ’s Avond nog eten in
het restaurant van het hotel en we
kunnen vaststellen dat het een mooie dag was.
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PURMAMARCA – MOLINOS, VRIJDAG 14 SEPTEMBE R (CA. 350 KM / 8 UUR RIJDEN)

Vandaag staat de monsterrit op het programma. Voor een deel gaat deze over de RN40. Dit
is de Incatrail en qua status vergelijkbaar met Route 66 in de VS. De routebeschrijving van
het reisbureau geeft aan dat het een rit van 350 km is, en dat we daar acht uur over gaan
doen. Kortom, een monsterrit.
We beginnen met vanuit
Purmamarca (2230 m) te
klimmen. Als we net weg
zijn bij het hotel rijden we
de wolken in. Daar stijgen
we vrij snel doorheen, en
zeker als de zon boven de
bergtoppen komt wordt
het een hele helder rit naar
het hoogste punt van de
vakantie. We zitten dan op
pakweg 4200 meter, met
om ons heen nog steeds
hogere bergen.
De rotsformaties zijn niet te beschrijven zo mooi. Sterk wisselende kleuren, van bijna zwart
via bruin, rood, groen en geel naar heel licht grijs. In Purmamarca maken ze er een attractie
van, maar dit is net zo mooi. De cactussen houden het niet op deze hoogte, alleen lage
struikjes blijven over. We zien nog een vos wegschieten, dus er moet meer leven zitten,
maar voorlopig zien we niet veel. Op enig moment staat er wel een bord op de weg ‘pas op
de “Lama”’. Bij eerdere borden hebben we gemerkt dat je ze in Argentinië bloedserieus
moet nemen. Dus we letten goed op, of we deze familieleden van de kameel ergens zien. En
waarachtig, heel snel zien we een paar vicuňa’s.
Even de bioloog uithangen (met dank aan internet). De lama
(of schaapskameel) is de gedomesticeerde vorm die voor
vlees, huiden en wol werd gehouden door de Inca’s. Ze
gebruikten ze ook als lastdier. De bergvariant is de Alpaca of
berglama. De wild levende varianten zijn de guanaco en de
kleinere, al genoemde vicuňa’s.
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Waar wild ophoudt en gedomesticeerd begint is een vaag begrip. Bij de spaarzame hutjes
zien we cirkelvormige afzettingen die we kennen uit Schotland. Daar worden ze gebruikt
voor het verzamelen van schapen. Hier zullen de lama varianten wel bijeengedreven
worden.
Maar goed, we
fotograferen de dieren en
zien later op de dag ook de
andere bewoners van deze
grote hoogte, de
alpaca/guanaco en ezels.
Na het hoogste punt dalen
we naar de zoutvlakten op
3400 meter. De Salinas
Grandes zijn met 6000 km2,
en in omvang de 2e van de
wereld. De vlaktes ontstaan als volgt: bij de spaarzame regens worden er mineralen uit het
gesteente gespoeld. Een groot deel van het jaar valt de vlakte droog doordat het water
verdampt en het zout achterblijft. We rijden een klein stukje om via de weg naar Chili zodat
we echt midden in het zoutveld te komen. Het is een onwaarschijnlijk gebied. Weliswaar
wordt het omgeven door een aantal bergtopen die nog hoger zijn, tot zo’n 4700 meter, maar
door de enorme afmeting is het een witte vlakte, bijna zonder grenzen.
We vervolgende de
reis door het dal, nu
via de RN40, een
onverharde weg, waar
we goed merken
waarom je hier kiest
voor een 4WD.
Onderweg zien we veel
ruïnes en op enig
moment komen we,
net als gisteren, zelfs
een processie tegen. Nu was de processie van gisteren goed afgerasterd door de vangrail,
hier ligt het anders. Het is een groep katholieke indianen die vaandels en heiligenbeelden
over de weg dragen en wel van nergens naar nergens. Ze dwingen dat ik stop, wat we
helemaal niet erg vinden omdat het de foto’s ten goede komt. Daarna pakken ze weer de
volle breedte van de weg, zodat achteropkomend verkeer kan kiezen tussen stapvoets rijden
of volledig off-road gaan.
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Later horen we dat ze
allemaal op weg gaan naar
Salta voor de processie daar.
Er moeten dus buiten de
gemeentegrens een paar
busjes op ze staan te
wachten, anders komen ze er
nooit op tijd. Wandelen met
beelden, het is een ding bij
een groot aantal geloven
over de hele wereld. Voor
ons blijf het uitlaten van een
heilige een volstrekt
onbegrijpelijk iets.
We dalen langzaam nog een paar honderd meter op deze hoogvlakte, waarna we weer
stijgen naar de bergketen bij San Antonio de los Cobres op ca. 3700 en verder tot 3900.
De keuze, volgens de reisomschrijving, is om nu de RN40 te blijven volgen of “iets” om te
rijden via omgeving Salta, via veel betere wegen. We hebben zoveel moois gezien, dat we
niet zo nodig het meer risicovolle deel van de RN40 willen nemen en kiezen voor de betere
weg naar de omgeving Salta
op zo’n 1600 meter. Dat het
omrijden is, is duidelijk, maar
een betere weg rijdt ook veel
sneller.
Tot zover de theorie. Het blijkt
150 km meer door de
hoogvlakte en komt ons op
ruim twee uur extra rijden te
staan. Ook blijken onze
kaarten niet te kloppen op het
punt van type weg. Men
onderscheidt hier drie soorten
wegen:
• De verharde weg. Die is geasfalteerd en bevat, naast de incidentele uitholling en een
enkele gat, geen obstakels. Althans, zolang je niet langs een berg rijdt, want van
bergen vallen stenen af.
• De onverharde weg (consolidated). Veelal is dit wegtype goed gelijkmatig en bedekt
met steenslag en stof. Dat stof komt meedogenloos omhoog als je > 10 km/uur rijdt.
Meestal met meters tegelijk.
• De dirtroad. Goed voor een wandelaar met lama, in het bezit van een zwemdiploma,
stevige wandelschoenen en idem -stok en voor geoefende motorcrossers.
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Wat voorbeelden van de fauna van de Andes
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Onze kaart laat zien dat we twee opties hebben. Meer autoweg (maar dan wel aanzienlijk
meer) om Salta heen, of een kortere onverharde weg met een serieus RN nummer.
We kiezen de laatste. Als gezegd, onze
kaarten kloppen niet. Al snel staan we
tussen de koeien en paarden. Vooral de
eerste hebben weinig met het concept
dat wij een andere kant uit willen en
dreigen op enig moment op hol te slaan.
Nu houden we van biefstuk, maar een
paar van die hele dikke voor je wielen is
het toch niet, ook niet in een 4WD. De
weg is al na een paar kilometer maar een
auto breed, wat onhandig is bij
tegemoetkomende motorcrossers, en zeker bij een tegenliggende 4WD. Van enige
gelijkmatig wegdek is ook geen sprake meer, de vullingen in de kiezen protesteren tegen het
geschud. Hier en daar stroomt wat water over de weg. Niet zo erg, tot we een golf water
langs het raam zien komen, en die zitten bij een 4WD best hoog. Nelleke heeft het dan wel
gehad. Voor mij is het meest verbijsterende moment als ik in de verte een vervolg van de
weg zie, met daartussen een stuk zonder enige indicatie dat er zoiets als een weg is. Het
blijkt een droge rivierbedding te zijn. Na ruim 30 kilometer komen we van deze dirtroad op
de onverharde weg, en even later zelfs op
een geasfalteerd stuk. Vanaf 1300 meter
gaan we voor de derde maal vanuit een
hoogvlakte omhoog. Eerst door de
beboste bergflanken waar de bomen nu
uit beginnen te lopen aan het begin van
de lente en later door de wolken en de
mist naar de pashoogte op 3348 meter.
Vervolgens dalen naar de
eindbestemming Molinos op 2140 meter.
Deze route loopt, zowel klimmend als dalend, weer over de RN40. Iedereen, inclusief
toeristenbussen lijkt deze weg te willen rijden. Daarbij is de weg aanzienlijk slechter dan het
deel van de RN40 langs de zoutvlakte.
Dus vanaf vandaag begrijp ik waarom er hier regelmatig een auto of bus een ravijn in rijdt.
Een eindje na de top wordt het beter, een geasfalteerde weg helpt ons met een behoorlijke
snelheid af te dalen.
De suggestie in de reisomschrijving is om nu via Cachi te rijden, mooi en schilderachtig en
maar 80 km om. We zijn het helemaal zat en nemen een afslag op een onverharde weg die
duidelijk een bord “Molinos” heeft.
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Het is 70 km, maar deze weg is, voor een
onverharde weg, prima. Zei het dat-ie wat
stoffig is, zelfs voor een onverharde weg.
De omgeving maakt ons weer helemaal
blij. Mooie roodgekleurde heuveltjes en
grote rotspunten wisselen elkaar af. In de
verte liggen de besneeuwde toppen van
de bergen van boven de 5000 meter.
En uiteindelijk, na ruim 10 uur, komen we
bij ons verblijf. Tijd om uit te pakken. Ik
heb een blauwe koffer, Nelleke een oranje. Eenvoudig te onderscheiden. Als ze uit de
laadbak van de auto komen blijkt het verschil marginaal. Ze zijn beiden donkergrijs van de
stof van de weg. Voor ons als toerist een kwestie van afkloppen en een doekje er langs. Je
wil niet weten hoe de longen van de mensen die langs de weg wonen er uitzien. Wij snuiten
in ieder geval nog dagen grijs.
En er is nog iets. Een achterwiel is plat ☹
Zowel het steunpunt van de reisorganisatie als de
verhuurmaatschappij hebben een 24/7 nummer,
dus tijd voor overleg. In ieder geval in theorie, want
beide lijnen worden niet opgenomen. Uiteindelijk
regelt het hotel een mannetje die het zal repareren.
Ik hoef er niet op te wachten. Als we naar bed gaan
staat de auto eenzaam op de parkeerplaats op de
krik.
We hebben dan wel in 10 uur 467 kilometer gereden, waarbij we 6,4 kilometer zijn gestegen
en 6,5 kilometer zijn gedaald.
MOLINOS, ZATERDAG 15 SEPTEMBE R

Ze zeggen in ons reisplan dat voor vandaag Cachi een mooie bestemming is. Wij geloven het,
vandaag nemen we vakantie van de vakantie. Alleen ons onderkomen is al de moeite om te
bekijken: een haciënda uit de 18e eeuw,
ooit nog eens eigendom van de laatste
Spaanse gouverneur van dit gebied. Het
heeft meerdere binnenplaatsen met
bomen en planten en het geheel is
ommuurd en wit geverfd. Ze zou er zo Don
Diëgo de la Vega tegen kunnen komen in
de eetzaal of de vergaderruimte.
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Op de grootste binnenplaats staan tafels
en stoelen waar hij prima luieren is en
waar je toch ook een goede
internetverbinding hebt.
De haciënda staat tegenover de kerk van
het plaatsje. Ook al oud, en gesponsord
door de oorspronkelijke bewoners van de
haciënda.
Bij wakker worden blijkt de krik weg, en
staat de auto weer met een volle band. Van de hoteleigenaar, die ook Engels spreekt, krijg ik
een rekening. Voor 10€ is het geheel geregeld. Als we vertellen dat het mooi is, maar dat we
vandaag in het dorp blijven, kijkt hij wat zorgelijk. In verband met de processies is vandaag
alles in het dorp dicht, muv het tankstation. Maar hij heeft wel een zwembad achter de
haciënda.

