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OP RONDREIS DOOR BOLIVIA

Een continent in een land
09 AUGUSTUS 2014 OM 03:00 UUR | tekst en foto’s,Sjors van Beek

Bolivia is het armste, en voor de toerist dus goedkoopste, land van Zuid-Amerika. Maar wat een
rijkdom aan goedbewaarde historische steden en natuur.

 

Het is benauwd. Donker. Stoffig. Ik snak naar adem in deze mijngang op 4.200 meter hoogte en ben uitgeput van 2,5 uur diep
gebukt lopen. Als in de verte het eerste streepje daglicht eindelijk weer opdoemt, begroet ik dat opgelucht, als een godsgeschenk.
En dan sta ik weer buiten, hoog op de flank van de Cerro Rico, de ‘Rijke Berg’ in hartje Bolivia. Beneden, onder een diepblauwe
hemelkoepel, blikkert het stadje Potosí in de felle zon. Hier was het dus dat de Spanjaarden de onmetelijke rijkdommen
vergaarden waarmee ze hun koloniale rijk opbouwden. De zilvermijnen van Potosí, El Dorado voor de conquistadores, een hel op
aarde voor de indiaanse slaven-mijnwerkers van wie de meesten niet ouder werden dan 40 jaar.

De zilvermijnen vormen tegenwoordig een toeristische attractie. Ik vind het bovenal schokkend om te ervaren hoe onmenselijk de
werkomstandigheden hier zijn geweest. En nog steeds zijn. Even stilstaan bij het leed dat de westerse hebzucht op dit continent
heeft aangericht. Lees De Standaard voor maar € 1! Meer info
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Wie Potosí zegt, zegt zilver. Het edelmetaal werd beneden, in het centrum van de stad, tot munten geslagen in de Casa Real de la
Moneda, de Koninklijke Munt. Tegenwoordig is het statige gebouw met het grimmige uiterlijk van een gevangenis in gebruik als
museum.

Che

Bolivia, dat is koude. Snijdende winden, temperaturen tot onder het vriespunt soms. En Bolivia is naar adem happen.
Adembenemende landschappen in ijle lucht. Nog niet in oostelijk Santa Cruz en de laaggelegen Missiones waar ik de reis begin.
Hier treft de bezoeker tropisch Bolivia: in de hitte sudderende, slaperige dorpspleintjes en eeuwenoude jezuïetenkerken. Maar
westelijk daarvan begint de klim naar de altiplano, de hoogvlakte tussen de Andesketens. Daar, boven, is het guur en
onherbergzaam. Overdag de zon die haar ultraviolette stralen ongehinderd in de huid schroeit en zorgt voor aangename
lentetemperaturen; ’s avonds de knisperende kou, op sommige winderige plekken oplopend tot arctisch aanvoelende waarden.

In het onooglijke dorpje La Higuera, in de heuvels halverwege laagland en hoogland, haalt de 70-jarige Irma Rosalo een pakketje
vergeelde foto’s uit een lade. Ze tonen een picknickende Ernesto ‘Che’ Guevara, de Argentijnse strijdmakker van Fidel Castro. Bij
zijn pogingen de Cubaanse revolutie te exporteren werd Guevara gevangen genomen en geëxecuteerd. En wel hier, in dit gehucht.
Irma Rosalo heeft de gearresteerde Che op die oktoberdag in 1967 het dorp nog zien binnenlopen, bewaakt door Boliviaanse
militairen. ‘We bleven binnen, we waren bang’, herinnert ze zich.

Het schooltje waar Guevara de dood vond is nu een museum. Alles in La Higuera herinnert aan de wereldberoemde
revolutionair. Een metershoge buste op het dorpspleintje. ‘Che, jouw voorbeeld verlicht een nieuwe dageraad’, staat eronder
gebeiteld. Even verderop een meer dan manshoog standbeeld. La Higuera leeft van het toerisme, als eindstation van de ‘Ruta del
Che’: de toeristische route langs de plekken waar Che zijn tragische laatste dagen doorbracht.

Feest

De nachtbus verder omhoog naar Sucre is koud. Bitter koud. Urenlang jakkert de bus over modderige zandwegen. Eenmaal is er
een stop. ‘Wie wil kan naar de wc!’, roept de conducteur. Het blijkt een eufemisme: iedereen hurkt snel in de berm en na amper
twee minuten ronkt het vehikel weer verder. ’s Ochtends, bij aankomst in Sucre, staat het ijs aan de binnenkant op de ramen.

Sucre, niet La Paz, is de hoofdstad van Bolivia. Ik val met de neus in de boter: dit weekeinde vinden de festiviteiten plaats rond de
‘Primer Grita de Libertad’, de ‘Eerste Schreeuw om Vrijheid’ op 25 mei 1809. Het was de eerste keer dat de Zuid-Amerikanen
opstonden tegen de Spanjaarden en het wordt groots gevierd. Blaaskapellen en parades verstoppen de straten, op de Plaza 25 de
Mayo is tot diep in de nacht volksdansen. Ik aanschouw de Boliviaanse chaos: twee militaire kapellen komen elkaar tegen in een
smal straatje en kunnen beide geen kant meer op.

