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Mijn	twee	steden	Colombia	reis	
	
Henna	Guicherit	 5	–	12	augustus	2016	

	
	
Fernando	Botero	
	
Het	is	woensdag	10	augustus.	Ik	sta	in	Bogota	vol	verwachting	voor	het	Museo	Botero.	Naar	dit	
moment	 heb	 ik	 lang	 voor	 mijn	 vertrek	 uitgekeken.	 Ik	 zou	 Colombia	 dit	 keer	 niet	 verlaten	
voordat	 ik	 heb	 genoten	 van	 Fernando	 Botero;	 de	 onbetwiste	 grootmeester	 van	 de	 Latijns	

Amerikaanse	 kunst.	 Daarom	 heb	 ik	 vanaf	 mijn	
aankomst	in	Medellin	gelobbyd	voor	inpassing	in	het	
drukke	 programma.	 Gelukkig	 waren	 er	 onder	 ons	
elfkoppig	 Surinaams	 reisgezelschap	 meer	
geïnteresseerden.	 Eenmaal	 binnen	 kan	 ik	 niet	
wachten	 tot	 dat	 Luiz,	 onze	 gids	 van	 Papayote,	 is	
uitgesproken.	 Hij	moet	 zijn	 werk	 doen.	 Dat	 begrijp	
ik.	Maar	 ik	 ben	hier	 om	 iedere	beschikbare	minuut	
te	genieten	van	het	oeuvre	van	de	meester.	Op	het	
Plaza	 Botero	 in	 Medellin	 had	 ik	 een	 paar	 dagen	
eerder	 in	 snel	 tempo,	 op	 weg	 naar	 de	 metro,	
opgekeken	naar	enkele	 imposante	bronzen	beelden	
die	hij	zijn	geboortestad	heeft	geschonken.		

	
Geïnspireerd	 door	 Parejo	 bailando	 (1987),	 begint	 een	 groep	
Indiaanse	 vrouwen	 spontaan	 te	 dansen.	Met	 hun	 baby’s	 op	 de	
arm	en	kleintjes	bij	de	hand	draaien	ze	vrolijk	en	 lachend	in	het	
rond.	Dat	ze	voor	enige	tijd	mijn	zicht	op	het	schilderij	ontnemen	
vind	 ik	niet	 erg.	Wat	een	 schilderij	 al	 niet	 teweeg	 kan	brengen,	
denk	 ik	 bij	 mezelf.	 	 Wat	 Botero	 met	 zijn	 werken	 beoogt	 is	 nu	
zichtbaar	en	voelbaar.	‘Prisiri	nanga	switi	fu	ai’.	En	deze	vrouwen	
hebben	 echt	 plezier.	 Eerder	 had	 ik	 mijn	 fantasie	 de	 vrije	 loop	
gelaten.	Ik	zou	Fernando	himself	tegen	het	lijf	lopen	en	een	selfie	

met	 hem	 op	 Fb	 posten.	 Daar	
moet	 ik	 nu	 wel	 om	 lachen.	
Bewust	van	de	kleine	kans	hoop	
ik	 in	 stilte	 dat	 het	 toch	 gebeurt.	
Mijn	 camera	 blijft	 daarom	 in	 de	
aanslag.	 Je	weet	maar	 nooit.	De	
werken	 die	 mij	 het	 meest	
aanspreken	 en	 mijn	 glimlach	
geen	moment	loslaten	zijn	die	waar,	op	een	satirische	manier,	
sociale	 kritiek	 wordt	 geuit.	 De	 politiek	 en	 de	 katholieke	 kerk	
moeten	het	vooral	ontgelden.	Presidente	durmiendo	(1998)	en	
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Madre	superiora	(1996)	bijvoorbeeld.	Bij	de	bronzen	wil	 ik	niet	weg.	Die	stralen	zoveel	kracht	
uit	dat	ze	je	blik	vasthouden.	Met	een	tevreden	gevoel	ga	ik	uiteindelijk	bewust	op	zoek	naar	de	
museumwinkel.	Ik	moet	en	zal	iets	tastbaars	meenemen.	Ik	verlaat	het	museum	dan	ook	als	de	
gelukkige	eigenaar	van	“The	art	of	Fernando	Botero”	van	Juan	Carlos	Botero.	Dat	ik	het	van	kaft	
tot	kaft	zal	lezen	hoeft	niemand	te	betwijfelen.	
	