Al voor het ontbijt hebben we de eerste roofvogels gezien, dus we verzekeren hem dat we
de dag wel doorkomen, ook zonder autorit. We wandelen door het dorp en daar is zeker
genoeg te zien. De huizen zijn soms fel gekleurd en hebben ramen die zijn afgezet met
metalen beslag.
Wat ons brengt op het onderwerp “hoe bouw je een huis”. In dit gebied wordt
gebruikgemaakt van de adobe techniek. Daarbij wordt zand, water klei en alles wat verder
voor handen is in een mal gestampt en meestal in de zon gedroogd. In dit deel van het land
pakt men het iets anders aan. De mal wordt in een oven gezet en de steen wordt gebakken.
Het basismengsel wordt vervolgens ook als cement gebruikt. Als het af is, laat men de oven
staan. Ze weet tenslotte nooit of je nog een
tussenmuurtje wilt bouwen. We zien dus
veel ovens.
Tussen dit alles door zitten eindeloos veel
vogels. Veel roofvogels, maar ook veel
parkieten die in grote groepen overvliegen
en met elkaar communiceren met veel
geluid. Het is weer een andere soort dan die
we eerder deze vakantie hebben gezien.
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Met wat luieren, wandelen, praten met het reisbureau, social media en wat zwemmen gaat
deze vakantiedag tijdens de vakantie ook weer veel te hard.
We lunchen en dineren in het hotel, waarbij ik ook voor het eerst de empanada probeer. Het
is gebakken deeg met vulling en smaakt prima.
Als we na het eten nog even buiten de haciënda kijken om te zien of er heldere sterren zijn,
komen er net twee heiligen de hoek om. Ze worden gedragen door een groep gelovigen die
zingend de kerk in gaan. Processies, ik zal ze nooit begrijpen.
MOLINOS – CAFAYATE (CA. 120 KM / 3 UUR RIJDEN), ZONDAG 16 SEPTEMBE R

Het ontbijt is niet geweldig. Oudbakken, geen variatie en messen die zo bot zijn dat je ze als
onderzetter kan gebruiken. Dus wat doe je dan, je kijkt eens om je heen, naar de oude
haciënda. Nelleke ziet een prachtige doek aan de muur hangen. Mooi opgespannen,
geborduurd met gouddraden en met draden die weer zijn weggeknipt. Er zit een prachtig
wapenpatroon aan en is voorzien van veel pareltjes. We zijn het er niet over eens of het
doek is gehalveerd, maar het lijkt zeker oud en was vast nog van de Spaanse heersers. Bij
vertrek vragen we de manager er naar
die, als uitzondering, goed Engels
spreekt. “Die lap? Die heeft de vorige
eigenaar uit India meegenomen omdat
ze hem wel lollig vond!”. Het lijkt tijd om
te vertrekken.
Vandaag beginnen we met de Incatrail,
we dalen af naar zo’n 1700 meter. Het
grootste stuk is onverhard. Op een enkel stukje na (we houden niet van rijden langs
afgronden) is het prima te doen en houdt de band zich prima. De bergen zijn volstrekt
anders dan wat we eerder hebben gezien.
De Andes wordt nog steeds opgestuwd. Los van een enkele aardbeving en
vulkaanuitbarsting in de loop der eeuwen gaat dat natuurlijk heel langzaam. Tijdens deze rit
is goed te zien hoe aardlagen op zijn kant
komen te liggen en wat voor grillige
patronen er ontstaan als de wind daar
weer op inwerkt en de rotsen inslijt of op
andere manieren verweert. Het mooiste
punt is het “Monumento Natural
Angastacos: Quebrada de las Flechas”
Hier kan je een klein stuk je naar boven
om uit te kijken over de rotsformaties.
Klein wil niet zeggen makkelijk, en ook
niet vlak. We wandelen er iets te
A r g e n t i n i ë e n U r u g u a y 2 0 1 8 , P a g i n a 48 | 87

enthousiast tegenop om daar te constateren dat: a. Nelleke haar camera weigert en b. ze op
de weg terug het dieptezicht mist om veilig naar beneden te komen. De eenvoudige
oplossing is dat ik de wandelstokken en de andere camera haal, waar mee de problemen
snel zijn verholpen. We vinden het wel een moment om ook Knorf weer op de foto te zetten
😊
Als we wat verder komen nemen verkeer en het aantal dorpjes toe. Die twee zijn verder
nauwelijks verwant. Het verkeer is
voornamelijk toeristisch: groepen
motoren met go-pro’s en met mooi
gepoetste 4WD’s of kolonnes van min of
meer gelijke auto’s. De laatste willen wel
zelf de “40” rijden, maar met
gids/begeleider. Als goed katholieken
starten ze op zondag na de mis, een
moment waarop wij al twee uur
onderweg zijn.
De dorpjes variëren van enkele huizen met een paar geiten of schapen naar iets grotere
bebouwing met een kerk die qua kleur sterk afsteekt (meestal wit) en een begraafplaats met
de kleurige kunstbloemen. Er zijn ook veel ruïnes. Men lijkt liever nieuw te bouwen dan
verregaand te renoveren. Wel heeft bijna iedereen, groot of klein, een PV-cel op het dak of
naast de woning. Dat is ook wel nodig, want alleen de grootste plaatsjes kennen een
collectieve stroomvoorziening.
De route gaat grotendeels langs een enorme rivierbedding, nog breder dan de Waal op zijn
breedst, en dat verklaart de toename
van het aantal dorpjes. Het is
vruchtbaarder en minder
onherbergzaam dan de besneeuwde
bergtoppen in de verte of de kurkdroge
harde rotsen rond de vallei. Op dit
moment staat de rivier bijna droog, en
ook alle zijrivieren (die allemaal de R40
kruisen) bevatten geen of weinig water.
Met kanaaltjes, voorraadbekkens en
irrigatie is er voor de dorpelingen wel
goed te leven met gemengde landbouw en veeteelt.
Na 80 kilometer verandert de weg in een verharde weg. Hier is de grond goed genoeg om
druiven te verbouwen. Ons doel, Cafayate is een van de belangrijkste Argentijnse
wijngebieden.
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Hoewel zonnig en heel droog, is er weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er
gebeurt als het water wel met bakken uit de bergen komt. De overstromingen zie je zo voor
je en resten van bruggen bewijzen dat ook die regelmatig bezwijken. Men doet wel aan
oeverbescherming met dammen en dijkjes, maar het blijft rommelen in de marge.
Binnen de geplande tijd komen we
bij Wine Resort Vinas de Cafayate,
dat een paar kilometer buiten het
dorp ligt, tegen de eerste Andes
langs de vallei. Het resort doet zijn
naam eer aan. Het wordt omgeven
door wijngaarden.
We zien hier vooral wijnstokken, de
ranken beginnen net voorzichtig uit
te lopen. Wel staan er overal
bloeiende struiken en bloemen,
waaronder veel lavendel. Dat lijkt leuk voor toeristen, maar is daar niet voor bedoeld. Als je
goed luistert hoor je het zoemen van de bijen. De volkeren ontwikkelen zich nu, zo net na de
winter, en zijn dankzij de steun van deze bloemen (en de rozen tussen de wijnstokken) straks
op volle sterkte als de wijnplanten in bloei komen.
Onze gids belooft ook veel vogels. En ja die zijn er, maar niet zo veel als we eerder hebben
gezien, zoals de papagaaienkolonies vandaag onderweg.
Na de lunch gaan we het dorpje even in.
Leuk is dat de ezels er los lopen, en,
alweer, dat er veel muurschilderingen zijn.
Centraal in het dorp staat de Kathedraal
Ntra. Stra. de Rosario. Weinig boeiend of
het zou moeten zijn dat hier wordt
bevestigd wat in Salta ook al werd
getoond: Jezus droeg een zijden
lendendoek met goud stiksel.
Verder bestaat het dorp voornamelijk uit wijn- , honing- en souvenirverkopers, dus we zijn
snel terug. Ik voor een stukje zwemmen en daarna samen voor luieren tot het diner.
CAFAYATE (QUIRMES), MAANDAG 17 SEPTEMBER