Als de dagelijkse rust is weergekeerd, zwerf ik langs de vele bezienswaardigheden van de Witte Stad, zoals Sucre trots wordt
genoemd. Witgekalkte huizen aan koloniale straten, rijk gedecoreerde kloosters en kerken, heel veel kerken.

Het contrast is groot in Bolivia: de overdadige luxe in de Spaans-koloniale kerken en de schrijnende armoede van de indiaanse
bevolking, toen en nu. Bolivia is het armste – en voor de reiziger dus ook goedkoopste – land van Latijns-Amerika. De sociale
onrust die hier mee gepaard gaat, borrelt ook voortdurend op. Geen toerist die niet te maken krijgt met een wegblokkade, een
staking of een demonstratie. Driemaal in een maand moet ik mijn plannen aanpassen omdat de bussen op een bepaalde route
even niet rijden. Wie in Bolivia reist, moet flexibel zijn.

Witte vlakte

Bolivia biedt overigens niet alleen goedbewaarde historische steden. Het is, misschien wel boven alles, ook natuurschoon. In de
zuidwesthoek van het immense land, even groot als Frankrijk en Spanje tezamen, zoeven we vanuit woestijnstad Uyuni richting
de Salar de Uyuni, de wereldberoemde zoutvlakte, zo groot als half Vlaanderen. Het is leeg, betoverend, kaal. En wit,
oogverblindend wit. Eén grote porseleinen plaat, omringd door blauwgrijze vulkanen. Uren en uren rijden we, en hoewel het
landschap niet verandert kijk ik mijn ogen uit.

Dan, in de verte, doemt in de trillend hete lucht een eiland op. Een rotspartij, begroeid door honderden, nee, duizenden
metershoge cactussen. Ze zijn eeuwenoud: deze cactussen groeien met slechts één centimeter per jaar.

Boven op de rotsen van Isla del Pescado is het uitzicht fenomenaal. De witte vlakte, 360 graden in de rondte. Dit is landschap van
Tolkien. Sprookjesachtig is het woord.
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Bolivia is een continent in een land. Zoveel variatie, zoveel landschappen, zoveel sferen

Bolivia is een continent in een land. Zoveel variatie, zoveel landschappen, zoveel sferen. Zo koud als het was op de zoutvlaktes, zo
broeierig warm is het enkele dagen later weer op het schattige vliegveldje van Rurrenabaque, in het Amazonegebied een half
uurtje vliegen ten noorden van La Paz. Palmbomen omzomen de landingsbaan, muggen zoemen rond en het zweet loopt in
straaltjes van mijn voorhoofd.

Na een lange tocht per jeep, over kaarsrechte stoffige zandwegen dwars door onafzienbare lage jungle, stappen we in een wankele
kano en peddelen de kreken in. Een grote plons, en daar verschijnt zowaar een een roze-achtige zoetwaterdolfijn. Een stukje
verder ligt een meterslange kaaiman op de oever te soezen in de zon, piranha’s schieten door het water, en ’s avonds scharrelt een
capibara door ons kampement. Het grootste knaagdier ter wereld oogt als een kruising tussen een everzwijn en een rat.

Als de sterren flonkeren aan de pikzwarte hemel kruip ik onder mijn klamboe en luister naar het gesjirp, het gekraak, het
gekwaak en het gesnater van de tropennacht. Dan begint het te regenen. Als mitrailleurvuur klatert het hemelwater urenlang op
het golfplaten dak.

Inca

De volgende ochtend merken we de gevolgen. De weg terug naar Rurrenabaque is veranderd in één grote modderpoel. De
minibus komt vast te zitten en wordt weer losgetrokken. Bij een volgende slippartij vliegt het rechterportier open en kukelt een
passagier naar buiten en ploft als een varken in de modder.

Na de nattigheid is er ineens weer de droogte van Isla del Sol, het Incaheiligdom in het Titicacameer ten westen van La Paz. Het
hoogstgelegen meer ter wereld, één azuurblauwe gladde spiegel. Links de imposante sneeuwtoppen van de Boliviaanse Cordillera
Oriental, aan de overkant de bergen van Peru. De wandeling over de bergkam dwars over het eiland is vermoeiend, de 3.900
meter hoogte doet zich gelden. Ik sleep me naar het eindpunt, het dorpje Yumani.

Rond de kerk is een festival gaande, het is de ‘verjaardag’ van de parochie. Dansgroepen in fantastische kleuren strijden om een
grote bokaal. Indiaanse mannen hangen laveloos tegen de muur, grote flessen bier in de hand, hun vrouwen grillen hapjes.
Tubaspelers en trompetblazers toeteren erop los, het is één grote Fellini-achtige show. Aan het einde van de middag, als de rust is
weergekeerd, dalen we de trappen af naar de oevers van het meer en nemen de boot terug naar Copacabana. Dobberend in de
avondzon overpeins ik mijn reis door dit wonderlijke, indrukwekkende land.
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