Onze	reis	naar	Medellin	staat	op	de	eerste	plaats	in	het	teken	van	het	Feria	de	las	Flores,	het	
traditioneel	bloemenfestival	dat	hier	jaarlijks	begin	augustus	plaatsvindt.	Telkens	weer	(dit	jaar	
voor	de	59e	 keer)	om	de	noeste	arbeid	 van	de	 silleteros,	 bloemenkwekers,	 -	 handelaars	 en	 -	
transporteurs	te	eren.	Met	als	hoogtepunt	het	Desfile	de	Silleteros,	de	bloemenparade.		
	
Maar	 eerst	 iets	 over	 onze	 reis.	Wie	 denkt	 dat	 reizen	 in	 de	 regio	 aangenamer	 is	vanwege	 de	
relatief	korte	afstanden	en	kleinere	kisten	kan	het	mis	hebben.	De	korte	transit	stop	op	Curaçao	
benut	 ik	 om	 volgens	 afspraak	met	 Hilda	 Samson	 te	 lunchen,	 bij	 te	 kletsen	 en	 te	 lachen.	 De	
shoarma	lomito	in	het	dichtstbijzijnde	Greenhouse	restaurant	smaakt	ons	goed.	Terug	op	Hato	
is	 het	 bingo.	De	Avianca	 vlucht	 naar	Bogota	 is	 vertraagd.	Geen	 idee	 tot	 hoe	 laat.	Volgens	de	
baliemedewerker,	 die	mij	 in	 alle	opzichten	aan	Peter	 S.	 doet	denken,	 is	 dit	 ‘a	once	 in	 a	 year	
delay’.	En	dat	zal	uitgerekend	ons	overkomen.	De	kondreman	die	we	hier	 tegenkomen	zijn	al	
langer	dan	een	dag	wachtende	op	Insel	Air	om	hun	reis	naar	Miami	voort	te	zetten.	Onze	portie	

‘as	 usual	 Insel	 delay’	 zullen	 we	 een	 week	
later	 niet	 ontlopen.	 Eenmaal	 geland	 op	 de	
immense	 Aeropuerto	 Nuevo	 Dorado	 van	
Bogota	leggen	we	een	volwaardige	trimloop	
af	 om	 de	 gate	 voor	 onze	 vlucht	 naar	
Medellin	te	bereiken.	
	
Flores	
	
Na	 een	 korte	 nacht	 van	 3	 @	 4	 uur	 slaap	
zitten	wij	al	om	7	uur	aan	het	ontbijt.	Om	8	
uur	vertrekken	we	vol	verwachting	naar	een	

traditionele	Silletero,	een	bloemenkwekerij.	Onderhandelen	over	ons	recht	op	meer	slaap	had	
immers	 niets	 opgeleverd.	 ‘Er	 zijn	 heel	 veel	bloementoeristen	 naar	Medellin	 afgereisd	 en	 die	
zullen	 vandaag	 ook	 Silleteros	 bezoeken.	 Jullie	 kunnen	 in	 de	 bus	 slapen’,	 had	 Papayote	 gids	
Francisco	 ons	 voorgehouden.	Wie	 dacht	 te	 slapen	 komt	 bedrogen	 uit.	 We	 worden	 namelijk	
getrakteerd	 op	 een	 ongekend	 slingerend	 traject,	 alsmaar	 hoger	 de	 bergen	 in	 die	 Medellin	
omringen.	Daarbij	 toont	 onze	 chauffeur	 zich	 een	 expert	 in	 het	 nemen	 van	haarspeldbochten	
met	de	maximaal	haalbare	snelheid.	Mijn	vriendinnen	Carla	Bakboord	en	Jeanet	Vyent,	die	 ik	
enthousiast	 maakte,	 zijn	 gelukkig	 niet	 meegekomen.	 Zij	
kunnen	 hier	 helemaal	 niet	 tegen	 en	 zouden	 mij	 na	 de	
eerste	 kilometers	de	nodige	 verwensingen	naar	het	hoofd	
slingeren.	 Naarmate	 wij	 de	 Silleteros	 naderen	 worden	 de	
wegen	 smaller.	 Eenmaal	 genietend	 van	 de	 bloemen	
ontmoeten	wij	kondreman	die	op	Colombiaanse	bodem	er	
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geen	twijfel	over	laten	waar	zij	vandaan	komen.	Hoe	de	traditionele	silletas	worden	geschikt	en	
gedragen	op	een	houten	‘stoel’	is	mij	nu	duidelijk.	Morgen	verwacht	ik	een	scala	te	zien	in	de	
parade	van	de	trotse	silleteros.		
	
