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enedo is de naam van een op
het eerste gezicht eigenaardig
plaatsje op een paar uur rijden
afstand van Rio de Janeiro. In niets
lijkt Penedo (40.000 inwoners) op een
doorsnee Braziliaans stadje. Het is
alsof je ergens in Scandinavië bent
beland. Houten huisjes, keurig onderhouden, bloemrijke tuintjes en
zorgvuldig gemaaide grasvelden, hotels met chalets, uitgerust met sauna’s en openhaarden.
De omgeving is indrukwekkend.
Geen zee in zicht. Penedo ligt verborgen in de ongerepte bossen van bergketen Serra da Mantigueira. Veel
groen, indrukwekkende panorama’s,
watervallen, en een prachtig nationaal park binnen handbereik.
Als je voor het eerst het plaatsje
binnenrijdt, vallen meteen de talrijke
verwijzingen naar Finland op. Er is
een winkelcentrum met de naam
Klein Finland. Daar kun je onder
meer het huis van de Kerstman treffen. Er zijn chocoladefabriekjes en allerlei winkels waar ijs en andere zoetigheden te koop zijn. En natuurlijk
zijn er restaurants waar je Finse schotels krijgt geserveerd.
Penedo staat voor het opmerkelijke verhaal van de Fin Toivo Uuskallio. Uuskallio is een soort mysticus,
een goeroe. In de jaren dertig van de
vorige eeuw hoorde hij een stem die
hem opriep zijn geboortegrond te
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verlaten. Emigreren moest hij, naar
het tropische zuidelijke deel van de
wereld. Hij kon de lokroep niet weerstaan. Dus vertrok hij op een dag in
1927 met vrouw richting Brazilië.
Daar zouden ze een leven kunnen
leiden dat dichter bij zijn dromen
stond. De idealistische Uuskallio
vond, via een tussenstop in Rio de
Janeiro, uiteindelijk zijn weg naar
Penedo, de plek om zijn gedroomde
agrarisch-vegetarische gemeenschap
te beginnen. Een leven ook zonder alcohol, koffie en thee.
Nadat hij een geschikte locatie had
gevonden, keerde hij nog even terug
naar Finland om zijn idealen te promoten, andere Finnen te lokken en
geld te werven voor zijn toekomstige

Medellin

kolonie in Penedo. Tussen 1929 en
1940 sloten bijna 300 Finnen zich
aan bij zijn commune.
Het was de aanwezigheid van de
blonde Finnen met hun folkloristische dansen en vreemde eten die uiteindelijk van Penedo een bestemming heeft gemaakt van vooral Braziliaanse toeristen. Je komt ze er nog
wel tegen, de afstammelingen van de
Finse gemeenschap, herkenbaar aan
hun blonde haren, maar een zoektocht naar een Finssprekende inwoner in Penedo zal niet snel iets opleveren. Er is nog een vrouw in het
dorp die de taal beheerst, zo blijkt bij
navraag.
Maar goed, Penedo is vooral een
mooie bestemming omdat het vlak
bij het nationale park van Itatiaia
(‘vele puntige rotsen’ in de taal van
de Tupi-indianen) ligt. Hier kun je
tochten maken, door ondoordringbare bossen, zwemmen in het ijskoude
water van de talrijke watervallen, en
apen tegenkomen. En voor liefhebbers van vogels kan het niet op. In het
woud bevinden zich meer dan 250
soorten inheemse vogels.
En zo breng je je dagen door, om
aan het einde van dag terug te keren
naar je chalet in Penedo, waar de sauna op je wacht en het vuur van de
openhaard knettert.

Philip de Wit
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In Colombia zijn drugsbaronnen en FARC
teruggedrongen. Het prachtige land is weer
toegankelijk voor reizigers: Liefde in tijden
van cholera, maar dan echt.
Sjors van Beek
n een vitrine in het Politie Historie Museum in Colombia’s
hoofdstad Bogotá ligt een dakpan met daarop het bloed van
drugsbaron Pablo Escobar. Ook
zijn jas valt te bezichtigen, zijn roze
Harley Davidson-motor, zijn bril, zijn
pistool, en de geavanceerde peilapparatuur waarmee de politie ’s werelds
bekendste cocaïnehandelaar wist te
traceren. Politiekadet Juan leidt de
bezoekers trots rond over de benedenverdieping van het museum die
geheel is gewijd aan het oprollen van
de cocaïnekartels van Medellín en Cali.
