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Na alle feestelijkheden heeft Nederland nu een
Argentijnse als koningin. Tijd dus om het exotische geboorteland van Máxima te ontdekken!
Bezoek metropool Buenos Aires, reis te paard
over de pampa’s en waan je aan het einde van de
wereld op Tierra del Fuego, oftewel Vuurland!

Tekst: Katja Brokke Foto’s:

Grote kans dat je landt op vliegveld Ezeiza, Buenos
Aires, als je naar Argentinië reist. Het is de moeite
waard om een paar dagen in deze geboortestad van
Máxima te blijven. Niet alleen voor de tango en Plaza
de Mayo, waar de Dwaze Moeders om hun zonen treuren, maar ook voor de vele boetiekjes, musea en terrasjes waar kosmopolitische Argentijnen hun wijntjes
drinken. Een uitstapje waar niet iedereen aan denkt
is die naar het Cementerio de Recoleta. Deze prachtige begraafplaats heeft zelfs haar eigen website en
Facebook-pagina. Onder andere de geliefde first lady
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Eva ‘Evita’ Perón heeft hier haar laatste
rustplaats. Voetballiefhebbers kunnen het
stadion van de Boca Juniors, het elftal van
Diego Maradona, bezoeken. Meer voetbal vind je 285 kilometer ten noordwesten van Buenos Aires, in de stad Rosario.
Hier zette de ‘beste voetballer ter wereld’
zijn eerste stapjes. Lionel Andrés Messi
Cuccittini begon er zijn carrière bij buurtclub Grandoli, waarna hij al snel verhuisde naar de grootste club van de stad: de

Newell’s Old Boys. Rosario is niet alleen
de geboortestad van een voetballegende,
maar ook die van een guerrillalegende:
Ernesto ‘Che’ Guevara.

watervallen en
gaucho’s
Helemaal in het noorden van Argentinië,
op het drielandenpunt met Brazilië en
Paraguay, stromen de watervallen van de
rivier Iguaçu. Afhankelijk van de hoeveel-