Bloemen	 en	 nog	 eens	 bloemen.	Daar	 staat	 het	 departement	 Antioquia	 om	bekend.	 Terug	 in	

Medellin	sta	ik	versteld	van	de	pracht	in	de	
Exposición	de	Orquídeas,	Pájaros	y	Flores	in	
de	 Jardin	 Botanico.	 Mocht	 je	 het	
bloemenfestival	 in	 Medellin	 ooit	 bezoeken	
mis	 deze	 tweedaagse	 expositie	 niet.	 De	
beste	 bloemisten	 laten	 hier	 hun	 kunnen	
zien	 en	 dingen	 mee	 naar	 prestigieuze	
prijzen.	 Weet	 wel	 dat	 als	 je	 hier	 toevallig	
een	pájaro	ziet	het	één	is	uit	de	vrije	natuur	
of	 een	 namaak.	 Vogelliefhebbers	 hebben	
een	succesvolle	 campagne	gevoerd	met	als	
resultaat:	geen	gekooide	vogels	op	de	expo.	

	
Op	 deze	 eerste	 dag	 in	 Medellin	 sta	 ik	 na	 tijden	 weer	 eens	 in	 een	
stampvolle	metro.	‘Wees	op	je	hoede	want	je	hebt	maar	20	seconden	
om	uit	te	stappen’,	is	het	advies	dat	wij	van	Francisco	krijgen.	En	dan	
is	het	tijd	voor	een	spannende	rit	met	een	kleine	zespersoons	cabine	
van	 de	 unieke	metrocable.	 Deze	 verbindt	 downtown	Medellin	 door	
de	lucht	met	het	zichtbaar	veel	armere	en	hoger	gelegen	uptown.	De	
cabines	 stoppen	 niet.	 Dus	 ook	 hier	 is	 het	 zaak	 snel	 in	 en	 uit	 te	
stappen.	 Terug	op	 vaste	bodem	 sta	 ik	 versteld	 van	het	 gekrioel	 van	
mensen	en	venters	in	de	drukke	straten	met	ontelbare	kraampjes.		
	
Op	Plaza	Botero	slaag	ik	erin	mijn	Colombiaans	imago	op	te	vijzelen.	
Behalve	de	‘halve	poncho’	schouderdoek	van	Papayote,	heb	ik	nu	ook	
een	hoed.	Ben	dus	klaar	voor	de	bloemenparade	van	morgen.	Het	is	
immers	gebruikelijk	dat	ook	de	bezoekers	 iets	 van	de	Paisa	 cultuur1	
uitstralen.		
	

Vermoeid	 geniet	 ik	 s	
‘avonds	 in	 La	 Mayoria	
van	 de	 traditionele	
Colombiaanse	 keuken	 en	 meer	 nog	 van	 de	
dressuurpaarden	show.	Als	de	imposante	paarden	
op	 het	 ritme	 van	 de	muziek	 het	 restaurant	 heel	

                                                
1 Paisa	zijn	de	bewoners	van	een	gebied	in	het	Noordwesten	van	het	land	met	inbegrip	van	het	deel	van	de	Andes	
in	Colombia. 



 4 

gedisciplineerd	binnenstappen	is	de	spanning	voelbaar	en	houd	ik	mijn	adem	in.	
	