Veel reacties op internet jubelen over Cafayate. Als we de factor “ze verbouwen er goede
wijn” schrappen, dan snappen we de attractie van dorp aan de voet van de Andes niet. We
gaan dan ook op excursie. Niet een wandeling rond de enorme wijnvelden, want met de
eerste uitlopende blaadjes ben je daar gauw klaar mee. Bovendien kunnen we die bekijken
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vanaf het terras achter de kamer, dus da’s geen aanzet om meer te doen. We pakken de
4WD en rijden over de RN40 naar het 56 kilometer verderop gelegen Quilmes.
De weg is hier keurig aangelegd, waarschijnlijk om goed
transport van de wijn mogelijk te maken. Wel zijn er nog
steeds wat beperkingen in het “stevig doorrijden”. Zo zijn er
onderweg een paar serieuze dorpjes (die hebben een zebra,
een kruising en een knipperlicht boven de weg, geiten,
koeien, ezels en paarden die over de weg lopen en
uithollingen overdwars. Vooral de laatste zijn een serieuze
zaak. Om in de regentijd waterafvoer mogelijk te maken zijn
de uithollingen aangelegd, zodat bergrivieren snel het
water af kunnen voeren naar het hoofd dal. En er is altijd
wel een politiepost die je staande houdt. Zolang je autolicht
brandt, en je geen Amerikaan bent, kan je na een paar
woorden zo doorrijden.
En zo staan we al snel bij de afslag in Quilmes. En dan wordt het wel weer even werken,
want het dorp lag 5 kilometer verderop, tegen de berg aan.
Jawel, lag, want in 1667 is het uitgemoord en verwoest door de Spanjaarden na zo’n 130 jaar
strijd. De Quilmes (= ook de naam van het volk) trokken rond 900 de Andes over naar dit dal
en begonnen daar een serieuze stad te bouwen met huizen die bestonden uit een dubbele
muur van rotsblokken, met daar tussenin modder. Het dorp groeide stevig en moet op enig
moment meer dan 5000 inwoners hebben gehad. De Quilmes leefden nog in de steentijd,
maar jacht-, landbouw en textiele nijverheid waren goed ontwikkeld. Door stevig matten
met andere stammen en door de Inca’s het idee te geven dat die echt de baas waren hadden
ze een prachtige vesting zo tegen de flank
van de heuvel. De Spanjaarden hebben
zich nooit druk gemaakt om een
volkerenmoord meer of minder. Na de
meerderheid te hebben uitgemoord, zijn
2600 Quilmes als slaaf afgevoerd naar
Buenos Aires, waarvan er na een jaar
uiteindelijk maar 800 aankwamen. De vele
gebouwen van het dorp en de apachita
raakten daarbij in het verval.
Nu zie je in de bergen wel eens iemand over het hoofd, dus er is nog een kleine groep
indianen die is begonnen aan het conserveren van de ruïnes die zijn achtergebleven. Voor
het resultaat kan je alleen maar diepe bewondering hebben. Voor $70 pp (dus voor ons
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samen €3,50) kan je de auto kwijt, zijn er goede toiletten, kan je naar het museum, is er een
gids beschikbaar en kan je eindeloos
tussen de ruïnes wandelen.
Het museum is vrij klein, maar
schitterend ingericht. Fotograferen is
prima en de overzichten zijn
hypermodern.
De gidsen spreken uitsluitend Spaans,
maar met de goede Engelstalige
brochure en de kennis van vele
andere opgravingen en restauraties
kunnen we het best alleen af. Een van de gidsen heeft daar een andere mening over, en
schreeuwt, als we zeggen geen Spaans te spreken, gewoon wat harder. Een aardig weetje
wat hij vertelt, is dat de reuzencactus zo’n twee centimeter per jaar groeit. De grootste
cactussen op dit terrein zijn dus al minstens 300 jaar oud. Dat is goed te zien, er leeft van
alles op en in. We zien bijvoorbeeld een honingraat in de vertakking van een van hen.
Het restauratiewerk is nog niet af, als je wat hoger
komt kan je zien wat er nog onderhanden genomen
moet worden. Hiervoor wordt ook veel onderzoek
gedaan in het centrum van Quilmes. Het is al
lunchtijd als we vinden dat we voldoende hebben
gezien. Naast de souvenirstal verkopen ze ook coca
bladen, ijsjes en empanadas. Met de laatste kan je
je voor weinig uitstekend voeden.
De rest van de middag brengen we luierend door, waarbij ik nog wat baantjes trek in het
onverwarmde zwembad. Een Argentijns paar vindt dat zo aantrekkelijk dat ze ook in het bad
springen, om er onmiddellijk weer krijsend uit te gaan. Eigen schuld, desgevraagd had ik
gezegd dat het “frio” was.
CAFAYATE – SALTA (CA. 190 KM / 3,5 UUR R IJDEN) – BUENOS AIRE S, DINSDAG 18 SEPTEMBER

Vandaag zijn we op de helft van de vakantie en nemen we een aanloop voor ons derde land.
Na een ontbijt met eitje nemen stoppen we de (schoongemaakte) koffers in de auto. We zijn
benieuwd wat we gaan meemaken. Wordt het de omschrijving van het reisbureau: klimmen
naar 3400 meter en verschillende vier ecosystemen of wordt het de kaart van Nelleke: door
een dal naar de vlakte van Salta? Wij gokken op het laatste.
Wel is er een verontrustend detail. De andere achterband ziet er ook niet jofel uit.
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De rit voldoet aan de inschatting van Nelleke, en de kaart heeft veel kruisjes
waar je moet stoppen om een foto te maken.
Een van de leukste is de papegaaienberg, waar zich een kolonie heeft
gevestigd die eigenlijk veel zuidelijker voorkomen. Ze hebben in de steile
rotsen holen uitgehakt.
Bij stop zoveel tussen de waanzinnige bergen stoppen we bij een punt, waar
de kleedjesverkopers al aan het uitpakken zijn.
Een speelt “sound of silence” en kijkt hoopvol onze kant uit. Onze koffers zitten al aan hun
maximale gewicht, dus we hebben geen behoefte aan extra verzwaring. Ik bedank hem en
loop naar de auto. “je band ziet er niet jofel uit”, zegt hij, als ik jou was zou ik hem wisselen.
Nelleke wordt nu ook nieuwsgierig wat er aan de
hand is, en schrikt als ik toch maar zeg dat er iets
mis is met het jofelheidsgehalte van de
achterband. Aan de andere kant, hij had de hele
nacht gebruikt om wat te ontjofelen, dus ik vind
dat we het maar moeten proberen. Als we binnen
honderd km van het vliegveld kunnen komen dan
kunnen ze ons altijd nog ophalen.
Ondertussen wordt het wel steeds drukker. Cafayate is een veel verkochte dagtrip. Mooie
bergen kijken en dan aan de wijn en kleedjes kopen. Het is één lange stoet van bussen en
minibusjes.

Als we rond de honderd kilometer van het vliegveld zijn, wordt de toch al uitstekende weg
vlakker. We hebben de prachtige rotsformaties achter ons gelaten. Nu rijden we tussen
uitlopende wijngaarden en bomen die oneindig veel groener zijn dan acht dagen geleden
toen we de hoogte in gingen.
Het rijden gaat uitstekend, dus we besluiten dat als we op 50 km van het vliegveld stranden,
we nog dichterbij zijn.
Even later worden we staand gehouden bij een politiepost, iets wat je iedere dag wel een of
twee keer overkomt.
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De tactiek is dan te beginnen met “No hablo Espagnol”, en een kop te trekken dat je verder
wel wil helpen. “Passaporte” is onderdeel van de zin die dan volgt. Nu is het een kwestie van
“Ollanda” roepen als je het document afgeeft. Soms wordt er dan nog wat tijd besteed aan
stempels kijken, maar ik feite kan je zo door.
Behalve dan dat de agent nu naar de auto kijkt en opmerkt dat de achterband alles behalve
jofel is. “Dat weet ik” zeg ik, “maar ik moet naar het vliegveld”, daarbij soepel twee dingen
aan elkaar knopend die niets met elkaar te maken hebben. “Ah, goede reis dan”, zegt hij en
stuurt ons verder. En zo gebeurd het dat we twee uur voor de afgesproken tijd op het
vliegveld komen. Het is wat nostalgisch, hier begon ook de kennismaking met de Andes. “Het
was anders wel een avontuur”, zegt Nelleke. En gelijk heeft ze.

We lunchen, leveren de koffers in, weer zonder bijbetaling en wachten op de mannetjes van
de auto. Alles is in orde, alleen de band is nu nog veel platter. Dus zeg ik tegen de man die
hem oppikt “kijk, de achterband is niet helemaal kits”. “Ach”
zegt hij, “ik kom er wel mee thuis”.
Voor ons tijd voor de rij voor het vliegtuig naar Buenos Aires,
voor de laatste nacht Argentinië.
Over de vlucht valt weinig te vertellen, of het zou die oude
gaucho moeten zijn die naar de grote stad vliegt. Hij heeft zijn
mooiste pak aan en idem hoed op. Zijn laarzen zijn perfect
gepoetst en hij heeft een mooie rode poncho over zijn
schouder. En hij loopt voor de telefoon van Nelleke langs 😊
In Buenos Aires staat onze gids ons op te wachten om ons
naar het hotel te brengen. Het is een korte maar gezellige rit
naar Hotel A, waar we ook de vakantie zijn gestart.
We zijn nu meer aangepast aan de Latijnse dagindeling, dus diner zit er nog wel in. Wart
heeft ons Tanta geadviseerd en speciaal de Peruaanse gerechten. Met de Subte zijn we er
vrij snel in de buurt, en na wat zoekwerk vinden we een vrijwel leeg restaurant. Er blijkt geen
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relatie tussen het meegekregen advies en de menukaart, maar wie
maakt zich daar druk over? Onze keuzes bevallen ons prima (oa. hart).
Anderhalf uur later verlaten we een tjokvol restaurant, waar de klanten
nog steeds binnenstromen. Het is dan na negenen.
Eenmaal binnen in hotel A begint het te onweren, en fors. Ook goed
geregeld zo.

URUGUAY
BUENOS AIRES – COLONIA, WOENSDAG 19 SEPTEMBER

Om 9:15 staat onze gids voor de deur om ons het land uit te begeleiden. Ze vindt dat we
Wart moeten doorgeven dat H&M de beste zwangerschapsbroeken ter wereld maakt. We
praten nog wat door over wat het betekent om in een failliet land te leven. Een hypotheek
kennen ze niet en iedere cent die ze hebben proberen ze om te zetten in dollars en/of het
land uit te werken. We herkennen het, iedere dag zie je bij banken lange rijen om geld op te
nemen. Kortom, een mooi maar failliet land waar we nu afscheid van nemen.
We worden naar de pont gebracht waar
we, na het passeren van de beide grenzen,
de laatste pesos omzetten in water en
chocolade. Daarna wordt het erg lang in de
rij staan om aan boord te gaan van
Buquebus, de ferry die ons naar Colonia
brengt.
De tijd wordt een beetje stuk geslagen
doordat we in gesprek raken met de deputy ambassadeur van Nieuw Zeeland in Chili. Hij
herkent onze taal omdat hij zelf Nederlandse roots heeft.
Uiteindelijk komen we aan boord van de boot die ons in 75 minuten de rivier over zal zetten,
wat een idee geeft van hoe groot de monding van de Rio de la Plata is. Bij het vertrek zien
we nog het ecologisch reservaat waar we hebben gewandeld, en de contouren van de
hoogbouw. Argentinië? Het is ons meer dan uitstekend bevallen
Ondertussen heeft Nelleke de theorie van de GZM ontwikkelt, wat staat voor Generiek ZuidAmerikaanse Muziek. In de GZM zingen mannen met een snor permanent over hun corazon
en paloma. En zowaar, het eerste wat wij horen als we aan land gaan is een medereiziger die
iets over zijn hart zingt, als snel gevolgd door een volledige mariachi band waarbij de
luchtratten worden bejubeld.
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Ik hoor toch een verschil. In Uruguay is El Condor passé, en de panfluit vervangen door de
trekzak, maar verder blijft het concept wel overeind.
We worden keurig opgevangen door een
vertegenwoordiger van het reisbureau die ons
naar ons hotel aan het centrale plein van
Colonia brengt. We overnachten hier in een
superior room van La Mision. Het is een
prachtig oud pand, met een waterput op de
centrale binnenplaats en kamers op een etage
die rond deze binnenplaats liggen. Wat het
superior betreft: de zuivere wetenschap
beoordeelt de kamer dik onvoldoende en
doet vermoeden dat een gewone kamer je verplicht om in een stoel te slapen.
Ook doen we een eerste rondje rond het centrum van het dorp. Het ziet er anders uit dan
Argentinië, al kunnen we het nog niet precies benoemen. Het bevalt voorlopig in ieder geval
wel, met een aparte aantekening voor het geld opnemen. Je moet op een knop drukken om
bij de ATM te komen, maar ik kom er niet in. Een bewaker achter een raam doet gebarentaal
naar me. Ik kijk hem aan met een blik dat ik ook geen gebarentaal Spaans spreek. Na een
tijdje gaat de deur op een kier en krijg ik de gelegenheid om te vertellen dat ik geen
gebarentaal spreek. Hij wijst op een pictogram, waarin staat dat een baseball cap verboden
is. Nu is er een verschil tussen een Tilley hoed en een cap, maar ach, we hebben geld nodig
en als het de bankbeambte behoedt voor
nachtmerries, dan doe ik hem wel even af. (Wart
meldt later dat hij drie bewakers in zijn nek heeft
gehad omdat hij in een winkel met zijn pet op liep.
Daarbij bleef de pet op 😊)
We drinken koffie en eten in El Drugstore, een
vrolijk gekleurde tent die aanvankelijk goede
muziek draait. Als de GZM begint is het eten net
op.
Net als we op de kamer zijn breekt een
pleurislawaai los. Ik ga maar eens naar buiten om
te kijken wat er aan de hand is. Het blijkt een
vrouwelijke drumband met een aantal
danseressen die een paar keer luid rammend om
het plein heen trekt. Als je er naast staat is het
een vrolijk gebeuren. Als Uruguay zo blijft wordt
ook het tweede deel van de vakantie wel wat.
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COLONIA, DONDERDAG 2 0 SEPTEMBER

