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Mijn drie steden Colombia reis 
 
Henna Guicherit 8 – 15 april 2016 

 
Als ik op 8 april op weg ben naar Colombia 

verwacht ik aan de tropische noordkust van Zuid 

Amerika alles behalve sneeuw. Vliegend van 

Curaçao naar Barranquilla komen langs de 

Atlantische kust de met sneeuw bedekte toppen 

van een indrukwekkend hooggebergte in zicht. In 

het Museo del Caribe in Barranquilla wordt het 

mij duidelijk dat dit fascinerend gebergte het 

hoogste Atlantische gebergte in de wereld is 

(5.775 m). Het is veel hoger dan de Atlantische Serra do Mar in Zuidoost Brasil. Deze heb ik twee jaar 

geleden met Betty Groen en Cornelly Veth in een krakende en piepende antieke trein van Curitiba 

naar Morretes doorkruist.  

 

 

arranquilla, een haven- en industriestad met ongeveer 3 miljoen inwoners, heeft volgens onze 

overenthousiaste gids vele primeurs. Het is op de eerste plaats de Carnavalsstad met tradities 

die dateren van de 19e eeuw. Met mijn 12 reisgenoten 

uit Suriname bezoek ik het carnavals - tevens 

documentatiecentrum. Hier worden jaarlijks de 

voorbereidingen getroffen voor de dagenlange uitbundige 

viering. Voor het pre carnaval en carnaval 2016 zouden wij er 

in januari en februari al moeten zijn. Maar in La Guacherna 

kunnen wij s ’avonds toch iets van de sfeer proeven. Wij 

vermaken ons tijdens een uitbundige folkloristische show, al 

etend en dansend tussen feestvierende Colombianen. Zij zijn 

levensgenieters. En van het leven kun je niet genieten zonder muziek. Vanaf dit moment is het de 

muziek that made my days. Het begon in 

Barranquilla met porro, fandango, cumbia, 

guaracha en puya en vervolgde in Cartagena met 

vallenato. Allen met herkenbare Inheemse en 

Afro Colombiaanse ritmes die mij direct in 

beweging brengen. Hoewel de Inheemsen en 

Afro – Colombianen respectievelijk 3% en 10% 

van de bevolking in dit land uitmaken, lijkt hun 

aandeel in de culturele identiteit het veelvoudige. 

 

In een stad met een grote bedrijvigheid, etages hoge gebouwen langs brede asfaltstraten zijn het toch 

de buriki karaman die mijn aandacht trekken. Zij doen me denken aan Paramaribo uit mijn jeugdjaren. 

Toen ik suggereerde dat ze vanwege de crisis straks bij ons weer van stal zullen worden gehaald, was 

de reactie van een van mijn reisgenoten: “wij hebben geen ezels meer’. Ik betwijfel dit. En dan de vele 

fiets -, motorfiets - en tuktuk taxis. Die hosselaars met zonnebrillen, fruit en maraka’s. Zij zorgen er 
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voor dat het derde wereld imago beklijft. Plots wordt ik geconfronteerd met de eerste black out. Nu 

weet ik het zeker; nos somos familia. 

 

Securidad 

In Barranquilla bezoeken wij alleen wijken en plekken die als veilig of min of meer veilig worden 

beschouwd. Ik breng dus geen bezoek aan down town of een mercado maar, wel aan het commercieel 

centrum en een moderne mall. Van dit laatste schijnen enkele kooplustige onder ons maar nooit 

genoeg te krijgen. Het scala aan particuliere beveiligingsbedrijven weerspiegelt zich in een keur aan 

uniformen van guards die overal aanwezig zijn.  