heid water, kletteren er 270 tot 300 watervallen naar
beneden langs een afstand van 2,7 kilometer. De
bekendste is de Garganta do Diabo (keel van de duivel):
een grote halfronde waterval van 150 meter breed.
Naast Buenos Aires, de tango en watervallen, staat het
Zuid-Amerikaanse land ook bekend om de gauchos.
Net als bij cowboys bestaan er allemaal mythes en
verhalen rondom deze stoere mannen. Te paard zwierven ze over weidse grasvelden, de pampa’s, waar ze
joegen op runderen voor het leer. Anno 2013 dolen er
niet zo veel gauchos meer over Argentijnse bodem, 
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maar ze zijn er nog wel degelijk. Je kunt bij verschil- fossielencollectie uit het Trias (245-208
lende estancias, oftewel landgoederen, terecht om het miljoen jaar geleden). Beide parken staan
sinds 2000 op de Werelderfgoedlijst. Iets
Argentijnse buitenleven te proeven.
zuidelijker mag de Andes zelfs rekenen op
koninklijke andes
koninklijke goedkeuring. Koning WillemDe 750.000 km2 pampa’s beslaan het noordoosten Alexander en koningin Máxima hebben
van Argentinië, heel Uruguay en het uiterste zuiden een stuk grond met bebouwing gekocht op
van Brazilië. Aan de westkant van de laaglanden tore- landgoed Muelle de Piedra, in een prachnen de bergtoppen van de Andes boven Argentinië en tig dal vlakbij de stad Bariloche waar de
buurland Chili uit. Ze vormen een natuurlijke grens broer van Máxima een restaurant bezit.
en de schilderachtige bergmassieven mag u eigen- Vijftien kilometer van Muelle de Piedra
lijk niet overslaan. Helemaal fijn is de combinatie kan geskied worden in het resort Villa La
van het prachtige uitzicht op de bergen met een glas Angostura. Het gebied is erg in trek bij de
Argentijnse wijn. Het gebied Cafayate heeft de per- elite. De koninklijke familie vierde er tot nu
fecte combinatie van temperatuur en luchtvochtig- toe om het jaar de feestdagen met familie
heid om wereldberoemde wijnen voort te brengen. en vrienden.
Hier kan je heerlijk eten en drinken, wijnkelders
bezoeken, een fietstocht maken door de wijngaarden tierra del fuego
en musea bezichtigen. Meer wijn vind je in en om Helemaal in het zuiden van Argentinië
de stad La Rioja, niet te verwarren met La Rioja in ligt het gebied Patagonië met onderaan
Spanje. De twee landen voeren dan ook al jarenlang de provincie Tierra del Fuego, oftewel
een strijd over wie hun wijn nou Rioja mag noemen. Vuurland. Dit is een eilandengroep van
Vooralsnog is het een groot schemergebied. Schuin 73.753 km2 die in 1881 werd verdeeld tusonder La Rioja liggen twee aaneengesloten nationale sen Argentinië en Chili. De Portugese ontparken: Ischigualasto en Talampaya. Hier dwaal je dekkingsreiziger Fernão de Magalhães
tussen de overweldigende, rode rotspartijen die door – wij kennen hem beter als Ferdinand
erosie prachtige vormen hebben gekregen en reis je Magellaan – gaf Vuurland haar naam toen
terug in de tijd door de meest complete continentale hij er als eerste Europeaan langs voer en de
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vuren van de oorspronkelijke bewoners, de
Yahgan, op de eilanden zag branden. Leuk
feitje: een uitdrukking van de Yaghan heeft
het Guinness Book of Records gehaald als
de moeilijkste om te vertalen. Het gaat om
het woord mamihlapinatapai, wat zoveel
betekent als ‘de blik die wordt uitgewisseld
door twee mensen die geen initiatief willen of durven nemen om iets aan te bieden,
maar wel hopen dat de ander dat doet’.
Natuurlijk heb je altijd baas boven baas.
Hoewel Magellaan ver kwam, voer hij dóór
de archipel en niet helemaal eromheen.
Dit deden de Nederlandse ontdekkingsreizigers Willem Cornelisz Schouten en
Jacob le Maire op 26 januari 1616 wel. Het
meest zuidelijke puntje van Zuid-Amerika
waar, net als op Vuurland, voor een groot
deel een poolklimaat heerst, noemden zij
Kaap Hoorn, naar de geboorteplaats van
Schouten. Mocht je net als deze ontdekkingsreizigers dit gebied willen bezoeken,
dan is er genoeg keuze uit excursies en
cruises. Voor Kaap Hoorn moet je alleen
wel even de grens over: het hoort namelijk
officieel bij Chili. n

tips van persoonlijk
reisassistent
annemarie berkouwer
• Buenos Aires, een Europese stad in
Latino-ambiance, heeft de sfeer van
tango, elegantie en een terrascultuur.
Leuk om de tangowijk San Telmo te
bezoeken. Tip: zorg dat je voor de bus
altijd kleingeld op zak hebt (als je vanuit Nederland aankomt, kun je het beste naar een wisselkantoor gaan).
• Bijzondere woestijnlandschappen zijn vanuit Salta te bezoeken. Over korte afstanden wisselt het landschap voortdurend
tussen wijnvalleien, diepe kloven, schitterende geologische
formaties, verwilderde rivieren, bergpassen met eindeloze
haarspeldbochten, hoogvlaktes met duizenden zuilcactussen, zoutvlakten en af en toe een origineel Indianendorp. Tip:
in dit gebied bij zonsondergang de Seven Colours bekijken.
• De bekende Iguazu watervallen in combinatie met een verblijf in het regenwoud. Een erg leuke accommodatie om in te
verblijven is Yacuntinga Lodge. Vanuit hier maak je de ideale
fotosafari, echt iets om niet te missen. Vanuit de Argentijnse
kant kan je met een bus ook naar de Braziliaanse kant toe.
Als je dit doet, pin dan geld aan de Braziliaanse kant ipv daar
te betalen met Argentijns geld. Het kan wel, maar is behoorlijk duur.
Kijk voor meer informatie over reizen naar Argentinië
op D-reizen.nl, of ga langs bij een D-reizen-winkel in de
buurt.
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