Een ding is duidelijk: we zijn genaaid wat de kamer betreft, vochtig, schimmelig en minder
dan waar we voor betaald hebben. Maar met het ontbijt maken ze
het voor een deel goed. Prima ontbijt en perfecte service. Een ding
moet toch een keer genoemd worden. Bij het ontbijt krijg je altijd
dulce de leche. Uiterlijk lijkt dit het meeste op hazelnootpasta.
Maar dan zonder de hazelnoot, en de pasta is ook te druiperig.
Melk heb ik er niet aan kunnen ontdekken, maar zoet is het wel.
Om heel eerlijk te zijn, het is de buckler onder de ontbijtsmeersels.
Wat Colonia betreft, het is een 0,6 stad. Dat wil zeggen dat je in iets meer dan een halve dag
met een auto de hele stad kan zien, en dan ook nog kan ontbijten, lunchen en koffie drinken.
We hebben geen auto, dus het kost iets meer tijd, maar eigenlijk kan je er maar twee dingen
zien: parkieten en geschiedenis.
Om met het laatste te beginnen, Colonia del Sacramento, zoals het voluit heet, is gesticht in
1680, honderd jaar na Buenos Aires. De Portugezen, de Spanjaarden en de Katholieken 11
probeerden het gebied ten noorden van Argentinië in handen te krijgen, waarbij er van tijd
tot tijd een paar Engelsen waren die ook een
potje mee vochten. Het resultaat was dat nog
geen 100 jaar later het gebied zeven keer was
gewisseld van “eigenaar”. Niet dat er voor die
tijd geen pogingen waren gedaan door de
Europeanen om het gebied te veroveren, maar
de nadruk lag op het veroveren van Argentinië
en Brazilië. Bovendien had de plaatselijke
bevolking de neiging nieuwkomers op te eten,
wat ook niet erg stimuleerde om hier te blijven. Uiteindelijk werd Uruguay in 1830 een
onafhankelijke staat, en een buffer tussen de grote landen Argentinië en Brazilië. Het land is
genoemd naar de rivier Uruguay, wat een native woord is voor “rivier van vogels”. Iets waar
we ons zomaar wat bij voor kunnen stellen.
Na een paar honderd jaar geschiedenis in één
alinea te reduceren tot zinloos geneuzel is de
vraag wat je nog kan zien van de geschiedenis.
Wel, de Spaanse gouverneur had een prachtig
paleis in de oude stad. Bij ons hotel om de
hoek is een park waarin de fundamenten van
dat paleis nog redelijk herkenbaar zijn in het
11

Ok, de Spanjaarden en Portugezen waren beiden katholiek, maar de katholieke orden waren het nog iets
meer, of zo.
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gras. De stad werd in de donkere oorlogsjaren omgeven door een stadswal met een mooie
stadspoort en ophaalbrug. Misschien waren er zelfs wel meer poorten, maar er is er nu nog
maar één en van de stadswal is maar een muur over. Daar staan wel de meeste resterende
kanonnen op (omdat het resterende muurtje te
klein is voor de overgebleven kanonnen ligt de
rest op het centrale plein bij ons hotel). Om er
echt een land van de maken werd in 1901
besloten om Montevideo en Colonia te
verbinden met een heuse spoorweg. Nu wil het
feit dat Uruguay dun bevolkt is, ondanks de 10
miljoen koeien. De 3,5 miljoen mensen die er nu
wonen willen niet dagelijks op en neer van de
hoofdstad naar Colonia. In 1984 gaf men dan ook toe dat er geen mogelijkheid was om de
lijn financieel overeind te houden. Zelfs amateur verenigingen zagen er geen empanada in
om de lijn te runnen. Maar je kunt in de stad het oude station, wat rails en een draaischijf
om de locomotief om te andersom te zetten bewonderen, en er is nog een grote watertoren
voor de treinen. Wel populair is het rondrijden in een T-Ford. Weliswaar een nagebouwde
op een elektromotor, maar de toeristenindustrie doet er goede zaken mee.
In 1910 werden drie grote sportcomplexen
neergezet. De een voor pelote, de tweede voor
paardrennen en de laatste voor stierenvechten.
De renbaan is nog steeds in bedrijf, en ligt er
goed bij. Pelote snapt niemand, dus dat complex
was vrijwel onmiddellijk failliet. Wat blijft is de
arena voor het stierenvechten. Dit complex was
over de top opgezet voor 8000 bezoekers. Ook is
het zo mooi, dat het op de lijst van nationale
monumenten is gezet.
Helaas is daarmee nog geen garantie voor een prachtig complex dat het vaandel van de stad
kan zijn. Met tien miljoen koeien is er altijd wel een stier te vinden, maar daarmee heb je
nog geen 8000 bezoekers in je arena. Bovendien had men niet echt nagedacht of men wel
wilde vechten met stieren. De Spaanse erfenis wijst in die richting, maar die waren er juist
uitgeschopt in de aanloop naar de onafhankelijkheid in 1830. En dus werd na acht partijen
matten met stieren in Montevideo besloten dat men geen volksvermaak wilde maken van
het prikken van dieren. Nu had dat voor de arena geen probleem hoeven te zijn, er is weinig
fantasie nodig om te bedenken wat je in zo’n kuip nog meer kan doen. Helaas, er was ook
nog slecht gebouwd, met een centrale staalconstructie en daaromheen slecht gemetselde
muren. Dus het gebouw dondert uit elkaar maar past daarbij wel in de lange lijst van andere
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ruïnes en geschiedkundig mooie locaties. Ook
industrieel is niet alles naar wens verlopen, want
ook in de haven en op het industrieterrein zijn
grote ruïnes en wrakken te bewonderen.
En dan de parkieten. Er zijn meerdere soorten en
ze zitten overal, te beginnen in enorme nesten in
de palmen voor het hotel. En ze maken zoveel
herrie, dat ze de meeste andere soorten
overstemmen. Als je wat verder kijkt zie je al snel dat er nog veel meer soorten vogels zijn,
en zo vinden we de stad al snel een prima plek om te wandelen.
We besluiten een wandeling langs het strand te maken.
Daarbij passeer je de eerste ruïnes en de oudste kerk van
het land. Helemaal aan het eind ligt voormalig het
sportcomplex en heeft men een spoorwegmuseum
gebouwd van het materiaal dat over was. Het is dicht.
Wat wel open is zijn de BBQ’s. Er staan hele reeksen langs
het strand. Mooi gemetseld en publiek beschikbaar. Op de
terugweg, zo tegen het middaguur blijkt dat dit project wel
succesvol is. De Colonialen rukken massaal uit voor een
stevige lunch.
Ook valt op dat in deze eerste lentedagen de stad wordt voorbereid op de komst van
toeristen, want alles wordt schoongemaakt en opgeverfd. De huizen variëren sterk in kleur
en de hoofdstraat is druk met allerlei winkels en restaurants. Het is een leuke wandeling.
Alleen blijkt Nelleke een misrekening gemaakt te hebben. Ze had ingeschat dat de wandeling
zo’n 4 km enkele reis zou zijn. Maar ze stelt bij iedere stap alle elektronische apparatuur in
en meet dat we ruim 15 kilometer hebben gelopen. Voor haar zijn de volgende stappen
siësta en breien. Dat eerste kan ik ook, het tweede zeker niet. Dus later in de middag doe ik
nog een tweede ommetje langs de haven, met
een boot die niet helemaal is gezonken omdat
het te ondiep is en langs de krottenwijk. Langs
het kerkhof en een wat uitdragerijen van
koelkasten, auto’s en banden kom je
uiteindelijk bij een natuurpark. Leuke paden,
spechten en mooie roofvogels tussen bomen
vol met lichenen. Via het industrieel erfgoed ga
ik terug naar de hoofdstraat. ’s Avonds eten we
weer (uitstekend) bij El Drugstore. Ook al is
Colonia maar een 0,6 stad voor de toerist, het was een leuk bezoek.
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Net voor we naar bed willen beginnen buiten weer drums. Nelleke stort zich op internet, en
kijk, we hebben te maken met candombe. Het is een traditie in Uruguay, waarbij
buurtgroepen trommelen op drie soorten drums: de gewone, de iets grotere en de echte
dikke. Eens per jaar, met carnaval, verzamelen ze zich met 30.000 in Montevideo. Maar door
het jaar heen rammen ze er ook lustig op los. Het is iets minder een circus dan gisteren maar
zeker weer leuk.
COLONIA – ROCHA (CA. 405 KM / 6 UUR RIJDEN), VRIJDAG 21 SEPTEMBER