Escobar loofde medio jaren tachtig
een forse beloning uit voor het doden
van een politieman. In de bikkelharde strijd tegen de drugs lieten ruim
drieduizend agenten in Colombia het
leven. Op 2 december 1993 werd de
baas van het Medellín-kartel zelf door
de politie doodgeschoten terwijl hij
via het dak van een van zijn huizen
probeerde te vluchten.
De dood van Escobar – volgens menig Colombiaan ook een soort Robin
Hood die veel goeds deed voor de armen – was misschien wel het symbolische begin van een nieuw tijdperk
voor Colombia. Het land was in de jaren tachtig weggezakt in bloedig geweld, chaos en anarchie. Met een keiharde repressieve aanpak heeft de
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overheid haar gezag echter beetje bij
beetje hersteld. Drugsbaronnen,
FARC en andere paramilitaire groeperingen zijn de afgelopen jaren onder de harde hand van president Álvaro Uribe letterlijk naar de marge gedrongen. Colombia is daarmee ook
weer toegankelijk voor reizigers. Wie
op de gebaande toeristische paden
blijft, heeft eigenlijk niets te vrezen.
Het risico op ontvoering is in een land
als Mexico momenteel groter.
Tot de buitenwereld is dit alles nog
amper doorgedrongen – tot groot
verdriet van de 45 miljoen Colombianen. Berustend dragen ze hun mala
fama (slechte naam), wachtend op de
dag dat de wereld kennis komt maken met dit verscheurde maar schitterende land.
Het Museo del Oro (Museum van
het Goud) in hartje Bogotá puilt uit
van de schitterende staaltjes goudsmeedkunst, zoals het fameuze Balsa
Muisca, een prachtig bewerkt miniatuurvlot van zo’n twintig centimeter
lang. In een verduisterde kamer
blinkt het in het licht van een enkele
spot. Pre-Colombiaanse topstukken
als dit deden de Spaanse veroveraars
in de 16de eeuw denken dat ze in El
Dorado waren beland. Vanuit de
noordkust van het huidige Colombia
trokken de conquistadores steeds dieper het Zuid-Amerikaanse continent
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in. De sporen van de Spaanse overheersing zijn nog overal in Colombia
zichtbaar. In de smalle straatjes en de
eeuwenoude kerken van de koloniale
wijk La Candelaria heeft de tijd nagenoeg stilgestaan. Colombia, ruwweg
zo groot als Frankrijk, Spanje en Portugal samen, is doordesemd van
rooms-katholicisme. Op de 3.160 meter hoge Monserrate-piek aan de rand
van het centrum prijkt de witgepleisterde kerk van de Gevallen Christus.
Het winkeltje naast de hoofdingang
verkoopt posters en beeldjes van een
Jezus in doodsnood, in alle mogelijke
variaties. De beeltenissen, de een nog
bloederiger en dramatischer dan de
andere, vinden gretig aftrek.
Colombia is een modern, welvarend land. Althans, de steden doen in
niets onder voor hun tegenhangers in
Europa of de VS. Modern, efficiënt
openbaar vervoer, luxueuze winkels,
flitsende uitgaansgelegenheden, dure auto’s. Geld is er klaarblijkelijk genoeg in omloop. De meeste Colombiaanse geldautomaten hebben dan
ook standaard een donatiefunctie ingeprogrammeerd: wie ‘ja’ indrukt,
schenkt volautomatisch 1.000 pesos
(30 eurocent) aan een goed doel. Wie
Colombia alleen maar ziet als een derdewereldland, moet naar de Zona Rosa van Bogotá. Deze uitgaanswijk valt
nog het best te omschrijven als een
stukje Londen in de tropen. Trendy
jongeren met Gucci-zonnebrillen
nippen in de avondzon aan een rum
of een ijskoud biertje.