	
Desfile	de	los	Silleteros	
	

Het	 is	 zondagmorgen	 als	 we	 uitgeslapen	 tegen	 elf	 uur	 het	 hotel	
verlaten.	 Naarmate	 wij	 de	 Avenida	 Guayabal	 naderen,	 neemt	 de	
drukte	 toe.	 Overal	 staan	 auto’s	 en	 bussen	 geparkeerd.	 Bezoekers	
kopen	bij	de	kraampjes	nog	snel	het	nodige	tegen	de	felle	zon.	Arena	
14,	onze	VIP	standplaats	voor	de	komende	uren,	zit	al	praktisch	vol.	
Joan	 Lijkwan	 en	 ik	 vinden	 een	 plekje	 op	 de	 tweede	 rij.	 Het	
multinationaal	 gezelschap	 is	 in	 goede	 stemming	 en	 touroperator	
Papayote	zorgt	er	voor	dat	ons	niets	tekort	komt.	Een	kussentje	om	
op	te	zitten,	waaiers,	water,	sandwiches,	koekjes	etc.	Ik	krijg	het	niet	
op.	Organisatoren	lopen	af	en	aan.	Een	ploeg	schoonmakers	is	nu	al	
in	 de	 weer.	 Medellin	 is	 een	 heel	 schone,	 beeldschone	 stad.	 Dat	
Paramaribo	erg	vies	is	zal	mij,	terug	in	SU,	des	te	meer	opvallen.	
	
Eindelijk	 is	het	zover.	 In	helder	wit	

en	 donker	 zwart	 geklede	muzikanten,	 komen	 in	 het	 gehoor	
en	 kort	 daarna	 in	 zicht.	Gevolgd	 door	 de	 eerste	 silleta.	Ons	
lang	 wachten	 wordt	 beloond.	 Er	 volgt	 een	 eindeloze	 stoet	
van	 individuele	 en	 collectieve	 silleta	 dragers;	 traditioneel,	
monumentaal	en	commercieel.	Zij	dingen	mee	naar	prijzen	in	
hun	 categorie.	 De	 dragers	worden	 telkens	 afgewisseld	 door	
muziekgroepen	en	dansers	die	ons	een	goed	beeld	geven	van	
de	 rijke	 en	 gevarieerde	 Colombiaanse	 muziek	 –	 en	
danscultuur.		
De	 silleteros	 van	 Santa	 Elena	 zijn	 traditioneel	 gekleed.	 Van	
kinds	 aan	 wordt	
hen	 geleerd	 hoe	de	
silletas	te	dragen.	Je	
bent	 hier	 kennelijk	
ook	 niet	 te	 oud	
voor.	Zelfs	vrouwen	
en	 mannen	 van	
mijn	 leeftijd	 en	
ouder	 gaan	 gebukt	
onder	 het	 gewicht	
van	 hun	
bloemenpracht.	 Applaus	 en	 aanmoedigingen	 van	 het	 publiek	 lijken	 hen	 die	 extra	 energie	 te	
geven	die	ze	nodig	hebben	om	de	route	uit	te	lopen.	Enkele	Srananman	kijken	met	verbazing.	
Waarom	 vermoeit	 men	 zich	 om	met	 tientallen	 kilo’s,	 soms	 wel	 honderd	 of	 meer,	 een	 paar	
kilometer	in	de	bloedhete	zon	te	sjouwen?	Waarom	leggen	ze	die	zware	silletas	niet	gewoon	op	
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een	 trailer	 en	 lopen	 er	
naast?	 ‘Jullie	 hebben	 niets	 begrepen	 van	 de	 cultuur	 van	 de	 Paisa',	 probeer	 ik	 hen	 direct	
duidelijk	te	maken.	De	dragers	vertegenwoordigen	namelijk	met	heel	veel	trots	hun	familie	en	
Silletero.	Zij	houden	niet	alleen	een	belangrijke	traditie	in	ere	maar	demonstreren	ook	culturele	
waarden	 als	 trots,	 kracht	 en	 doorzetting,	 zo	 eigen	 aan	 de	 Paisas.	 Waardering	 is	 ook	 niet	
uitgebleven.	In	december	2014	worden	de	meer	dan	een	eeuw	oude	tradities	van	de	Silleteros	
verheven	 tot	 immaterieel	 cultureel	erfgoed	van	Colombia.	Het	grote	aantal	buitenlanders	die	
het	bloemenfestival	jaarlijks	bezoekt	en	de	internationale	prijzen	spreken	voor	zich.		
	