Na een laatste klamme nacht in Colonia ontbijten we weer prima, en voor het goed en wel
op is zie ik een man om een witte Chevrolet draaien. Deze auto is het kleine broertje van de
4WD, de 2WD. Zolang ik geen dirt roads hoef te rijden zal het me een zorg zijn.
Het is een automaat model met 6 plaatsen,
waarbij een bank kan worden ingeklapt, zodat
onze niet onaanzienlijke voorraad meuk er
makkelijk in kan.
Speciaal aanbevolen is de Garmin computer.De
reis is helemaal voorgeprogrammeerd, alleen de
batterij is leeg en hij laadt niet ☹
Los van dit ongemak is het vooral een kwestie van gas geven en de kilometers wegwerken.
Doordat deze en de volgende stop op het laatst zijn omgedraaid zijn het er nogal wat
geworden.
De wegen in Uruguay zijn aanmerkelijk beter dan die in Argentinië (in feite zijn de
Uruguayanen er van overtuigd dat alles in hun land beter is). De weg is heuvelachtig, maar in
vergelijking met de Andes een biljartlaken. Het uitzicht over het grotendeels in cultuur
gebrachte land is mooi, met veel koeien en schapen in de weilanden en wegen die zijn
afgegrensd met bomen, met enige regelmaat palmen. Er zijn weinig dorpjes, maar daar moet
je dan ook dwars doorheen. Het concept ringweg bestaat in dit dunbevolkte land niet.
Het is dus prima te rijden. In ieder geval tot
kilometerpaal 220 van RN9 bij Rocha. Dan
moet je toch echt een consolidated road op,
die na 5 kilometer over gaat in een halve
consolidated road. En dan is het doorrijden
tot er iemand staat te zwaaien langs een hek
bij Estancia El Charabon, wat zoveel betekent
als Boerderij de Emoe. Men houdt er koeien,
paarden, lama’s, schapen, geiten,
parelhoenders, kippen, honden, katten en natuurlijk een stel emoes.
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Om het compleet te maken loopt er ook nog een capibara als house pet, en toeristen. Voor
de laatsten is nog wat vroeg in het seizoen, we zijn de enigen.
We beginnen met een lunch, een soort hutspot met twee stevige karbonaden en een
bananenpannenkoekje voor toe. Hier traint men duidelijk voor het kampioenschap maximaal
aantal cal/cm3.
We vragen waar we kunnen wandelen,
tenslotte moeten we iets doen om de overdosis
aan voedsel kwijt te raken. Diana, een van de
twee gastvrouwen wandelt wel even mee, want
als je geen woord over de grens spreekt is
aanwijzen het meest effectief. Allereerst wordt
uitgelegd dat we met een tak de emoes op
afstand kunnen houden. Wij bedenken dat we
dat ook met een wandelstok moet kunnen en zo
vertrekken we de weilanden in, nadat de emoes eerst een bak voer hebben gehad. Er is een
favoriet kalf, Paka, die met ons mee hobbelt en zo zien we een deel van de boerderij, met
vooral veel zwartkop schapen. Wie aan een boerderij denk, denk al snel aan de oude
McDonald. Op zijn boerderij had hij geen emoe. Dat is begrijpelijk, want de dieren blijken
een didgeridoo geluid te maken en probeer dat maar eens vrolijk te zingen.
Na een uurtje is het tijd voor siësta wat
rondkijken en meer eten. Nu gaat de helft van
het maal terug, we zijn tenslotte niet de
ganzen op het terrein…
Onze conclusie is dat we na de grote stad in
BA, en het historische stadje Colonia weer in
een volgend uiterste terecht zijn gekomen.
Maar wel een leuke.
ROCHA (CABO POLONIA), ZATERDAG 22 SEPTEMBE R

El Charabon is een dude ranch12. Je kunt er paardrijden, koeien brandmerken, vee drijven en
andere Gaucho-dingen doen. Wij beperken ons tot ontbijten, wat ook een typisch Gauchoding lijkt. Daarna wordt het excursietijd. Op advies van Wart en met aanwijzingen van Diana
weten we hoe we moeten rijden om tijdig bij de ingang van het Nationale park Cabo Polonia
te zijn. Onderweg zien we vrij veel kralen en Nelleke besluit de lijst van Gaucho-dingen uit te
breiden met “vee verzamelen en herverdelen”, wat dan in zo’n kraal kan gebeuren. Ik ben er
van overtuigd dat ze gelijk heeft, want bij een zo’n kraal staat Alejandro, de man van Diana,
en die is duidelijk helemaal Gaucho. En vriendelijk, hij en zijn medegaucho’s zwaaien ons
12

Zie: City Slickers met Billy Christal
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vrolijk uit. Dude-dingen zitten in ons vakantiepakket, en ze zijn al lang blij dat ik niet op een
paard achter een stier aan wil.
Waarom Cabo Polonia? Wel, het is een
nationaal park. Het is een enorm gebied met
langs de zee twee kolonies, een grote met
zeeleeuwen en een kleinere hippiekolonie.
Om met de laatste te beginnen, de oerhippie
is nu ergens in de zeventig, en volkomen de
weg kwijt. Er zijn enkele plaatsen op de
wereld waar ook jongeren de hippie lifestyle
waarderen. Cape Cod in Maine is er een, maar die is vooral voor LGBT. Christiana in
Kopenhagen is een ander, maar de sfeer daar is eerder hard anarchistisch dan vrolijk hippie.
Hier in Cabo Polonia bouwt men zijn eigen huizen langs het strand, die worden voorzien van
allerlei murals en vrolijke kleuren. Met weigert elektriciteit of stromend water. Op dat punt
zijn ze wel op een hellend vlak. Voor studie naar de zeeleeuwenkolonie en de natuur op de
kaap is een onderzoekscentrum ingericht. Hier heeft men de huizen van regulier
bouwmateriaal gebouwd, en alles voorzien van zonnecollectoren. Daarmee hoeven ze niet in
te gaan tegen de gemeenschap, maar heeft men toch stroom.
Dat heeft de rest van rest van het dorp gezien en langzaam groeit het aantal collectoren in
de hippiegemeenschap. Want hoewel een deel hardcore hippie is, zijn er ook ladingen
parttimers en komen er toeristen. De parttimers kunnen terecht in jeugdherbergen, de
toeristen in hippie-bars en reguliere souvenirwinkels, en daar is stroom nooit weg.

Wij passeren het dorp met veel plezier, nadat een truck ons door de duinen en over het
strand naar het centrale station van het dorp heeft gebracht (een kaartverkooppunt met
extra groot dak). Van daar lopen we langs de hippiebouw naar de vuurtoren. We hebben
begrepen dat hier de een na grootste zeeleeuwenkolonie van Zuid-Amerika zit. In de verte
ruiken we twee eilanden, die, als we de telelens er op richten, vol zitten met zeeleeuwen en
vogels. Maar het wordt nog leuker, voor ons spelen een paar jonkies in de golven en
onderzoeken wat het is om in de branding op een steen te gaan zitten. Ook daarmee hebben
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we het nog niet gehad. Wie de kaap rond loopt
ontdekt dat een deel van de kolonie zich heeft
verplaatst naar het vasteland. Hier zijn ze
uitstekend te bekijken en te fotograferen. We
krijgen uiteindelijk ruzie met een paar ZuidAmerikaanse kieviten13, die waarschijnlijk vinden
dat we te dicht bij hun nest komen. Ons
schrikken ze niet af, maar andere toeristen keren
om. Zo’n aanvallende vogel maakt te veel indruk.
Als we alles hebben gezien hebben we twee uur over
voor de truck terug gaat. Dus bedenkt Nelleke dat het
leuk is om terug te lopen naar de auto, door de
bossen en de duinen. Ik heb niet echt een mening, en
hou ook van wandelen, dus we zetten de pas er in en
lopen een groot stuk over het strand, voor we de
duinen in draaien. Daar gaat het tempo wel erg naar
beneden. Nu moeten we toegeven dat Wart had
gezegd dat het erg zwaar was door het mulle zand. Nelleke dacht dat hij bezorgd was voor
zijn oude ouders, maar nu wordt duidelijk dat we hem letterlijk moesten nemen: het is
verdomd zwaar. En dus hobbelen we de paar
kilometer terug naar het centraal station van
Cabo Polonia, waarna de truck ons in 25
minuten afzet bij de huurauto. De rest van de
dag hangen we rond op de boerderij, waar in
een loom tempo van alles te zien is. Als het
donker wordt begint het te waaien en later te
onweren. Die bui was ons bij het opstaan
beloofd, dus ons hoor je niet klagen.
ROCHA- MARISCALA (CA. 160 KM / 2,5 UUR RIJDEN), ZONDAG 23 SEPTEMBER

Na een goede nacht nemen we afscheid van El Charabon. In de mist rijden we weg om, na
het tanken gas te geven richting Mariscala. Door de regen staan er overal plassen en zie je
niet wat “een beetje nat is” en waar een stevige kuil zit. Dus besluiten we om te rijden en
niet via een onverharde weg binnendoor te gaan. Dat betekent wel dat we door kunnen
rijden. We vergelijken het landschap met Schotland. Het is hier wat hoger dan waar we van
de week reden, met hier en daar de rotsen door de grond waar de schapen, koeien en
paarden lopen. Wat ik mis is de tekenen van oude culturen zoals steencirkels en zo. Een
enkele apachita, maar dan heb je het ook wel gehad. Net op dat moment staat er een bord

13

Van Wart: in het Spaans: Tedo tedo.