 

Ik ben mij er van bewust te reizen in een land dat geruime tijd bekend stond als een narcostaat. Waar 

drug lords van de kartels de overheid infiltreerden. Colombia is er wonderwel in geslaagd dit imago 

van zich af te schudden en ook toeristen uit Suriname aan te trekken. Maar securidad blijft een 24/7 

issue. De afgelopen decennia kenmerkten zich immers door 

gewapende conflicten die, vooral in de jaren ‘80 en ’90 met heel 

veel geweld gepaard gingen. Miljoenen moesten huis en haard 

verlaten, vervielen tot armoede en zorgden voor een behoorlijke 

bevolkingsaanwas van hoofdstad Bogotá. De onderhandelingen 

met de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

zijn in 2012 in Cuba van start gegaan. Op een website lees ik dat 

recent ook de onderhandelingen met de Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) zijn hervat. Een vredesakkoord is nog niet 

getekend. Toch lijkt mij vrede in zicht.  

 

De busreis van Barranquilla naar Cartagena voert ons westwaarts langs de kust van district Atlántico. 

Aan de noordzijde kijk ik uit op het door de wind tot schuim verworden onstuimige water van de 

Atlantische Oceaan dat al rollend door het zand wordt opgezogen. De zuidzijde doet mij direct denken 

aan de dorstige kunuku van Curaçao. Weliswaar zonder krabitas maar met inheemse bewoning en een 

enkel koeien - en kippenbedrijf. Onze chauffeur, alias Speedy Gonzales, zoeft overal langs alsof zijn 

leven er van af hangt. Hij geeft mij geen tijd om in de bus lang van een plekje te genieten of een foto 

te maken. In zijn wifi - bus heb ik wel contact met de rest van de wereld. Waar de mensen in deze 

dorre streek water halen heb ik toen niet gegoogeld. Het is voor mij nog steeds een raadsel. 

 

artagena de Indias, een havenstad, is door Lonely Planet verkozen tot the Queen of the 

Caribbean. Het is een ware beauty. Wij verkennen deze eeuwenoude stad tot twee keer toe in 

een chiva. Een oude kleurig geverfde houten bus; vervoer voor toeristen. Ik geniet van de vier 

en een half uur durende city tour en evenzoveel van onze energieke gids Incarnacion. Met zijn 

onafscheidelijke Panama hoed, portable versterker en mic hang ik aan zijn lippen wanneer hij met veel 

passie over de geschiedenis, inwoners en cultuur van zijn mooie stad vertelt. 
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Wij bezoeken de Convento de la Popa; fundado en el ano 1606 por el padre Fray Alfonso Garcia. Kort 

daarna sta ik in de bloedhete zon. Mijn blik gericht op het imposante Castillo San Felipe de Barajas. 

Als blijkt dat mijn toegangsbewijs een andere is dan die van mijn reisgenoten vraag ik in ‘mijn’ 

Spaans om verduidelijking. U bent toch Colombiana? Ja 

hoor. Met de sportieve onder ons loop ik, in Incarnacion 

zijn stevig tempo, het fort binnen. De brede steile paden 

en het doolhof van smalle donkere gangen getuigen van 

een ingenieuze defensie architectuur. Eenmaal de top 

bereikt van dit strategisch gelegen fort geniet ik van een 

prachtig uitzicht over de nieuwe stad. Wij vervolgen onze 

wandeling door de oude stad. Het ritmisch gekletter van 

paardenhoeven stuurt mij veiligheidshalve eerst het 

trottoir op. Dan pas richt ik mijn blik op de naderende 

koets. Dit deel van Cartagena heeft vanwege zijn 

architectuur en aangename bedrijvigheid een 

aantrekkingskracht die de moderne stad op mij niet 

heeft.  

 

De volgende avond 

verlaat ik hotel 

Almirante. De 

sfeervolle vallenato 

tonen waaien mij tegemoet. Ik klim enthousiast en swingend 

de chiva in, en ben er zeker van dat music will make my night 

again. Drie musici (drummer, rasper en accordeon speler) 

brengen voor de komende uren ons gezelschap van 

verschillende nationaliteiten en steden, in een perfecte 

vrolijkheid. Aan rum en cola ontbreekt het niet. Die zijn 

onlosmakelijk verbonden aan de ‘Rum’ba en Chiva. We dansen op het trottoir van Castello Felipe. 