Het	heeft	er	veel	van	dat	 ieder	zichzelf	respecterend	bedrijf	er	werk	van	maakt	hier	gezien	te	
worden.	 Grote	 commerciële	 silletas	 met	 logos	 en	 merknamen	 als	 Nescafé,	 Aguardiente	
Antioqueño,	en	Avianca	passeren	de	 revue.	Dominant	 vertegenwoordigd	 zijn	 alle	onderdelen	
van	 de	 strijdkrachten.	 En	 dat	 zijn	 er	 niet	 weinig.	 Ik	 krijg	 kippenvel	 wanneer	 de	 militairen	
gelaarsd,	gehelmd	en	al	dan	niet	gecamoufleerd	langs	marcheren	met	een	scala	aan	vaandels,	
uniformen	 en	 wapens.	 Zelfs	 mijndetectors	 en	 honden	 met	 sokjes	 aan	 om	 hun	 poten	 te	
beschermen	tegen	het	hete	asfalt.	Het	lijkt	wel	een	militaire	parade	in	de	bloemenparade.	Mij	
geeft	het	een	onbehaaglijk	gevoel.	Het	publiek	daarentegen	ontvangt	hen,	tot	mijn	verbazing,	
met	meer	applaus	dan	de	bloemendragers	ten	deel	valt.	Zal	het	te	maken	hebben	met	de	vrede	
die	nu,	na	50	jaren	strijd,	echt	in	handbereik	is?	Roepen	de	marcherende	soldaten	een	gevoel	
van	vaderlandsliefde	op?	Of	zijn	mensen	sowieso	gecharmeerd	van	geüniformeerde	machten?	
Wat	het	ook	mag	zijn,	ik	ben	mij	er	van	bewust	dat	de	Colombiaanse	strijdkrachten,	evenals	de	
FARC	 (Fuerzas	 Armadas	 Revolucionarias	 de	 Colombia),	 zich	 decennialang	 schuldig	 hebben	
gemaakt	 aan	 grove	mensenrechtenschendingen	 waaronder	 seksueel	 geweld	 tegen	 vrouwen.	
Dit	 geweld	 tegen	 vrouwen	 is	 sterk	 verweven	 met	 het	 geweld	 van	 de	 staat	 en	
guerrillabewegingen.	Ontelbare	 slachtoffers	 kunnen	hier	 van	 getuigen.	Helaas	 is	 er	 nog	 altijd	
sprake	van	straffeloosheid	en	gebrek	aan	gerechtigheid	voor	de	slachtoffers.	Dit	applaus	is	mij	
dus	echt	teveel.	
De	jongerenorganisaties	die	volgen,	zorgen	voor	een	flinke	sprank	hoop.	Vrede	staat	centraal	in	
de	 boodschappen	 die	 zij	 uitdragen.	 Dit	wordt	 ook	 gedemonstreerd	 door	 een	meisje	 die	 een	
commandant	bloemen	geeft.	
Zolang	er	sprake	is	van	geweld	tegen	vrouwen	is	er	geen	vrede		
	
