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UITRUSTEN IN URUGUAY
ticket naar Zuid-Amerika om alleen
Uruguay te zien. Maar zie het land als
de vakantie binnen je reis. Want stel
dat je onder de insectenbeten terugkomt uit de Amazone of met kapotgewaaide konen uit Patagonië: spendeer dan gerust een week langs de uitgestrekte, relatief onbedorven kust
van Uruguay en je bent niet alleen
ongeloo1ijk tranquilo, je voelt je ook
anders, losser, vrijgevochten. Je hebt
zin om met een joint in je mond gedichten te gaan schrijven.
Het summum van dit vrije gevoel
vind je in het oude vissersplaatsje
Cabo Polonio, waar de inwoners uitblinken in de tevredenheidsleer van
minder is meer. Oftewel: menos es
más.
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Cabo Polonio
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Het strand en de vuurtoren van Cabo Polonio.

Een halve liter Pilsen-bier wordt geserveerd met tonijntulband en hamkaascake. Haar specialiteit, zegt
Maria, de eigenaresse van het houten
hostel – tevens haar huis – aan het
strand. De bar is op het terras met
uitzicht op de vuurtoren. Haar drie
zonen rennen met stokken achter elkaar aan over het strand. Boven de
bar bungelen lampionnen, gemaakt
van gejutte boeien. Een vriend van
de blonde vrouw – ontplofte krullen,
huid van leer – heeft een kruk verderop een joint aangestoken. Hij
grijnst, er kringelt rook uit zijn
mondhoeken.
Dit is het land van de bohemiens. ‘El
Cabo’ is hét toevluchtsoord voor
eenieder die rust en isolement zoekt
in Latijns-Amerika. Het oude vissersdorp met zijn kleurrijke huizen
ligt in een beschermd natuurgebied,
ongeveer zeven kilometer van de
dichtstbijzijnde weg vandaan. Asfalt,
stromend water en elektriciteit zijn
afwezig. Sommige huizen hebben
zonnepanelen, windmolens of generatoren om ’s avonds een peertje aan
het plafond te kunnen ontsteken.
Water komt uit bronnen in de omgeving of uit regentonnen. De paar
honderd huizen staan zonder stratenplan kriskras in de duinen. Sloten
op deuren zijn er bijna niet.
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EERLIJK IS EERLIJK: niemand koopt een
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Zeeleeuw

Blauw huis in het vissersdorp.

De trucks die bezoekers uit het natuurpark naar het dorp brengen.

U R U G U AY
Wat & waar
Cabo Polonio ligt aan de noordoostkust van Uruguay, 60 kilometer
van Brazilië. Vanuit Montevideo en
Castillos rijden er dagelijks bussen naar de ingang van het natuurpark. Daar stappen de meeste toeristen in grote 4x4-trucks die je
door het bos en langs het brede
strand naar het dorp brengen. Dat
duurt ongeveer een half uur. Je
kunt ook 7 kilometer over het
strand lopen vanaf de baai van
Valizas.
Huizenbouw is er verboden en het
aanbod aan hostels wordt gereguleerd door de lokale overheid. Er
zijn ongeveer tien woningen waar
je kunt slapen. Bijvoorbeeld in
Cabo Polonio Hostel:
cabopoloniohostel.com.

Kleurrijke huizen.

Pablo, de eigenaar van het hostel,
repareert een hangmat en luistert
naar AC/DC. Hij heeft stress, want
het hoogseizoen staat voor de deur.
Traditiegetrouw bezoeken dan duizenden Uruguayanen uit Montevideo en, veel erger, Argentijnen uit
Buenos Aires zijn geboortedorp. ‘Ze
willen hier iets van het paradijs
proeven, voor een weekend. Amateurs zijn het. Ik ben hier geboren.
Ik leef hier ook in de winter, mét
wind.’
Het aantal inwoners dat permanent
in Cabo Polonio woont, schommelt
rond de honderd. Pablo’s vader was
visser. In het ouderlijk huis zit nu
zijn hostel. Het verzoek twee nachten te blijven in plaats van één, doet
hem fronsen. Alsof hem wordt verzocht een buslading dronken Engelsen te herbergen. Met een zucht
stemt hij in. Dat hij daarmee geld
verdient, is kennelijk bijzaak.
Cabo Polonio heeft een van de
grootste zeeleeuwenreservaten ter
wereld, gelegen vlakbij de vuurtoren.
Opeens klinkt er kabaal. De vuurto-

renwachter roept toeristen terug die
over de rotsen klimmen om een selfie met de beesten te maken. Ooit
waren de zeeleeuwen een inkomstenbron voor de vissers, maar sinds
de jaren zeventig zijn ze beschermd.
Inmiddels hebben de vissers zichzelf
getransformeerd tot hippies met hostels en taveernes. Het dorp werd een
magneet voor kunstenaars, schrijvers
en andere creatievelingen. De Uruguayaanse artiest Jorge Drexler heeft
hier zijn schuilplaats. Hij schreef het
lied 12 segundos de oscuridad (‘12 seconden duisternis’). ’s Nachts is de
vuurtoren de enige lichtbron in het
dorp. De duinen worden elke 12 seconden verlicht met een lichtstraal.
Maar ‘de waarheid schuilt in de 12
seconden duisternis’, aldus Drexler.
Met dat baken in je rug, slof je
’s avonds door het zand naar een
taveerne, geholpen door het gele
licht van kaarsen en lampionnen.
Verwacht hier geen haute cuisine,
maar de vis is vers, gevangen door
een visser die gewoon visser is gebleven.