Op de 13 km lange muur die de oude stad beschermt, ontmoeten wij andere Rumba en Chiva 

genieters. Onstuimige golven, vrolijke mensen, riante huizen van rijke Spanjaarden van vroeger. 

Prachtig allemaal. De dagelijkse werkelijkheid van de meeste bewoners staat wel in schril contrast 

hiermee. Die ochtend stond ik uit respect stil toen een paar duizend madres demonstreerden door 

de straten van deze stad. Bewapend tegen de felle zon en met spandoeken die de harde wind 

trotseerden, vroegen zij aandacht voor hun rechten. Maar liefst 68 procent van de populatie leeft 

hier onder de armoedegrens, waarvan 29 procent in extreme armoede. Dit lees ik s’avonds op de 

blog van Catalina Escobar. Zij is een bekende en bewogen sociale ondernemer in dit land. Vrouwen 

en kinderen die in armoede leven hebben al haar aandacht.  

 

Niets rechtvaardigt geweld tegen vrouwen 

In dit land, waar het fenomeen van geweld niet onbekend is, is dit voor vrouwen en meisjes een 

alledaags verschijnsel. Daders blijven voor het overgrote deel ongestraft en de slachtoffers worden 

eerder als veroorzaker c.q. dader aangemerkt. Als gender specialist en voorvechter van 

vrouwenrechten wil ik hier meer van weten en ga zoeken op het net. Een nationale studie geeft een 
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triest beeld. 37 procent van de getrouwde vrouwen is fysiek mishandeld door hun man. Tien procent 

van hen zijn verkracht. Zes procent van de onderzoekspopulatie is verkracht door iemand anders dan 

de eigen man. Slechts 21 procent die fysiek geweld is 

aangedaan, heeft zich voor behandeling gemeld. De 

overige zijn kennelijk afgeschrikt door het risico nog 

een keer mishandeld en vernederd te worden door een 

medicus of politieagent van wie hulp wordt verwacht. 

Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld 

worden ook ontmoedigd hun zaak voor de rechter te 

brengen aangezien 86 procent van de cases toch 

ongestraft blijft.  

Van de gegevens in het Amnesty International rapport over gebrek aan gerechtigheid voor 

Colombiaanse vrouwen wordt je echt verdrietig. Seksueel geweld tegen vrouwen blijkt sterk verweven 

te zijn met het geweld van de staat en guerrillabewegingen. Ik zou Susan Lee, hoofd van Amnesty 

Americas, graag willen interviewen voor Genderoptiek; de maandelijkse rubriek van Women’s Rights 

Centre in de Ware Tijd. Met afschuw lees ik over haar bevindingen. Dat Colombiaanse vrouwen en 

meisjes vaak als oorlogstrofee worden gebruikt. Dat alle strijdende partijen vrouwen hebben 

verkracht en seksueel misbruikt om hen de mond te snoeren en te straffen. Dat de Colombiaanse 

autoriteiten er niet in slagen om de rechten van slachtoffers van seksueel geweld te waarborgen. Dit 

betekent dat hun recht op de waarheid, op gerechtigheid en bijvoorbeeld op schadevergoeding niet 

worden erkend. Straffeloosheid van daders en intimidatie van aanklagers is hier dus de orde van de 

dag. Door het gebrek aan betrouwbare statistieken en de angst om conflict gerelateerde gevallen van 

seksueel geweld te rapporteren, is het moeilijk om zicht te krijgen op de omvang van het probleem. 

In de statistieken wordt geen onderscheid gemaakt tussen seksueel geweld tegen vrouwen en 

seksuele geweldpleging tijdens de Colombiaanse conflictperiode. Ik hoop dat de onderhandelaars van 

de strijdende partijen deze afschuwelijke schendingen van vrouwenrechten aan de orde stellen en 

een programma voor gerechtigheid verbinden aan het vredesakkoord.  

