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tentjePainapolzijndeyoghurt-
bowlsgevuldmetpapaja,chia-
zaad,aardbeienengember.De
klassiekeavocadotoastwordthier
versierdmetbloemenenrondde
happychickenscrambledeggslig-
genseizoensgroenten.Painapolis
dehemelvoorzelfverklaardefoo-
dies.Wiebijhetontbijtlievereen
lagerhipster-eneenhoger
Mexicogehaltewil,kaninEl
Limoncitoterecht.Hettentjeop
hetcentralepleinstaatbekendom
zijnhuevosmotuleños,bijelkaar
geprakteeieren,zwartebonen,
ham,erwtjesentomatensaus,
overgotenmeteendikkelaagkaas.
DeInstagram-factorvanditontbijt
isnulenhetcholesterolgehalte

duizend,maardesmaakzitprecies
goed.

Ookopdemarkteetje
Mexicaanseklassiekers.Bij
Antojitos,wat‘snacks’betekent,
plaktdemenukaartnogvan
eerderevingers.Hierwerkjeje
taco’senquesadilla’svooreen
prikjenaarbinnen.

HEETSTE HOEK
Voorwievanvisenzeevruchten
houdt,isYucatándelekkerste
provincievanMexico.Talvan
restaurantshebbencevicheophet
menu,eenvanoorsprongPeruaans
gerechtmetrauwevisinlimoen-
sap.OpHolboxvindjegegrilde
zeevruchtenbijVivaZapata,netals
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H etgeheimvaneengoede
margaritaisnietde
tequila,maardezelfge-

maaktesinaasappellikeur.”Terwijl
deMexicaanseSamanthavakkun-
digvantweetaco’seenburrito
vouwt,vertrouwtzemijhaarfami-
lierecepttoe.“Ikgebruikervodka
voor,metveelsuikerenveel
sinaasappelschillen.Eenmaand
langlaatikdesuikerendeschillen
indevodkatrekken.Dieschillen
vervangikelkeweek,anderswordt
delikeurtebitter.”Eenmargarita
heeftmaarvieringrediënten:
tequila,sinaasappellikeur,vers
limoensapeneenrandjezoutop
hetglas.“Probeerhetthuisook
eens,”zegtSamantha,“jeweetniet
watjeoverkomt.”

IkontmoethaarinValladolid,
nietvervanCancún,hetmeest
oostelijketopjevanhetland,waar
AmerikaansestudentenhunSpring
Breakkomenvieren.Gelukkigis

hetgeenlente.Eenmaalgelandop
Cancúnlaatikdezeresortcity
meteenlinksliggenenneemde
busnaarChiquilá.Vanafhiervaart
omhethalfuureenferrynaarIsla
Holbox(spreekuitals‘holbosh’),
eeneilandmetverhardewegen
nochstraatverlichting,maardeste
meersterren.

UITGEBOUWDE GOLFKARREN
VandaagligtHolboxereenstukje
minderparadijselijkbijdanwatde
reisgidsheeftvoorspeld.Dehemel
isinBelgischgrijsgeverfdenhet
strandligtvolzeewier.Gisteren
raasdeereenstormoverhet
eiland,maarklagendoeikniet.Het
is25gradenenophetbeloofde
azuurblauweschilderspalethoefik
maareendagtewachten.

Tussenmiddenmeieneind
augustuskomentoeristennaar
Holboxommetwalvishaaiente
zwemmen,maarbuitende

zomermaandenloonthethier
eveneensdemoeite.Naeenstevige
wandelingoverzandwegenwacht
luilekkerstrandjePuntaCoco.Het
zeewateriserondiepenglashel-
der.Onderwegkomjegeenauto’s
tegen,welsteviguitgebouwdegolf-
karrendiezelfzekerdoordestra-
tensjezen.DedijkvanKnokkeiser
nikstegen.

Achterdemetgraffitiversierde
gevelsrondhetdorpspleinworden
versegerechtenbereid.Inontbijt-
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eenuitgebreidekeuzeaantequila
enmezcal.Voorwievanhetnacht-
levennietgenoegkankrijgen,iser
–what’s in a name –theHotCorner,
eenbijelkaargetimmerdebarmet
strooiendakwaarintoeristenen
dorpelingenopdevakantie
klinken.Opdeheetstehoekvan
heteilandwordenovervloedig
margarita’sgeschonken(wellicht
nietmetzelfgemaaktesinaasappel-
likeur),terwijlhetlokalebandje
‘Despacito’tokkelt.Na
middernachttovertzelfsdemeest
afwachtendeDuitserhiersalsauit
zijnslippers.