en elf uur durende busrit
brengt de reiziger vanuit Bogotá naar Medellín, in Europa bekend als cocaïnehoofdstad van de wereld. In Colombia heeft de op 1.500
meter hoogte gelegen stad faam door
haar eeuwige lente. De bevolking
heeft een bijbehorend zonnig humeur; Medellín is een stad van feest,
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van dans, van aguardiente – de plaatselijke anijsborrel. Dit is de provincie
Antioquía, wel het Texas van Colombia genoemd. De streekbewoners zijn
Paisa, ruwe bolster blanke pit cowboys. Harde werkers, hoffelijke mensen. In de ultramoderne metro geen
gedrang bij de deuren, en tijdens elke
rit staat er wel iemand op voor een ander. In Medellín valt altijd iets te vieren, overal in de stad klinkt vrolijke
vallenato-muziek, mensen dansen
midden op straat en niemand kijkt
ervan op. Als op een zondagavond de
plaatselijke voetbaltrots Independiente Medellín de finale van het
landskampioenschap speelt tegen Cali, hebben zich in een straatje in de
wijk Floresta zo’n dertig mensen verzameld rond een televisie. Medellín
verliest. Onmiddellijk na het laatste
fluitsignaal roept een man: „Música!
Perdímos!” (Muziek! We hebben verloren!) Het leven gaat verder, de stoelen
gaan aan de kant, de nederlaag wordt
gevierd met dans en drank.
Nog grootser wordt er gevierd tijdens Navidad, de kersttijd. De Colombianen hebben in die periode
massaal vakantie en vieren het ene
uitbundige familiefeest na het andere. Vliegtuigen, bussen en hotels zitten tjokvol, en overal, overal brandt
kerstverlichting. Medellín spant wat
dat betreft de kroon; over een lengte
van ruim een kilometer zijn op de oevers van de rivier de Medellín kolossale wanden van kerstversiering aangebracht. Klapwiekende vogelfiguren,
gestileerde bomen, bloemen, wolken.
Ook het wateroppervlak gaat schuil
onder een net van lampjes. Een tunnel van lichtjes zover het oog reikt.
Op deze vrijdag voor Kerst geeft de
populaire zanger Juanés, geboren in
Medellín, een gratis concert voor een
groot publiek aan het water. Diep in
de nacht vertelt de taxichauffeur over
de tijd dat hij in de VS heeft gewoond.

Nou ja, in de gevangenis heeft gezeten. Negen jaar lang, wegens cocaïnehandel. Hij had 176 kilo ingenieus
verstopt in een vliegtuigmotor die ter
reparatie naar Miami werd verscheept. De zaak was verlinkt. Zijn
opdrachtgever, zo vertelt de taxichauffeur, was Escobar.
ebieden in Colombia waar het
politiek onrustig is, worden
caliente (heet) genoemd. Maar
Cartagena aan de Caraïbische kust is
letterlijk caliente. ’s Middags blikkert
de zon boven de grijsstenen middeleeuwse stadsmuren. Tijdens de dertien uur durende busrit vanuit Medellín is het landschap langzaam
maar zeker veranderd: begroeide frisse heuvels zijn overgegaan in dampend, tropisch laagland. De Andes,
óók Colombia, lijkt lichtjaren verwijderd. Hier, aan de boorden van de Caraïbische Zee, overheerst de zomerkleding, de zonnebrand, hier groeien
cactussen en doet het landschap denken aan Curaçao.
Cartagena is een badplaats en mede
daardom met afstand de meest toeristische stad van Colombia. Cruiseschepen meren er af, Amerikanen jagen
op koopjes in de talloze souvenirshops, badgasten wisselen de uren op
het strand af met een wandelingetje
door de oude, perfect bewaard gebleven binnenstad. Cartagena ademt
historie. Hier speelt de roman Liefde in
tijden van cholera van de Colombiaanse
schrijver Gabriel García Márquez zich
af. Hier dwaalde hoofdpersoon Florentino Ariza vijftig jaar rond, hondstrouw wachtend op zijn grote liefde.
In de Nieuwjaarsnacht verandert
Cartagena in één groot openluchtrestaurant. In de smalle straatjes en de
intieme pleintjes worden duizenden
tafeltjes neergezet. Vanaf negen uur ’s
avonds schuiven de Colombianen in
hun mooiste kledij aan voor een fees-
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Colombia kan het beste worden bezocht in de droge tijd, van december tot
maart en in juni/juli. Het klimaat varieert
van frisjes in het hooggelegen Bogotá
tot heet aan de kust.
Een visum wordt verstrekt bij aankomst. Vluchten (nooit rechtstreeks)
naar Bogotá, Medellín of Cartagena
kosten zo’n 700 euro, oplopend tot bijna het dubbele in het Colombiaanse
hoogseizoen (Kerst, Pasen). Colombia
heeft een uitgebreid netwerk van comfortabele bussen. Hotels zijn overal in
overvloed, van goedkoop (10 euro) tot
super-de-luxe. Inentingen en malariaprofylaxe in overleg met de arts, afhankelijk van de reisroute. Recente reisgidsen: Lonely Planet (2006) en Bradt Travel Guide (20 08).