Vertegenwoordigers	 van	 vrouwenorganisaties	 en	 netwerken	 hebben	met	 veel	 overtuiging	 en	
passie	een	wezenlijke	bijdrage	geleverd	aan	de	vredesonderhandelingen	in	Havana.	Zij	hebben	
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een	 historische	 rol	 vervult.	 Bij	 mijn	 weten	 is	 dit	 elders	 in	 de	 wereld	 niet	 eerder	 het	 geval	
geweest.	 Uniek	 in	 dit	 kader	 is	 zeker	 de	 Gender	 Subcommissie,	 samengesteld	 uit	
genderdeskundigen	van	de	regering	van	Colombia	en	de	FARC.	Het	resultaat	ligt	daar,	zwart	op	
wit;	 de	 bevordering	 van	 gendergelijkheid	 en	 de	 empowerment	 van	 vrouwen	 behoren	 tot	 de	
fundamentele	 vredesdoelen.	 Zij	 vormen	 de	 sleutel	 tot	 rurale	 ontwikkeling,	 politieke	
participatie,	 grondenrechten	 en	 het	 uitroeien	 van	 ongeoorloofde	 drugs.	 Aandacht	 is	 ook	
gegeven	aan	de	rechten	van	slachtoffers	en	de	noodzaak	van	overgangsjustitie.	De	rechten	van	
de	vrouwelijke	slachtoffers	op	waarheid,	gerechtigheid,	herstelbetaling	en	de	garantie	dat	dit	
geweld	zich	niet	herhaald	zijn	door	de	Gender	Subcommissie	bedongen.	Vrouwen	en	meisjes	
die	slachtoffer	zijn	van	grof	seksueel	geweld	lijden	nog	altijd	in	stilte.	Velen	zijn	gestigmatiseerd,	
uitgesloten	 en	 gemarginaliseerd	 in	 hun	 gemeenschappen.	 Leven	 in	 armoede	 en	 zijn	
hulpbehoevend.	 Het	 zwijgen	 hierover	 is	met	 het	 vredesakkoord	 doorbroken.	Men	 heeft	 zich	
gecommitteerd	aan	gerechtigheid	voor	de	overlevenden	van	het	geweld	en	de	ondersteuning	
die	zij	verdienen.		
Nu	 de	 vredesovereenkomst	 officieel	 door	 partijen	 is	 ondertekend,	 is	 het	 wachten	 op	 een	
volksuitspraak.	De	uitvoering	van	de	vredesbepalingen	vormen	een	gigantische	uitdaging.	UN	
Women	 heeft	 dit	 vredesproces	 de	 afgelopen	 drie	 jaar	 begeleid.	 Zo	 ook	 de	 Speciale	
Vertegenwoordiger	van	de	VN	Secretaris	Generaal	voor	Seksueel	Geweld	in	Conflict.	Zij	hebben	
hun	 steun	 toegezegd	bij	de	uitvoering	van	het	 vredesakkoord.	UNICEF	 is	nu	betrokken	bij	de	
evacuatie	van	kinderen	uit	de	guerrilla	kampen	en	hun	herintegratie.		
	
Transformatie	
	
In	Medellin	 voert	men	 een	 ambitieus	 transformatie	 programma	uit	met	 bijzondere	 aandacht	
voor	 de	 jeugd.	 Voorkomen	moet	worden	dat	 zij	 opgroeien	 in	 een	milieu	 dat	 beheerst	wordt	
door	de	drugsmaffia	die	het	land	geruime	tijd	in	de	greep	
had.	 In	 twintig	 jaar	 tijd	 is	 men	 er	 in	 geslaagd	 de	
dominantie	 van	 de	 drugsmaffia	 in	 te	 dammen.	 Pablo	
Escobar,	eens	leider	van	het	Medellin	kartel,	zijn	tijd	 lijkt	
inderdaad	 voorbij.	 Toen	 wij	 van	 Medellin	 naar	 Bogota	
vlogen	 zag	 Victor	 Lesperans	 wel	 een	 met	 gouden	
kettingen	 behangen	mafioso	 in	 het	 vliegtuig.	 Hij	 had	 lak	
aan	 de	 instructies	 van	 de	 stewardess.	 In	 plaats	 van	 zijn	
mobiel	 uit	 te	 schakelen	 was	 hij	 druk	 bezig	 een	 stapel	
dollars	 te	 tellen.	 Toeristen,	 die	 geen	 probleem	 hebben	
met	Pablo’s	ongeëvenaarde	criminele	narco	track	record,	boeken	voor	een	Pablo	Escobar	tour.	
Een	T-shirt	met	zijn	beeltenis	is	op	iedere	craft	market	te	koop.	
	
Niet	de	politiek	maar	het	ondernemerschap	is	in	deze	miljoenenstad	de	driving	force.	Medellin,	
eens	de	meest	gewelddadige	Colombiaanse	stad,	is	nu	heel	hard	op	weg	de	meest	innovatieve	
te	worden.	Voer	voor	sociale	wetenschappers,	denk	ik,	als	ik	hoor	over	de	projecten	die	worden	
uitgevoerd	in	het	kader	van	het	transformatiebeleid.	Tijdens	de	metrorit	heb	ik	met	eigen	ogen	
het	 resultaat	 van	 een	 project	 gezien.	 Een	 grote	 vuilnisbelt	 die,	 onder	 begeleiding	 van	
universiteitsdocenten	 en	met	 inzet	 van	 bewoners	 uit	 de	 sloppenwijk,	 is	 omgetoverd	 tot	 een	
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openbare	 plek	 met	 een	 prachtige	 aanplant	 en	
plantenkwekerijen.	 De	 bewoners	 werden	 aangezet	
maandelijks	 het	 equivalent	 van	 USD	 10	 te	 sparen	 om	 een	
onderneming	 te	 beginnen.	 Na	 een	 jaar	 werden	 zij	 daarvoor	
beloond	met	 een	eigen	huis.	 Eens	 een	 stinkende	ongezonde	
vuilnisbelt,	nu	een	lust	voor	het	oog.	