KORIANDER UIT DE BERM
VanuitChiquilá,waardeferryook
weeraanmeert,vertrektéénkeer
perdageenbusnaarValladolid,de
oudstekolonialestadvanYucatán.
EnhoewelhetValladolidnietaan
charmeontbreekt,liggendebeste
bezienswaardighedennetbuiten
hetcentrum.ZoalsCenoteZací,
eenmetwatergevuldekalkstenen
holteindebodemwaarvan
Yucatánerduizendentelt.Die
holtesverbindendeondergrondse
rivierenvanhetschiereiland.Zo’n
idyllischexemplaar,eenzwemkom
metrotswandenvolklimplanten,
komjenietgauwtegen.

Opeenhalfuurtjefietsenvan
Valladolidliggenookdecenotes
SamulaenX’kekén.Andersdan
Zacíhebbenzeallebeislechtseen
kleineholteinhunrotsplafond.
There’s a crack in everything, that’s
how the light gets in,zongLeonard
Cohenin1992.Datmagjehier
letterlijknemen.Wiedoorde
lichtstralenvanX’kekénenSamula
zwemt,lijktweltezweven,zo
helderishetwaterhier.

ZO’N IDYLLISCHE
CENOTE, EEN

ZWEMKOM MET
ROTSWANDEN VOL

KLIMPLANTEN, KOM JE
NIET GAUW TEGEN

Mexico’s schiereiland Yucatán staat bekend om zijn Mayaruïnes, explosieve
smaken en witte stranden. Twaalf dagen lang laat ik me onderdompelen.

Ook letterlijk, want hier kun je overal zwemmen, snorkelen en diepzeeduiken.
tekst ARKASHA KEYSERS foto's ARKASHA KEYSERS EN RUBEN DE RUIJTER

Yucatán telt duizenden cenotes, met water gevulde kalkstenen holtes in de bodem.

reizen.

Aan elke halte stappen Mexicaanse mamacita's op de bus om hun zelfgemaakte taco's te slijten. 
Rechts: Op de markt op Holbox eet je samen met de locals.



TERWIJL DE ZON 
IN HET MEER ZAKT,

SNIJDEN WE
INGREDIËNTEN FIJN.
ONZE GUACAMOLE 
SMAAKT DUIZEND

MAAL BETER 
DAN THUIS

LA CASA DEL ARTISTA
Waar en hoe leefden beroemde kunstenaars? 

Deze week: het Antoine Wiertz Museum, Brussel

H endrik Conscience was er ooit conservator.
Maar de man die zijn volk leerde lezen,
leerde zijn volk duidelijk niet naar het

Antoine Wiertz Museum komen. Als je er binnen-
loopt, ben je er 9 kansen op 10 alleen. En eigenlijk is
dat de beste manier om Wiertz’ theatrale studio te
ondergaan. De monsterlijke schilderijen zijn zo groot
dat je ervan gruwelt. De romantische kunstenaar
(1806–1865) was larger than life in al zijn vezels. Zijn
studio noemde hij consequent ‘Atelier-Temple-
Musée’. Ook zijn schilderijen konden niet superlatief
genoeg zijn, zowel qua formaat als qua thematiek. 

Bovendien had Wiertz zo’n gigantisch ego dat hij
in zichzelf de reïncarnatie van Rubens, Rafaël en
Michelangelo tegelijk zag. Hij kopieerde zelfs hun
stijl, maar dan op Kinepolis-formaat. Helaas kon de
internationale kunstelite zijn schilderijen en sculptu-
ren niet pruimen. Dichter Charles Baudelaire vond
Wiertz ‘een notoir poseur, charlatan, idioot en dief
die niet kon tekenen’. Auwch. 

Toch flikte de gebuisde kunstenaar een ferme
ruildeal met de Belgische staat: die schonk hem in
1851 een schildersatelier slash woning. En in ruil
voor 220 schilderijen zou de plek na zijn dood intact
blijven als éénmansmuseum. Sindsdien is er haast
niks veranderd, en dat is er zo bijzonder aan: Wiertz’
atelier is een tijdreis. In 1851 was de Leopoldwijk nog
een rustige plek, nu ligt het museum pal achter het
Europees Parlement, het kloppend hart van Europa.
Spek naar Wiertz’ bek, zo lezen we in zijn pamflet
uit 1840: ‘Het is mijn plan, mijn nieuw plan voor
Brussel als hoofdstad, hoofdstad van Europa.
Komaan, Brussel, sta op!’

