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Koninklijk genieten
in Argentinië

Wie in de voetsporen van Máxima naar San
Carlos de Bariloche vliegt, kan de stilettohakken achterlaten. Hier, aan de voet van de Argentijnse Andes, kijken ze zelfs in het chicste
restaurant niet vreemd op van een paar bergschoenen. DOOR JUDITH VAN RUITEN

W

e rijden naar het
geliefde bergdorp
van Máxima, Villa
La Angostura, via
een desolate ruige steppe waar het
stormt en regent. Maar even later
schijnt de zon alweer zo heftig dat het
lijkt alsof het hier nooit een druppel
valt. Na twee uur komen we aan in een
lieflijk dorpje met houten huizen
tussen cederbomen. In de zomer is dit
een badplaats. In de winter een skioord. Hoewel de pistes bij Bariloche
een stuk uitdagender zijn.
Sinds de vulkaanuitbarsting van de
nabij gelegen vulkaan Puyehue in Chili
in 2011 heeft het dorp de koningin niet
meer gezien. „Maar hier logeerde ze
jaarlijks in het familiehuis van haar
ouders. Sinds enkele jaren heeft ze in
de buurt ook twee lappen grond”, weet
onze gids Giselle Mahmoud.
Het dorp grenst aan het immense
gletsjermeer Lago Nahuel Huapi. Het
nationale park waar het midden in ligt,

is hier naar vernoemd. Badgasten
springen in de zomer van een hoge
lange steiger zo het glasheldere water
in. Of ze genieten eindeloos van het
fantastische uitzicht. Op het strand
zullen de prinsesjes lol hebben, want
het ligt vol poreuze lavasteentjes die op
het water blijven drijven als je ze erin
gooit.
Voor het geld hoef je een bezoek aan
het nationale park niet te laten. Want
ondanks diverse beroemdheden als
CNN-baas Ted Turner en Michael
Douglas die op in het bos verstopte
percelen rondom het water zouden
wonen, is het hier goed betaalbaar. Er
is voor ieder wat wils. Zo ligt aan de
overkant van het meer Liao-Liao, het
oudste hotel van het gebied, waar
handelsdelegaties naar afreizen. De
goedkoopste kamer kost hier dik 300
euro, maar je kunt ook alleen van een
high tea en het uitzicht genieten.
Eenvoudige campings en guesthouses
zijn er ook.

Een betaalbare aanrader is ook het
hipste restaurant van Villa La Angostura: Tinto Bistro. Máxima’s broer Martin is de eigenaar. De lokale specialiteiten gerookte forel en gegrilde lam
kosten daar rond de tien euro. Meneer
Zorreguieta is er niet. Maar Federica,
zijn collega achter de bar, zegt het
sinds de bekendheid van onze koningin niet veel drukker te hebben. „Voorheen kwamen vrijwel nooit Nederlanders langs. Nu af en toe.”
De Argentijnse bewoners zijn gesteld op hun rust. Voormalig profvoetballer Maradona, berucht om zijn
drugsfeesten, kreeg daarom geen
toestemming om er land te kopen.
Hier moet iedereen vooral zichzelf
kunnen zijn. Dat blijkt ook uit een
bezoek aan het chicste hotel-restaurant

van het gebied, Las Balsas, dat aandoet
als een ouderwetse, gezellige woonkamer met een fenomenaal uitzicht over
het Lago Nahuel Huapi. Aan de tafel
waar de koninklijke familie een paar
jaar terug dineerde, mogen wij onze
rugzakken en sportjassen over een
stoel hangen. Naast ons zitten twee
jongeren met afgetrapte schoenen en
natte haren van de sauna te eten.
Het is lastig kiezen welke activiteit
het leukst is om te doen. Raften, zeilen,
skiën, paardrijden, mountainbiken en
eindeloos wandelen van hut naar hut.
Het kan hier allemaal. Ook aan de
andere kant van het nationale park
waar de koninklijke familie niet vaak
komt. Maar dat is niet omdat het daar
minder mooi is. Ga in de buurt van
Bariloche in elk geval met de kabelbaan

naar de top van de berg Cerro Otto.
Vanuit het roterende restaurant heb je
een magnifiek uitzicht op de vele meren die dit gebied rijk is en de bekendste berg, de Tronador, die met een witte
punt overloopt in een gletsjer.
Wandel vanaf daar in anderhalf uur
dwars door een Lord of the Ringsaandoend oerbos naar het volgende
uitkijkpunt de Piedra de Hasburgo.
Vanaf hier kun je de nieuwe woonomgeving van Sylvester Stallone bewonderen in het golfresort eronder. Onderweg vliegen een koppeltje dartelende
koningsspechten en meerdere haviken
over.
We lopen terug via de berghut Refugio Berghof. Dat klinkt niet Spaans en
dat klopt. De hut is neergezet door de
Duitse alpinist Otto Meiling. Hij was de
grondlegger van de lokale bergsport.
Duitsers waren al voor 1940 nadrukkelijk hier aanwezig, maar na de oorlog
kwam een stroom dubieuze emigranten
op gang. De gezochte oorlogsmisdadiger Erich Priebke kon decennialang
ongestoord in Bariloche wonen.
Maar in de berghut is die zwarte
bladzijde uit de geschiedenis snel
omgeslagen. Hier is het vooral koninklijk genieten van alweer een fenomenaal uitzicht. De beleving is compleet
als boven ons hoofd een majestueuze
condor voorbij scheert. Zelfs de kok
rent enthousiast roepend de keuken uit
met een theedoek in zijn hand. „Wauw,
we hebben hem in geen tijden gezien!”