.	 	 	 	
	 	 	
De	rots	van	Guatapé			
	
Op	 weg	 naar	 el	 Peñol	 (broer/zus	 van	 onze	 Voltzberg)	 is	
Medellin,	vanwege	de	laag	hangende	bewolking,	al	gauw	niet	
meer	te	zien.		
Na	een	ontspannende	twee	uur	durende	rit	
komt	 el	 Peñol	 in	 zicht.	 Je	 kunt	 het	 niet	
missen.	 De	 graniet	 koepel	 torent	 hoog	
boven	het	landschap	als	een	wildvreemd,	uit	
de	 grond	 gerezen,	 massief	 object.	 Al	 gauw	
geroezemoes	 in	 de	 bus.	 Wie	 gaat	 de	 700	

treden	 klimmen	 en	wie	 niet.	 Ik	 niet,	want	 ik	weet	 zeker	wat	mij	 daarna	 te	
wachten	staat.	Het	uitzicht	op	de	meren	en	de	knusse	craft	market	voldoen	
voor	mij.	Daar	komt	 later	nog	een	heerlijke	 lunch	uit	de	traditionele	keuken	
bij.		
De	 bijzonder	 schilderachtige	 binnenstad	 van	 Guatapé	 heeft	 iets	 van	 een	
sprookje.	Wij	verkennen	dit	dorpje	te	voet	en	in	een	moto	chiva.		
	
Op	de	 laatste	avond	 in	Medellin	geniet	 ik	met	 Joan,	Ninon	en	Stan	Miranda	
van	 een	 heerlijk	 garnalengerecht	 op	 het	 sfeervol	 terras	 van	 een	 Peruaans	
restaurant.	Een	fles	Chileense	wijn	ontbreekt	met	deze	wijnliefhebbers	niet.		

	

	



 8 

Bogotá		

Vier	maanden	geleden	had	ik	niet	kunnen	vermoeden	al	
weer	 in	 Bogotá	 te	 zijn.	 Als	 ik	 om	 6	 uur	 ’s	 morgens	
‘weather	 Bogota’	 google	 is	 het	 11⁰	 C.	 Nu	 begrijp	 ik	
waarom	 ik	 midden	 in	 de	 nacht,	 bij	 gebrek	 aan	 een	
slaapmutsje,	 sokken	 heb	 aangetrokken.	 Naarmate	 het	
uur	 vordert	 stijgt	 de	 temperatuur	 gestadig.	Het	weer	 is	
hier	erg	veranderlijk.	Je	kunt	zelfs	op	één	dag	het	klimaat	
van	de	vier	jaargetijden	ervaren,	zegt	men.	Aangezien	de	

zon	 doorkomt,	 besluiten	wij	 onze	 city	 tour	 direct	 te	 beginnen	met	 een	
bezoek	 aan	 Monserratte.	 Zo	 vroeg	 ’s	 morgens	 zijn	 er	 onvoldoende	
bezoekers	 voor	 de	 teleférico;	 de	 kabelbaan	 met	 cabines.	 Wij	 maken	
daarom	 gebruik	 van	 de	 trein	 die	 ook	 met	 kabels	 omhoog	 wordt	
getrokken.	Aangezien	de	 rails	 op	de	berg	 zijn	bevestigd,	 is	 de	 klim	veel	
steiler	en	voor	een	deel	ook	door	een	donkere	tunnel.	Eenmaal	voet	op	
±3.000	m	 hoge	 vaste	 grond	 volgt	 een	 stevige	 regenachtige	 klim	 om	 de	
top	 met	 zijn	 kerk	 en	 craft	 market	 te	 bereiken.	 Het	 weer	 was	 plots	
omgeslagen.	Van	een	bird’s	eye	view	van	Bogotá	kwam	dus	niets	terecht.	
Dit	 drukt	mijn	 pret	 niet.	 Het	 Botero	Museum	 is	 op	 het	 programma	 en	
mijn	dag	kan,	weer	of	geen	weer,	echt	niet	stuk.	Op	het	Plaza	de	Bolivar	
luisteren	 we	 later	 naar	 de	 bewogen	 gebeurtenissen	 van	 de	 recente	
politieke	 geschiedenis.	 Lopen	 vervolgens	 hongerig	 door	 La	 Candelaria	
richting	een	van	de	goede	restaurants	waar	dit	historisch	hart	van	Bogotá	