De boodschap raakte tot in het Europees
Parlement, want het sloot recent een erfpacht over
de kunstenaarswoning en neemt de renovatiekosten
op zich. De comapatiënt blijft zo nog voor minstens
50 jaar kunstmatig in leven. Als cultbedevaartsoord,
als les in nederigheid, als failliet van het 19de-
eeuwse concept ‘museum’.

Vautierstraat 62, Elsene
brusselsmuseums.be

tekst THIJS DEMEULEMEESTER

Nadeobligatoireduikinbeide
cenotesfietsikweernaar
Valladolid.Tijdenshettrappen
waaiteenfrissegeurmetegemoet.
Geenwonderdatkorianderin
vrijwelalleYucateeksegerechten
wordtgebruikt,hetgroeithier
gewoonindeberm.

ROEP VAN DE QUETZAL
VlakbijValladolidligtookChichén
Itzá.SindsdeMaya-sitein2007het
labelvanwereldwonderkreeg,
steegookhetbezoekersaantal
exponentieel.Hoevroegeropde
dagjedevoormaligestadbezoekt,
hoeminderjeoverdekoppen
loopt.Leeswatoverderuïnesvoor
jevertrektofsluitjeaanbijeen
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springikinhetfelblauwewater.Ik
zwemlangsenonderdekajak,
klautererweerop,strekmeerop
uit,sluitmijnogenenlaatdezon
mijnsproetenverdubbelen.

Naeendouchetrekkenmijn
gezelschapeniknaardeplaatse-
lijkekruidenier.Wekopennacho’s,
avocado’s,tomaten,ajuin,knof-
look,versekoriander,limoen,
peper,zouteneenchilipeper.
Terwijldezoninhetmeerzakt,
snijdenwedeingrediëntenfijnen
prakkenzemeteenvork.Dezelf-
gemaakteguacamolediedaarvan
hetresultaatis,smaaktduizend-
maalbeterdanthuis.

Voorikdevolgendemiddagde
busneemnaarTulumhoudikhalt
bijTaqueríaElSocio.Detaquería

(eerderprijzige)gegidstewande-
ling,wantdeuitlegopdebordjesis
karig.BouwwerkElCastillo,de
centralepiramide,kenjealvande
foto’s.Tochblijfteenbezoekde
moeite,wantdeechovanhet
bouwwerkisminstensevenspecta-
culairalsdeaanblikervan.Klapje
tegenoverhetmiddenvaneenvan
devierzijdeninjehanden,dan
krijgjeeengeluidterugdatophet
getsjirpvandequetzallijkt,een
felgekleurdevogeldieheiligwas
voordeMaya’s.Uitgerekendeen
Belgischenatuurkundige,Nico
Declercq,vondbewijsdatde
Maya’sElCastillobewustzohad-
dengebouwddatdemuurgeluid
weerkaatste.Ofhetdebedoeling

wasomspecifiekeenquetzalte
horen,lietDeclercqinhetmidden.
Maarwieterplekkeklapten
nadienopYouTubehetgezangvan
devogelopzoekt,twijfeltniet.Hij
ishetecht.

InValladolidgaiketeninLa
Selva,eenMexicaansfamilierestau-
rant.Deobermetsnorhadikgraag
alsopagewild.Wanneerikhem
vraagnaardehuisspecialiteit,knijpt
hijzijnogengelukzaligsamen.
‘Sopadelima’,zegthij,enhijlikt
nognetzijnlippennietaf.
Iklaatdelimoensoepaanrukken,
vergezeldvanchalupasensopes,
variantenopdeklassieke
Mexicaansetaco.Dehabanerosaus
zetopaerineenpotjenaast.
Gelukkigmaar,wantdeYucateekse
habaneropeperisnogeenveelvoud
pikanterdande‘gewone’chilipeper
diewijkennen.

Soepistrouwensniethetenige
waarinMexicanenlimoenmet
pikantcombineren.Inhetbus-
stationkoopik,naasteenbusticket
naarBacalar,ookpikantebananen-
chipsennootjesmetlimoen.Alsnel
blijktmijnvoorraadjevooronder-
wegnietnodig,wantaanelkehalte
stappenMexicaansemamacita’sde
busopomhunzelfgemaaktetaco’s
aandereizigersteslijten.