A r g e n t i n i ë e n U r u g u a y 2 0 1 8 , P a g i n a 63 | 87

“ruinas india muerte”. Het zijn de resten van een fort uit de periode dat men hier nog aan
gaucho en indianen deed. Er staat een enorm bord, waarvan de uitleg is verdwenen en om
het land is een zeer stevig hek gezet om de koeien binnen te houden. De resten van het fort,
waarschijnlijk uit 1833, zijn dus eigenlijk niet te bereiken en wij besteden meer tijd aan het
kijken naar de altijd aanwezige parkieten dan naar het cultureel erfgoed.
Zelfs met deze stop en de laatste 5 kilometer onverharde weg buiten het plaatsje Mariscala
staan we om 11:30 al op El Balcon del Abra, de volgende dude ranch. Maar er zijn duidelijke
verschillen. Allereerst is dit geen echte ranch, en ten tweede is hier alles vanaf de start
opgezet door Ursula uit Baden Baden, die Duitsland al jong is ontvlucht. Ze vindt het er te
koud. Ze hebben hier paarden, kano’s en een Diëgo, die erg handig is. Verder is het gewoon
een hotel, waar de versiering bestaat uit de jachttrofeeën van een eerdere echtgenoot en
haar golftoernooi prijzen. Daarmee is het zeker niet slecht en de bediening en het voedsel
zijn uitstekend. Diëgo is goed in kanoën, paardrijden en vliegen, dus er kan ruim worden
voorzien in activiteiten.
We worden vriendelijk ontvangen, want de
rest van het hotel is bezet door een grote
familie die er alleen in kon omdat wij onze
vakantie omgooiden. Als dank krijgen we een
fles wijn.
Het hotel in en uit komen is niet altijd
eenvoudig. Het huisvarken Escobar ligt graag
voor de deur. Bovendien moet je altijd alle
deuren achter je dicht doen, benadrukt al
gauw het personeel.
Als we het varken door de woonkamer de keuken in zien verdwijnen snappen we waarom.
Even later moeten we om een koe heen om onze kamerdeur te bereiken. Verder is het
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onmogelijk om ergens ongemerkt in of uit te gaan. De parkieten slaan altijd en overal alarm
en gaan in grote zwermen overal heen. Elders in het land bestrijdt men ze, maar op El Balcon
laat men ze met rust. Volgens Ursula kan je dat horen aan hun kreet: Es perfecto! Es
perfecto! Enige fantasie is nodig, maar wij rekenen het goed.
Als lunch is er een enorme BBQ aangericht voor
de familie, en wij moeten gewoon meedoen.
Voor het zover is lopen we de oprijlaan nog een
keer op en af. Onderweg zien we veel vogels,
waaronder de “oven-bird”. Zie bouwen prachtige
nesten van klei die er uitzien als een oventje.
Volgens de helft van Uruguay zou het de
“nationale vogel” moeten zijn. De andere helft
gaat voor de Zuidelijke Kievit, en zolang de
stemmen staken wordt het niets.
Na de lunch besluiten we dat we zonder toetje
kunnen en hobbelen we de heuvel achter het
hotel op. Die stijgt in korte tijd van 110 naar ca.
200 meter, door een weiland met koeien,
schapen en paarden. Eenmaal boven heb je
rondom een prachtig uitzicht, weer beneden
ben je versleten. Uitrusten kan dan bij “het
zwembad”. Dit is niet meer dan een poel naast
het huis, maar je ziet er de meest uiteenlopende vogels.
Op een wonderbaarlijke wijze zijn we van ontbijt en logies naar all-inclusive gegaan, dus de
dag eindigt met nog meer eten.
MARISCALA, MAANDAG 24 SEPTEMBER

Vandaag, op de 99e geboortedag van mijn
vader, is er heel weinig te melden. We
eten, evenals gisteren, met onze
gastvrouw en praten veel over Europa.
Daarnaast lopen we twee keer de heuvel
op en af, waarbij we weer heel veel
planten en dieren zien. De meest
opmerkelijke zijn de rode tiran, wat
kolibries en een grote hagedis (iguana?),
maar als altijd ook weer veel parkieten.
Verder stappen we, net als gisteren weer
over het varken bij het betreden van de
eetkamer. Nelleke breit een uurtje en prompt komt Ursula haar (alpaca) wol tonen. Mooi,
maar niet geschikt. We komen er ook achter dat Ursula al halverwege de 70 is.
Van het thuisfront komt het verontrustende bericht dat Wim weer is gevallen en wordt
geopereerd aan een gebroken heup. Los hiervan is het een prachtige vakantiedag.
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Fauna van Uruguay
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MARISCALA – PUNTA DEL ESTE (111 KM), DINSDAG 25 SEPTEMBER

We ontbijten op ons gemak, maar om negen uur is alles opgeruimd en ingepakt. Ik vraag
Maria, kokkin en hulp bij alles of we nog wat moeten betalen. Ze snelt weg en jaagt Diëgo en
Ursula uit hun bed, terwijl ik een stukje in hun gastenboek zet. Ik geef aan dat ik nog koffie
moet betalen, maar Diëgo wuift dat weg, waarna ze ons, na stevige knuffels, samen uit
komen zwaaien. Op het gras ligt een
varken te knorren.
We besluiten tot de kortste route, en
nemen het risico dat de weg slecht is.
Dat blijkt niet het geval en om half twaalf
staan we voor een gesloten hek in la
Barra, op een steenworp afstand van
Punta del Este. Het hek staat om
landgoed Aquaverde, een bel ontbreekt.
Juist op dat moment komt een man met
een sleutel (en auto) naar buiten. Aan
zijn accent hoor ik dat het een Duitser is. Hij vindt het leuk zo te worden herkend, en slaat
aan het bellen. We staan aan de verkeerde ingang, maar we mogen er door. Al snel staat er
een tuinman naast ons met een telefoon in de hand. De beller is ene Pancho die zich
verexcuseert, maar hij is er over een kwartier en de man die de telefoon vasthoudt zal ons
naar onze kamers leiden. We zijn benieuwd…
In het kader van de zuivere wetenschap heb ik sites afgezocht naar hotelprijzen. Daarbij was
de tekst van Aguaverde opmerkelijk. Zij stellen dat je bij hen geen vreemden tegenkomt. De
eerste gast bepaalt wie er verder op het terrein komen, en verder komt er niemand op. Los
van een bak personeel zien we inderdaad niemand.

Wat later komt Pancho. Hij geeft aan dat hij Ursula en Diëgo heeft gebeld, en herhaalt de
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tekst van de website. De eigenaren van El Balcon del Ambra zijn goede vrienden, en hij heeft
ze gebeld wanneer we zouden komen. Daarna heeft hij besloten ons een upgrade te geven.
Gratis.
We hebben nu een kamer met hetzelfde vloeroppervlakte als ons hele huis, verdeeld in een
toilet/douche, slaapkamer en woonkamertje. Het toilet/douche deel heeft een gescheiden
toilet met in één wc een extra fauteuil, en natuurlijk een open haard. De slaapkamer heeft
een open haard, een zithoek en een deel voor onze kleding. De werkkamer is iets
bescheidener, bureau met draaistoel, twee fauteuils en een koelkast met wijn uiteraard.
Verder is het een plaats met een bijzonder verhaal. Het is begonnen als piratennest. In La
Barra, naast Punta del Este, is het het hoogste punt, met makkelijk uitzicht over de zee. De
plek werd later overgenomen door de Spanjaarden en raakte daarna in verval. Nicolás García
Uriburu (1937-2016) herstelde het oude gebouw met de oude stenen, maar het werd
onmiddellijk ook uitgebouwd.
In alle eerlijkheid hadden we nooit
van Uriburu gehoord tot we zijn
werk in San Telmo in het museum
zagen. Een man die microorganismen in het water gooit,
zodat het groen wordt, en er
vervolgens foto’s van maakt. Zijn
eerste actie was het groen maken
van Venetië, een truc die hij daarna
nog op een aantal plaatsen heeft
herhaald. We zijn er niet heel erg
van onder de indruk, maar we slapen nu wel in zijn slaapkamer. Hij heeft zich erg ingezet
voor het behoud van beschermde soorten, onder meer door het steunen van Greenpeace.
Vooral in zijn latere leven was hij gefascineerd door de Ombu, een boom die in dit gebied
voorkomt en die je vanuit zijn slaapkamer kan zien staan. In de lange gang staat de kopie in
wol die hij van de boom heeft gemaakt.
Met het groene water wordt trouwens wel de naam van het landgoed duidelijk.
Dit alles en meer leren we van Pancho in een rondleiding van anderhalf uur. Dat is vooral
meer hotel: er zijn wijngaarden, een sauna, een butler en een infinity pool. Nu lijken die van
nature al oneindig, maar deze is maar liefst 50 meter. Daarbij wordt wel uitgelegd dat de
voornaamste functie van het bad een watervoorraad voor de wijngaard is. Daarbij wordt ons
aangeraden hier veel van te drinken.
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Pancho blijkt een oud discjockey & eigenaar van de twee grootste discotheken van
Montevideo. Nu zit hij vooral in de catering: 80.000 klanten per jaar. Kortom, concluderen
wij, hij kan zich de update permitteren. We gaan het drie nachten meemaken.
Voor dit moment is het doel het bekijken van Punta del Este. Vanuit Aguaverde kom je er via
de iconische brug van La Barra (volgens Pancho) ik vraag me twee dingen af. 1. Welke idioot
ontwerpt een brug met twee hoge hobbels en 2. Wie laat zo’n ding bouwen. Hier is beide
gebeurd en men is er trots op. Het resultaat is lollig, maar je zou er een Darwin award voor
geven.

Daarna is het een aantal kilometers langs de boulevard achter de duinen, tot je bij “de punt”
komt. Op deze plek komen de Rio de la Plata (ter plekke 100 km breed) en de Atlantische
Oceaan samen. Wie niet op een Braziliaans strand wil liggen kiest in dit wereld deel voor
Punta del Este. In nog geen 70 jaar is een volstrekte hoogbouwstad uit de grond gestampt.
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Daarbij is het credo “kan het nog lelijker?”. De Trumpjes hebben die handschoen opgepakt
en zijn nu een monstruositeit aan het neerzetten. We eten een pannenkoek en kijken wat
rond. Daarbij lopen we door naar “de punt van de punt”, langs de haven. Je passeert dan
wat oudere gebouwen die aardig zijn, een duikwinkel in winterslaap en een echte totempaal.
De toeristische must see is “the hand” een kunstwerk uit de jaren tachtig dat waarschuwt
voor de gevaren van de zee. Een man met een drone is bereid een foto van je te maken
vanuit de lucht. Afgaand op ons uiterlijk doet hij bij ons niet eens een poging om het aan te
smeren.
Uiteindelijk wordt het voor in de avond voor we terug zijn en we elkaar moeten knijpen om
zeker te zijn dat we hier nu echt logeren.
PUNTA DEL ESTE, WOENSDAG 26 EN DONDE RDAG 27 SEPTEMBER
26 SEPTEMBER, TWEE MUSEA