o.a.	om	bekend	staat.		

Terwijl	 de	 anderen	 kennis	 maken	 met	 de	 gouden	
artefacten	in	het	door	mij	reeds	bezochte	Museo	del	
Oro,	 steek	 ik	 de	 straat	 over.	 Twee	 winkels	 hadden	
mijn	 aandacht	 al	 getrokken.	 Deze	 blijken	 tot	 mijn	
verassing	 deel	 uit	 te	 maken	 van	 een	 knusse	 craft	
market	waar	 je	niet	gauw	uitgekeken	raakt.	Aan	het	
eind	 van	de	U-vormige	galerij	werkt	de	geur	 van	de	
lekkerste	koffie	die	ik	in	Colombia	heb	gedronken	als	
een	magneet	 op	mij.	 Hadden	 ze	 deze	 ook	maar	 bij	

het	ontbijt	 in	onze	hotels.	 Later	 kom	 ik	erachter	dat	Colombianen	 zelf	 ‘tweedehandse’	 koffie	
drinken.	Het	beste	is	bestemd	voor	de	export.	De	Juan	Valdez	koffie	en	koffiesnoepjes	weet	ik	’s	
avonds	in	de	Andino	Mall	feilloos	te	vinden.	Voor	mezelf	koop	ik	organische	export	koffie	van	
een	merk	(Oma)	dat	bij	mijn	status	past.	

Crepes	and	Waffles	heeft	zijn	Tripadvisor	‘s	Certificate	of	Excelence	zeker	niet	cadeau	gekregen.	
Ik	kan	u	dit	restaurant	aanbevelen.	Het	is	er	op	onze	laatste	avond	in	Bogotá	bomvol.	Mocht	je,	
net	zoals	wij,	in	de	rij	moeten	wachten,	weet	dat	je	daar	geen	spijt	van	zult	hebben.	Ik	doe	mij	



 9 

tegoed	aan	een	crêpe	met	een	handvol	grote	gesneden	verse	champignons	overgoten	door	een	
zachte	romige	knoflook	saus.	Als	het	weer	tijd	is	om	hotelwaarts	te	keren	gaan	Victor	en	ik	op	
zoek	naar	taxichauffeurs	die	met	onze	‘Spanglish’	uitleg	het	hotel	aan	Calle	72	weten	te	vinden.		

Op	de	terugreis	naar	Paramaribo	krijgen	wij	op	de	airport	in	Bogota	al	te	horen	dat	onze	Insel	
vlucht	van	Curaçao	naar	Paramaribo	alweer	vertraagd	is.	Joan	ontpopt	zich	direct	tot	een	online	
organisator.	 Al	 append	 zorgt	 zij	 er	 voor	 dat	 ons	 later	 op	 het	 eiland	 niets	 tekort	 komt.	 Bij	
aankomst	op	Hato	staat	een	colonne	van	drie	auto’s	ons	op	te	wachten.	Thuis	bij	 Joan	 is	het	
feest	voor	de	hongerige	magen.	Grote	bakken	met	Chinese	nasi,	bami,	rijst,	mixed	groente	en	

geroosterde	kip.	Masha	danki	Joan.	

	
Ik	heb	genoten	van	deze	reis	die	ik	met	het	
schrijven	van	dit	verslag	opnieuw	heb	beleefd.	Op	
Colombia	ben	ik	nog	niet	uitgekeken.	Dus	wie	weet	
lees	je	nog	eens	over	mijn	belevenissen	in	dit	
prachtige	land		
	
Papayote	and	VEMS,	you	have	done	a	good	job.		
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 
Paramaribo,	september	2016 	Henna	Guicherit			
	