KIEZELS EN KAJAKS
Bacalariseendorpjeaande
Lagunadelos7colores,dattegen
degrensmetBelizeaanligt.
Naargelangdedieptevanhetmeer,
deondergrondendestandvande
zon,varieertdekleurvanappel-
blauwzeegroentotbijnazwart.
HostelXibalbagrenstaanhetwater
enheeft,naastontzettendlieve
eigenaars,ookeenkiezelstrandje
mettweekajaks.Meteenervan
peddelikhetmeeropendan

Voormalige Mayastad Chichén Itzá is een van de 7 nieuwe wereldwonderen

Taco's met Corona, 
margarita's zonder ijs



serveertdebestepanucho’s,een
typischestreekvariatieoptaco’s,
metlichtgefrituurddeeg.“Weheb-
bengeenlicentievoorbier”,zegtde
oberwanneerikeenCoronabestel.
“Maaralsjegraageenbiertjelust,
koopdaneenblikjeomdehoeken
drinkhethierleeg.”Zogezegd,zo
gedaan.AlleskaninYucatán.

NOG MEER TACO’S
Tulumiseenstuktoeristischerdan
Bacalar.Eet-enfeesttentjesliggen
hierzijaanzij.BijEncantoCantina
vindjecochinitapibil,hetbekend-
stegerechtvandestreek.Dat
bestaatuitdraderigvarkensvlees
daturenophoutskoolineenkuilin
degrondwerdgegaarden–zoals
allesinMexico–optaco’swordt
geserveerd,metgepekelderode
ajuintjesenavocado.Derestvanje
hongerstiljemettaco’svanhet
huis,cevicheperuanaofgegrilde
zalmmeteenduovanpuree.Sip
hierookzekervaneenmargarita.

Opeenuurtjerijdenlandin-
waartsvanTulumligtCobá,een
kleinereMaya-site.Andersdanin
ChichénItzámagjehierwelopde

centralepiramideklimmen.Boven
kijkjeuitovereenimmensoer-
woudwaarondernogonontdekte
ruïnesliggen.Tegensluitingsuur
betaaljemeerentree,maardanzie
jevanopdepiramideweldezon
indejungleondergaan.Oerwoud-
geluidenkrijgjeergratisbij.

TulumheeftzijnMexicaanse
authenticiteitweliswaaringeruild
voorhettoerisme,maardievergis-
singwordtruimschootsgecompen-
seerddoorhetstrand,eennirwana
voorliefhebbersvantropisch
decor.Hetfijnewittezandende
overhangendepalmbomenzijn
screensavermateriaalvande
bovensteplank.Huurjeeenligbed
meteenschaduwzeil,danbenje
eentijdjezoetmetdevraagofdit
allemaalwelechtis.

Dronkenvandankbaarheid
voorwatiktijdensdezereiszag,
koopikindeluchthaveninCancún
eenfleswitteDonJulio,volgensde
verkopersdeidealetequilavoor
margarita’s.Opdevluchtnaar
BrusseldenkikaanSamantha,en
ikschilingedachtenalvasteenkist
sinaasappels.
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Praktisch

Kosten
Tuifly biedt vanuit Brussel 

rechtstreekse vluchten aan naar
Cancún. Ik vloog in het laagseizoen
heen en terug voor het uitzonderlijk

lage  bedrag van 300 euro. 
Ik nam reisbussen en sliep in 

de betere hostels. Voor 15 à 20 euro
krijg je op Yucatán een echte 

feestmaaltijd. De hele reis, inclusief
vlucht, kostte me zo’n 850 euro, 
wat in verhouding een stuk 

goedkoper is dan op andere plekken
in Latijns-Amerika.

Rijden
Busmaatschappijen als ADO zijn

comfortabel en schappelijk geprijsd.
Wie een auto huurt, houdt makkelij-

ker halt bij de talloze cenotes.

Uurverschil
Provincie Yucatán (met Holbox en
Valladolid) en Quintana Roo (met
Cancún, Bacalar, Cobá en Tulum)

 liggen weliswaar naast elkaar op het
schiereiland, maar steek je de grens
over, dan zit je met een tijdsverschil

van een uur. 

In ontbijttentje Painapol op Holbox zijn de yoghurtbowls gevuld met papaja, chiazaad, aardbeien en gember.