Wat onderzoekswerk heeft geleerd dat er
hier twee musea zijn die mogelijk
interessant zijn.
Eerst gaan we nog terug naar de hand voor
een shoot met Knorf, maar dan is het
serieus museumtijd.
De eerste is het Uriburu museum in
Maldonado, wat aan Punta del Este aan
vast zit. We worden ontvangen door drie
vrouwen, die ons wegwijs maken in het museum. Er is een hal, een zaal links en een zaal
rechts. En een van de vrouwen heeft een sleutelbos, voor als je
naar het toilet moet. Het blijkt dat Uriburu de collectie heeft
samengesteld, waarbij hij knap het beeldhouwwerk van José
Belloni heeft weten te bemachtigen. Ook van hem hangt er een
doek. Het is kleurrijk.
Achter het museum lijkt ook nog het een en ander te staan. Het
is het historische centrum waar de legereenheid was gelegerd
die heeft meegevochten bij de bevrijding van Uruguay, met
minstens drie beelden van Artigas, de Willem van Oranje van
Uruguay.
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De drie vrouwen wijzen eendrachtig op
de uitgang. Daarnaast is een poortje voor
het pleintje achter het museum. We
vertrekken en laten ze achter met de
hoop dat met een beetje mazzel het
aantal bezoekers vandaag stijgt tot het
aantal medewerkers. Het pleintje achter
het museum is waarschijnlijk even
interessant als het museum en we
pakken direct ook de kerk en het
centrale plein van Maldonado mee. We kunnen er geen enthousiasme voor opbrengen.
Het tweede museum doen we op advies van Wart. Het is het museum van Vilaro. We
houden van moderne kunt en kennen vele “groten” in dit genre. Om de een of andere reden
is Carlos Paez Vilaro (1923-2014) steeds aan
onze aandacht ontsnapt. De man is de hele
wereld over getrokken en heeft overal
tentoonstellingen gehad. Naast beeldend
kunstenaar was hij ook architect en heeft hij
zijn eigen museum annex hotel gebouwd op
Punta Ballene, aan de oever van de Rio.
Het is een waanzinnig gebouw, waar Gaudi
zich nog een keer voor om zou draaien. De
tentoonstellingsruimten zijn vrijwel geheel gevuld met eigen werk. Er liggen ook wat
tegeltjes die hij cadeau heeft gehad toen het museum open ging, van Picasso en Dali.
We brengen hier aanmerkelijk meer tijd
door dan in het museum van Uriburu, en
maken daarna nog een wandeling langs
de kust. Langzaam komen de eerste
voorjaarbloeiers in bloei. Maar het wordt
ook nat en mistig, dus we gaan terug naar
Aguaverde. Voor we aan het formele
diner beginnen proberen we eerst de
sauna. Het bevalt Nelleke minder dan mij.
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Het diner daarentegen vinden we beiden geweldig, we beginnen met een toast op Merijn. In
Nederland is hij net jarig…

27 SEPTEMBER, RONDHANGEN OP HET RESORT.

We willen het kalm aan doen. Bovendien hebben we gisteren een ijsvogel gezien en vragen
ons af wat er nog meer te zien is. Bij het ontbijt schuift een jonge vrouw aan. Ze is duidelijk
gestuurd door Pancho. Als we op Aguaverde willen blijven wil ze nog wel even wat
aanwijzingen geven.
We laten het ons aanleunen en ze neemt ons mee naar een hutje in de hertenkamp. Daar ga
ik genadeloos onderuit op spekgladde planken. We besluiten het verder zo te laten maar
accepteren wel haar aanbod om te lunchen en eten op Aquaverde. De eerste wandeling
levert een aantal prachtige foto’s op van spechten en een rode vliegenvanger (en slechte van
een hazen, lama’s en kuifhoenderkoeten). Een tweede geeft een betere kijk op wat er
allemaal op het terrein staat aan gebouwen, zwembaden, waterpartijen en het voetbalveld
en tenniscourt. Die laatste raden we trouwens af. Het is hardcourt dat door de groeiende
boomwortels wel iets heeft van een
golfplaten dak, met begroeiing.
Voor de lunch hadden we gevraagd om
een paar tosti’s. Er wordt uitgelegd dat
we in Uruguay zijn en dat een tortilla
met salade en BBQ wel het minste is.
Het is weer over de top.
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Na een rondje sauna blijkt de dag al weer bijna om. Na een korte siësta is het tijd voor het
diner, dat wederom gewoon veel is. Lekkere zalm, maar lang niet zo lekker als die van
Nelleke.
Nelleke
maakt een
uitgebreide
fotoserie van
ons
bescheiden
optrekje en
zet het op
facebook
met als titel
“The other
half”.
Nederland
geniet mee.
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PUNTA DEL ESTE – MONTEVIDEO (132 KM), VRIJDAG 28 SEPTEMBER

Hernan staat er op de koffers naar de auto te brengen, na een prima ontbijt. Pancho wil ons
door de stad rijden, maar daar bedanken we voor.
En zo gaan we na een evaluatie op weg naar
Montevideo. In het begin is het als bij het opstaan,
een zeikregen. Daarna blijft het bewolkt, maar
prima weer om een stad te bezoeken. Voor twaalf
uur staan we bij het appartementencomplex waar
Wart woont. De portier heeft duidelijk instructies
en in no-time staat alles op de 9e etage.
Het is zo langzamerhand haptijd. Onderweg hier naartoe hebben we in de stad allerlei
borden gezien dat H&M op 6 oktober de winkel opent, en wel naast het appartement waar
we nu zitten. Bovendien is daar een Starbucks.
Lollig om even langs deze plek te lopen die feitelijk
aanleiding was voor deze vakantie.
Dan is het tijd om afscheid te nemen van de
huurauto. De garage is dichtbij, en de auto wordt
goedgekeurd. Sterker nog, men biedt aan ons even
weg te brengen. Naar de oude stad is geen
probleem.
En zo staan we eerder dan verwacht op Plaza Independencia. Centraal op het plein staat
uiteraard Artigas, nu te paard.
Er is een evenement aan de hand dat de
gelijkheid van mensen moet onderstrepen. Los
van veel Gay Pride vlaggen, speldjes en
bandjes is het voornamelijk een markt in
souvenirs en dromenvangers, maar het ziet er
gezellig uit.
Vanaf dit centrale plein kan je via een
voetgangersgebied door wandelen naar twee
andere pleinen: Plaza de Constitution en Plaza Zabala. Op eerste is een basiliek waar Arti14 is
gedoopt; op de laatste staat alleen een beeld van een man op een paard.
De volgende “must see” is de Mercade del Puerte, de overdekte markt. Er zitten nogal wat
restaurants, en die hebben allemaal agressieve aansmoezeniers in dienst, dus het is een
soort spitsroeden lopen.
14

We hebben nu zoveel beelden van de man gezien dat we vinden at we op first name basis met Artigas om
mogen gaan.
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We komen buiten ook door een paar “gewone” straten van de oude stad.
Veel graffiti (ook vaak heel mooi), half vervallen huizen
en mensen wiens tijd alleen lijkt te bestaan uit
rondhangen. Daarbij is de buitenkant van het
carnavalsmuseum weer een positieve uitzondering.
Uiteindelijk eindig je in dit deel van de stad altijd
ergens op de Rambla, de weg langs de Rio de la Plata.
Mooi uitzicht, ondanks dat het erg grijs is.
Met een bocht langs het water lopen we
terug naar de Plaza Independencia, waar
we een Uber bellen voor de rit naar het
appartement van Wart. Helaas moet hij
overwerken, maar met de sleutel kunnen
we er in ook al is het iets later, het is top
hem weer te zien. Een stevige maaltijd bij
een steakhouse sluit de dag af
MONTEVIDEO, 29-30 SEPTEMBER
28 SEPTEMBER, REGEN!

Het weerbericht klopt. We zitten in de grootmoeder aller regenbuien. Het weerhoudt ons er
niet van, na een Starbucksontbijt, het Montevideo sign op te zoeken en van daaruit terug te
zwemmen naar het appartement. Het uitstapje is succesvol, alles is nat!

Wart heeft de aller slechtste Uruguayaanse melk gekocht die hij kon vinden. Zonder vet en
nauwelijks lactose, maar het geeft de koffie een vrolijk kleurtje. Daarnaast slaat hij bij een 2e
zwemwedstrijd voldoende voedsel in voor een meer dan uitstekende lunch.
Wind en onweer slaan een groot deel van de dag
stuk, pas rond vier uur lukt het om tamelijk droog
een stuk te wandelen en strand en begraafplaats
van de stad te bekijken. Onderweg is ook weer veel
graffiti te zien. Er rijdt steeds een taxi met me mee.
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Je weet maar nooit of de toerist moe wordt en in wil stappen. Los van mijn nog steeds
zijknatte nikes zie ik geen aanleiding.

’s Avonds eten we bij Panini’s, niet goedkoop maar uitstekend met Carpaccio en Ossebuco of
Lomo komen we een heel eind.
29 SEPTEMBER, MARKT EN MUSEUM

Het weerbericht klopt weer. We worden wakker met een stralende zon, maar ook met de
mededeling dat dit niet blijvend is.
En dus zitten we, na ontbijt met
quiche, al vroeg in een über om naar
de straat van 18 juli te rijden. Daar zit
op zondagen een rommelmarkt. En
dan hebben we het ook echt over
een rommelmarkt. Je kan er verse
eieren en groente krijgen, maar ook
roestige sloten, analoge telefoons,
messen, petjes, breekijzers en –
vooral niet te vergeten – maté
hulpmiddelen.

De Maté is al eerder in dit verhaal genoemd.
Toen was de omvang van het verschijnsel en de
impact op de samenleving ons nog onvoldoende
duidelijk. Uruguayanen drinken altijd en overal
maté. Een thermoskan onder de arm en dan de
mate beker in de hand van dezelfde arm. Tenzij
je met meerderen bent, dan geef je de cuica
gewoon door aan de anderen, die dan flink
doorlurken aan je bomba (het rietje). Je kunt er
bij gaan zitten, maar meestal wandel je rustig
door. Op de markt kan je maté kopen, en cuica’s
en bomba’s in alle mogelijke uitvoeringen
natuurlijk. En thermoskannen en luxe houdertjes
(waarschijnlijk voor mensen die er ook mee
willen hardlopen. Maar je kan er vooral maté
drinken. Terwijl je in en verkoopt, of je eindeloos
verbaast over de aangeboden waar.