In deze door mannen gedomineerde samenleving heeft men zich gelukkig niet laten ontmoedigen om 

zaken van geweld tegen - en discriminatie van vrouwen aan te pakken. Met ondersteuning van de 

United Nations, de Presidentiele Adviseur voor Gelijkheid voor Vrouwen, overlevenden van op gender 

gebaseerd geweld, journalisten, acteurs en actrices is er een stevige campagne gevoerd met als 

wapenkreet “Niets Rechtvaardigt Geweld tegen Vrouwen”. Zo is men er onder meer in geslaagd om 

in een strategische alliantie met het belangrijkste communicatie medium in het land, Caracol TV, 

dagelijks gemiddeld 20 keer twee TV commercials gratis uit te zenden. En wel op momenten met de 

hoogste kijkcijfers. In 4 steden, inclusief Cartagena, werden Stads Brigades opgezet om burgers, 

journalisten en opinie leiders te mobiliseren voor het uitbannen van op gender gebaseerd geweld. 

Vrouwenorganisaties hebben 10 jaar lang ook strijd gevoerd voor de aanname van quota Wet 581 van 

2000. Een wettelijk minimum van dertig procent van de posities in de uitvoerende, wetgevende en 

rechterlijke macht moet volgens deze wet aan vrouwen worden toegewezen. Gebrek aan 

gekwalificeerde vrouwen voor deze posities waren er voor de aanname van deze wet niet. Maar de 

toegang werd bepaald door politieke connecties. En in dit opzicht behoren vrouwen ook hier tot de 

kansarmen. Colombia heeft nog een lange weg te gaan op het pad dat leidt naar gendergelijkheid en 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/colombian-authorities-fail-survivors-sexual-violence-2011-09-21
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gerechtigheid. Zo moet de eerste vrouwelijke president zich, in navolging van Brasil, Argentina en 

Chile, nog aandienen. 

 

ogotá, de super schone bakstenen hoofdstad bereiken wij met Avianca, de Colombiaanse 

national carrier van formaat. Op Aeropuerto Nuevo Dorado is het grauw en druilerig. Wat 

een verschil met het weer in Barranquilla en Cartagena. Daar was de wind stormachtig en de 

zon pierde zijn tanden. Hier is het snel aanpassen aan de 16⁰ C die ik toch als aangenaam ervaar. 

Echte seizoenen zijn er, in deze door bergen omringde stad voor haar 9 miljoen inwoners, niet. Hun 

never ending spring is wisselvalig en onberekenbaar. Ons programma staat wel vast en ik verheug 

mij op drie fantastische dagen. 

 

In Colombia is het cambiowezen gereguleerd en gecontroleerd. Daar kunnen wij wat van leren. Hier 

kun je geen peso’s kopen zonder een legitimatiebewijs te overleggen. In Bogotá is naast je 

handtekening zelfs je vingerafdruk vereist. Niemand zit hier te wachten op een USD. De COLP is het 

enige betaalmiddel. Het was wel wennen om voor USD 335 de tegenwaarde van COLP 1.000.000 te 

ontvangen en je even miljonair te wanen met zoveel mil. 

 

Zipaquirá is een rustiek dorpje dat wij de volgende dag na een uur rijden 

bereiken. Niet het dorp maar a primera maravilla de Colombia, het eerste 

wereldwonder van Colombia 

de Catedral de Sal, is onze 

hoofdbestemming. Aan de 

ingang van de 500 jaar oude 

zoutmijn beginnen wij, na de 

nodige instructies, aan een 

indrukwekkende tocht. Deze 

leidt ons door een donker 

doolhof van gangen. Onze 

onderaardse route symboliseert de kruisweg van Jezus van het paleis van 

Pilatus naar heuvel Golgotha. De kruiswegstaties zijn hier niet uitgebeeld 

zoals in RK kerken maar met uit zout gehakte of in reliëf gebrachte en 

sfeervol verlichte kruisen van verschillende afmeting. Deze zorgen met 

hier en daar de tonen van het Ave Maria voor een perfecte gewijde sfeer. Aan het eind van de 

kruisweg ben ik plots bevangen door emotie. Hier hebben ontelbare slaven en arbeiders in al die 

zouteeuwen ook een lijdensweg afgelegd met het verrichten van onmenselijke arbeid die vroegtijdig 

tot hun dood leidde. Maar ik sta met beide benen 180 m diep en heb nog een weg omhoog te gaan, 

naar het licht. 
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Het dorpsrestaurant, overvol artefacten van vervlogen tijden, 

brengt ons al gauw terug in onze vrolijke stemming. De 

muzikanten uit het dorp doen daar nog een schepje boven op. 