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Cartagena (onder), Medellín (boven) en Bogotá (rechts) Foto’s Sjors van Beek
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telijke maaltijd. Om acht minuten
voor twaalf barst plotseling het vuurwerk los. Mensen kijken verbaasd op
hun horloge. Vaak nemen Colombianen, als zoveel inwoners van LatijnsAmerika, het niet zo nauw met de
tijd. Het nieuwe jaar beginnen ze echter te vroeg.
Op een balkon in de Calle Santo
Domingo speelt een bandje aanstekelijke cumbia-muziek. Het bier vloeit,
er wordt gedanst, de sfeer is tropisch
carnavalesk.
De volgende ochtend zit de stad
nog op slot. Cartagena slaapt zijn roes
uit, maar ik moet naar het vliegveld,
naar huis. Bij het inchecken keert speciale narcoticapolitie ieders bagage
volledig om. De agenten helpen daarna echter weer mee inpakken en putten zich uit in vriendelijkheid. „Heeft
u een aangename tijd gehad in Colombia?” vraagt de politieman terwijl
hij mijn toilettas weer dichtritst. En
met een afwachtende blik: „Komt u
nog eens terug?”§
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r zijn er die ze zien vliegen. Man ziet bruggen, te
beginnen in Hooidonk. Het gehucht, drie hoeves
plus een watermolen groot, ligt buiten onze wandelroute, en aan de verkeerde kant van de rivier de Dommel. Geen nood. Er is een stuw, weet man. Dat is een soort
brug, daar kunnen we vast overheen, en dan vinden we
wel een pad. Gaat niet, zegt een meneer, je komt hier de
Dommel niet over. Waar moeten we naartoe? Het Wilhel-
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minakanaal? Hij wijst ons hoe: samen met de auto’s over
een rechte lijn van klinkers.
Zo lopen we een stukje route mis, maar alla; de ochtendzon rekt onze schaduwen uit, de bomen wuiven met
hun twijgen. Er rijdt trouwens bijna niemand op deze
weg, het is bijna een wandelpad.
Daar is het kanaal, flonkerend van de zilverpoets. En er
is een brug. Zo’n stoere en toch slanke. Ik vind in de berm
een visitekaartje van een ongetwijfeld geheim genootschap. Het noemt zich, hoe vertrouwd, De Zwarte Hand.
Door een petieterig bos bereiken we een pad over de
wal langs de Dommel. Hij stroomt jachtig en bochtig,
met kleine draaikolken. Een vloot ganzen bevaart hem,
met een fuut als een loodsbootje.
Zandpaden door doezelig akkerland leiden naar het
Vressels Bos, het is bespikkeld met open plekken in gedekte tinten. Kruiphout en dennen geven het bos allure.
Onvoorspelbare wegjes leiden langs vennen. Ze lijken tinnen schotels doordat ze stilletjes de wolkenmassa weerspiegelen.
Man heeft bedacht dat we van de route kunnen afwijken. Hij stelt voor om over een dijkje door te steken door
het land, naar het dorp Nijnsel. Maar de Dommel dan? Hij
zag een brug. Op een kaart. Ja, hier ergens achter.
Ik wil niet achterdochtig doen en bovendien, het lijkt
me wel wat. Dit land is dras en typisch (dus prachtig) rivierenlandschap, en die wilgenrij langs het water lokt.
Ter verdere verleiding laat de zon zich ineens weer gelden
en legt een amechtige gloed over sprieten en beemd. Is dit
het bewuste dijkje al? Het lijkt wel een droom.
Die brug? Die is een stuk verderop. En als je hem eindelijk hebt bereikt, leidt hij naar een bedrijventerrein, weet
een vriendelijk persoon die zijn piephondje met pluiswenkbrauwtjes uitlaat.
Nou nee. Man geeft toe. We
houden de route aan, we nemen er
een stuk bij. Naar Sint-Oedenrode.
Geen straf. Want dat heeft een
marktplein met een muziektent.

Joyce Roodnat
16 km. Kaarten 9, 10, 11 uit: Brabants
Vennenpad. Uitg. NIVON, 2005. Tel.
Taxihopper: 0900 8294467.
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