Een lange fotoserie later vinden we het mooi. Echt in
je opnemen wat er allemaal is lukt toch niet, en, zo
zegt Wart, dan heeft de wapenhandelaar vandaar nog vrij.
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Helaas is er nauwelijks een top 10 van must-sees van de stad samen te stellen, maar Parque
Rodo staat er in, en er is een museum van moderne kunst. Er heen wandelen lijkt de beste
oplossing, dan het is voor elven, en het museum gaat om één uur open. Volgens de experts
is er een Japanse tuin, maar meer dan een beeld van Confucius kunnen we niet ontdekken.
En laten we wel wezen, dat was een Aziaat, maar geen Japanner.
Verder is het er best gezellig in hun variant van het Vondelpark (Rodo was een invloedrijk
schrijver op dit werelddeel). Men vaart met bootjes, drinkt maté, wandelt en drinkt maté, of
drinkt maté terwijl men naar een straatmuzikant kijkt. Wij wijken even uit naar McDonald,
voor een meer serieuze vorm van cafeïne. (Dit land lijdt onder een gebrek aan serieuze
koffieverkopers, zo zijn er landelijk op dit moment twee Starbucks)
Om één uur gaat het museum open, maar op
de markt in dit park begint een candombe
groep (yep op zondag is er hier ook een,
minder echte rommel, en nog drukker, zodat
de kans dat je cuica uit je hand wordt gelopen
serieus is). Dus we nemen haaks de bocht en
gaan achter de muziek aan. Wart vertelt dat
tussen de danseressen (nu in strakke leggings)
en de roffelaars een ouder paar hoort te lopen,
waarbij de man met een wandelstok loopt. Nu ik dat weet kan ik alleen maar zeggen dat ik
dat in Colonia ook heb gezien, maar dat ik me niet bewust was dat het een vast onderdeel
was van de optocht. We fotograferen de stoet. Aansluiten kan niet, want daar lopen de maté
drinkers al.
En dus bezoeken we alsnog het Museo
National de Artes Visuales. Niet groot, ni et
wereldschokkend, maar erg gratis en zeker
een bezoek waard.
Na het bezoek wandelen we de paar
kilometer naar het appartement, zodat we
kunnen zeggen dat we een aardige eerste
indruk van de stad hebben gehad.
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Eenmaal binnen neemt de toegezegde bewolking snel toe. Terwijl het
onweer begint stort ik me op de maté van Wart. Het staat tenslotte in de
top tien van de stad.
Het weer dwingt ons te zwemmen naar een restaurant wat gelukkig dichtbij
is. Wart is al eerder in El Fondito geweest en zwemt vooruit. Het is een
beregezellig restaurant en de juiste plek
voor een laatste vakantie maal. Een ober wil in Amsterdam
gaan studeren als exchange student en knoopt een praatje
aan. En hij adviseert geen koffie te nemen. Goede raad
moet je altijd opvolgen. Hoewel het nog steeds onweert is
de regen even minder zodat we veilig terug kunnen, en van
daar zien hoe de storm de bouwkeet naast de flat sloopt.
MONTEVIDEO – AMSTERDAM, 1 OKTOBER
MONTEVIDEO

We staan vroeg op om afscheid te nemen van Wart. Voor hem en zijn collega’s een
spannend verhaal, want de zesde gaat de winkel open. Het is jammer hem te zien gaan,
maar zijn tijd hier zit er al bijna op, dus binnenkort zien we elkaar op Schiphol.
Thuis en bij familie lijk je minder remmingen te hebben. Onze koffers lijken geëxplodeerd en
de niet geringe inhoud is, zeker door het
uithangen van de natte spullen verspreid over
een groot deel van het appartement. Na het
vertrek van Wart drijven we de spullen als
goed getrainde schaapshonden terug de
koffers in. Het is nog voor achten als alles
geregeld is, en dus beginnen we aan de laatste
wandeling van deze vakantie, die langs het
strand. We hebben in Montevideo minder
vogels gezien dan op andere plekken tijdens de vakantie, maar hier aan het strand scharrelt
van alles rond, tussen het puin, dat dan weer wel. Opmerkelijk zijn de duiven op het strand.
Tenslotte, al kan je je het niet voorstellen, lopen we langs een rivier en dus langs zoet water.
Maar er zijn ook echte watervogels zoals diverse
steltlopers, meeuwen en aalscholvers. En als altijd
en overal zijn er de parkieten.
Na een uur keren we om, zodat we nog wat pesos
kunnen stukslaan bij Starbucks. Dan zit de vakantie
er echt op. We bellen uber, en daarna nog eens,
omdat het mis gaat, en rijden naar het vliegveld.
Op naar huis, met een overstap in Brazilië!
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SAO PAULO

De vlucht naar Sao Paulo is dramatisch. Heel veel turbulentie en een grote luchtzak zijn
voldoende om je bezig te houden. Boven Sao Paulo moet een extra rondje worden gedraaid
om in te spelen op het weer. Of het aan de volksaard ligt of niet, maar ook aan boord is het
druk. De Brazilianen praten graag drie rijen verderop, en gaan er voor alle zekerheid ook
even langs. Met het vastmaken van de riemen voor de turbulentie is het een permanent
druk gestuiter. Wel prachtig is dat we boven Sao Paulo regenbogen zien. Ook de blik op de
enorme stad is indrukwekkend.
Op de grond lijkt het ook onweer. Na een
uitgebreide rondrit om vanuit het vliegtuig bij
een aankomsthal te komen bij een bord
“transitie”. Het is opvallend dat internationale
vliegvelden als regel één hanteren: wantrouw
altijd je collega’s. In praktijk betekend dit dat, als
je het vliegtuig komt onmiddellijk wordt
afgevoerd naar een scan, om te zien of je niet toch in het vliegtuig een wapen of explosief
heb gevonden.
Het is een overzichtelijk geheel, er is een lint gespannen zodat we in twee rijen gaan staan.
Dat werk niet heel goed, want een groep
chinezen eist dat ze in een cluster mogen
staan. Wij lopen in ieder geval door, tot we
vooraan bij de rij worden geconfronteerd
met een Braziliaanse die één rij wil, waarbij
onze rij terug moet en achteraan moet
sluiten. Dit lijkt onze rij een minder stak plan.
En nadat ik met mijn voet het lint heb
opgeschoven is ieder mogelijk onderscheid
zoek. Wij vinden ritsen de oplossing, waarin
iedereen zich schikt, met uitzondering van de Chinezen, die nog steeds in een kudde staan,
en onze Braziliaanse die nu kwaad staat te commanderen achter de scan apparatuur. In mijn
beste Nederlands leg ik uit dat ik Spaans en Portugees niet machtig ben. Dan gaat ze over in
het Engels: “COMPUTER?”. Ik knik en ze brult verder “TAKE IT OUT”. “SIR, YES SIR” roep ik
terug terwijl ik in de houding spring. Dan port Nelleke me naar voren om verdere ellende te
voorkomen.
Helaas blijft het niet bij deze horde. Ergens ben ik mijn nekkussen vergeten, dus er moet een
nieuwe komen. Dat kan niet zomaar. Er komt een jongmens naar ons toe die een verhaal
begint te vertellen dat ik niet wil snappen. Hij staat er echter op om nummertjes op de
aankopen te plakken. Getroffen door zoveel zinloze ijver bied ik hem aan er ook een op mijn
voorhoofd te plakken. Hij blijft verbijsterd achter.
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De kassajuffrouw legt me iets uit. Om een onduidelijke reden moeten we ergens anders
staan. Mijn blij stompzinnige blik doet haar besluiten om me persoonlijk te begeleiden naar
een andere kassa. Ook dat is weer een ding. Twee kassa’s, en maar een open. Wijzend op de
lege plek zegt ze “This register is cloathed”. Nelleke is allang afgehaakt, maar vraagt me nu
wat er is. Als ik zeg dat men waarschijnlijk bedoelt dat de cassière gekleed is wordt de
situatie niet duidelijker, maar het geeft de geklede vrouw de kans veel administratie te
verrichten. “Do you want to pay in dollars?” is de laatste vraag, nadat ze de creditcard heft
ingevoerd. “No, in €”, zeg ik. “Wel, dat kan niet”, krijg ik terug. “Vraag me dan niks”, stel ik
vast. Zo langzamerhand zijn we goed chagrijnig.
In de verte gloort hoop: daar is een Starbucks, en dat spreek ik in vijf continenten. “A single
espresso and a doppio”, vraag ik met veel vertrouwen.
“Dat is maar een klein beetje” zegt de oetlul achter de counter
(ik loop op de feite vooruit). “Ja, dat weet ik”
“En het is hetzelfde” gaat oetlul verder.
“Dat is het niet!”
“Jawel”
“Goed doe maar één espresso”
“Naam?”
“Nelleke”
Oetlul snapt dat hij hier niet in discussie moet gaan en noteert
“Nelic”.
“Mooi en dan wil ik ook een doppio, een double espresso.”
Ze geven het op en slaan aan het improviseren. Het duurt even, maar dan hebben we alle
twee een perfecte quad.
De laatste scene op Braziliaanse bodem is bij de incheckbalie. Mijn frequent flyer nummer
staat niet op de ticket. De vrouw achter de balie zegt dat het in orde is, maar dat ze toch
onze tickets inneemt. Gelet op de vriendelijke manier waarop dit gebeurt, werken we mee.
Toch wil ik wel weten waar deze ijver vandaan komt. Ze grijnst en zegt: in Montevideo is het
niet helemaal goed gegaan. Volgens deze papieren zijn jullie Nigerianen!
En zo verlaten we alsnog met een grijns de Braziliaanse bodem, en even later hun luchtruim
met een nieuwe nationaliteit.
TERUGBLIK

Kennismaking met een nieuw werelddeel is altijd fascinerend. Zelden hebben we een reis zo
uit handen gegeven als deze. Een volgende keer zouden we dat zeker anders doen. Tegelijk
heeft het reisbureau geleverd waar we om vroegen. Een tegenvallend hotel en waardeloze
Garmin apparatuur zijn een kleinigheid op een perfecte vakantie. De Andes en de rest van
het bezoek aan Argentinië waren onvergetelijk. Uruguay is minder de moeite waard, maar
een keer er rondkijken is zeker niet verkeerd. Als was het alleen maar omdat ze er nu een
H&M hebben. De mensen zijn overal vriendelijk en accepteren dat je geen Spaans spreekt
(als je het wel spreekt accepteren ze het waarschijnlijk ook).
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Economisch is het een gebied waar het slecht gaat. Geld uit de ATM halen is duur, maar
verder zouden we het niet erg vinden er ooit nog eens terug te komen. Ook als er niet
toevallig een zoon is. Of we maté erg zullen missen? We komen er wel achter.
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BIJLAGEN
BIJLAGE: DE ROUTES
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BIJLAGE: HOTELS
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BIJLAGE: DE ZUIVERE WETENSCHAP.

Al jaren scoren we hotel op een 15 tal punten, die gebouw gebonden zijn, of betrekking
hebben op de omgeving. Het oordeel dat daaruit volgt is volstrekt subjectief en draagt
daarom ook al sinds jaar en dag de titel “De Zuivere Wetenschap”. Maar verrassend genoeg
zijn we ieder jaar weer tevreden over de uitkomst.
Argentinië springt er uit omdat het goede hotels zijn, met prima bedden. De waterleiding en
kranen functioneren veelal goed, maar lopen qua comfort 40 jaar achter bij Europa:
afzonderlijk heet en koud, waarbij goede menging lastig blijft.
In de grafiek is de prijs een van de factoren. Uruguay is duurder dan Argentinië, dus deels
zijn ze in het nadeel.
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