We doen ons tegoed aan wat deze streek op culinair gebied 

heeft te bieden; yuca (cassave), bananen, verschillende 

aardappelen, baby en volwassen rundvlees, bosvarken, kip, 

vis, verse sappen en een cerveza nacional.  

 

De volgende dag ondergaan 

wij een ‘koffie doop’ in Café 

San Alberto gevestigd in het 

Museo del Oro. Onze koffie 

professor vraagt wie van 

koffie houdt. Ik steek als 

eerste mijn vinger hoog in de 

lucht. Een heel aangename 

interactieve sessie volgt over 

het planten, verwerken en 

zetten van koffie. Ik leer de vier smaakrichtingen proeven en moet al 

ruikend de vele aroma’s onderscheiden. En dan promoveer ik tot 

Embajador de Café San Alberto; Colombia’s most award winning coffee.  

 

Met mijn certificaat op zak sta ik kort hierna in het wereldberoemde 

Museo del Oro tussen de grootste collectie pre -Colombiaanse gouden 

artefacten in de wereld (55.000). Deze zijn aangevuld met een 

indrukwekkende archeologische collectie. Beide bewijzen dat de 

Inheemsen hier eeuwen geleden zeer geavanceerde technieken 

beheersten. De tijd is tekort en ik neem me nu al voor om bij een 

volgend bezoek aan Bogotá hier een ochtend voor uit te trekken. 

Museo del Oro is van de Banco de la República. Deze heeft zich 

geruime tijd ingespannen om het archeologische erfgoed van Colombia 

te behouden. Waar banken al niet goed voor zijn. 

 

 

Na een typisch Colombiaanse lunch in Candelaria, het historisch 

centrum van Bogotá, gaan we richting Monserrate. Om de meer dan 3.000 m hoge top te bereiken 

maken we gebruik van de Teleférico de Monserrate. Met 40 @ 50 man - vrouw worden we staand in 

de cabine door kabels omhoog getrokken over de beboste berg. Ik geniet van een pracht uitzicht 

over de stad. Eenmaal voet op vaste grond staat mij nog een klim te wachten om het kerkgebouw uit 

de 17e eeuw te bereiken. Als ik een echte pelgrim was zou ik deze tocht te voet afleggen. Boven aan 

de ingang van de craft market scrolled een tweetalige tekst: “3.170 m boven zeespiegel”.  

 

Hier heb ik de gelegenheid om 100 % natuurlijke gezondheidsartikelen te kopen. Struinend langs 

gezellige stalletjes in de straat van hotel Almirante in Cartagena had ik al pomada gekocht. Het is 
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samengesteld uit coca, marihuana en arnica. Een 100% 

natuurproduct voor een scala aan aandoeningen zoals 

migraine, hoofdpijn, spierpijn en rugpijn. Nu maak ik op 

een paar duizend meter hoogte ook kennis met 100% 

natuurlijke gezondheidsartikelen van Comuna 

Koripampa. Allemaal gebaseerd op de eeuwenoude 

kennis van de Inca’s. De volgende dag keer ik 

huiswaarts. Mijn koffer met coca thee, coca bladeren, 

coca pomada en maca wordt ongemoeid gelaten door 

de grote herdershonden die op de aeropuerto het werk doen waarvoor ze zijn 

opgeleid. 

 

Ik dank Victor van VEMS, Jonathan en Catalina voor deze bijzonder aangename en proffessioneel 

georganiseerde driestedenreis.  Ook al die vriendelijke Colombianen die wilden weten waar ik 

vandaan kom en mij welkom heetten in hun land. Zij zien mij zeker terug. 

 

 

 

 

 

 

Paramaribo, april 2016  Henna Guicherit   


