
Maandag 9 mei 2011
L.S.
Hierbij  een  nieuwsbrief  van  onze  vakantie  in  Argentinië.  Vooraf  stuurde  ik  onderstaande 
gegevens.
Wij gaan naar Argentinië en hopen te vertrekken: 
21 april donderdagmorgen: vertrek om 7.55 Vluchtnr. Iberia IB 3215
aankomst Madrid 10.30, vertrek uit Madrid 12.25 
aankomst Buenos Aires om 19.40 plaatselijke tijd (tijdverschil van vier uur) 
We hopen op 5 mei uit Buenos Aires te vertrekken om 12.50,
aankomst Madrid op 6 mei 5.45 (‘s morgens) vertrek uit Madrid om 8.55
aankomst op Schiphol op 6 mei om 11.25 vluchtnr. IB 3254
Hartelijke groeten van Nel van As

Omdat het vliegtuig in Madrid een half uur te laat vertrok, waren we een half uur later in 
Buenos  Aires.  De  afstand  van  Madrid  naar  Buenos  Aires  is  10.790  km.Cleline  stond  te 
wachten, met de taxi naar het huis van Cleline (taxi is 150 pesos).Verhalen verteld, koffer 
uitgepakt,  de  hond  en  de  poes  begroet.  We  hadden  hagelslag,  drop,  speculaas,  enz 
meegenomen voor onze vrienden.
Van Cleline kreeg ik het boek ‘Nederlanders in Argentinië.’ Tot mijn verassing stond daar de 
naam van Piet Vis in, Hij was een Werkendammer die in1904 naar Argentinië is gegaan. Zijn 
trieste verhaal heb ik beschreven in mijn boek Meuzikken in Argentinië.
Goede Vrijdag is in Argentinië een vrije dag, er wordt niet gewerkt,  wij  hebben naar een 
Goede Vrijdag preek geluisterd, daarna met de taxi naar tante Annie gegaan. We weten dat zij 
erg ziek is geweest, maar het gaat nu goed met haar. Het was fijn dat Magda ook vrij was. We 
hebben heerlijke empanada’s gegeten en foto’s gemaakt. Toen we thuis kwamen was Catrien 
Griffioen er al.
Zaterdag  met  Catrien  met  de  bus  naar  Recoleta,  Catrien  heeft  ticket  gekocht  voor  haar 
thuisreis en cadeautjes voor de vrienden in Nederland. Het was prachtig warm weer.
24 april Zondag broer Kees is jarig
1e paasdag naar twee preken geluisterd. Cleline en Catrien zijn naar de kerk geweest, jammer 
dat wij het Spaans niet verstaan. Veel verhalen uitgewisseld. Jerri had een paasei voor zijn 
moeder gekocht, dat hebben we gezamenlijk opgegeten.
Maandag 2e paasdag is geen vrije dag in Buenos Aires, dus Cleline moest werken. We hebben 
over de Rivadavia gewandeld en ’s middags met de bus naar tante Annie. Bus nr. 2 en bus nr. 
12, totaal 2.40 peso. ’s Avonds met de bus naar het station en om 23.30 met de nachtbus naar 
Mar del Plata (148.00 peso). De volgende morgen om 5.00 haalde Nico Griffioen ons op. 
Onderweg trakteerde hij ons op koffie en heerlijke broodjes, daarna naar de boerderij reden. 
Klaasje begroette ons met koffie, verhalen en hartelijkheid. Het was leuk: zodra wij er niet bij  
waren spraken Klaasje en Cleline in het Spaans, zij raakten niet uitgepraat. Heerlijk in de zon 
gezeten en de honden begroet. Het is een prachtige plek, op het land wordt mais, aardappelen, 
soja en uien op verbouwd. 
’s Middag zijn we met ons vijven naar Mar del Plata gereden, winkels bekeken en koffie 
gedronken met iets lekkers (ik weet niet meer hoe die dingen heten).
Woensdag de boerderij bekeken, er is 60 ha land voor aardappelen, 300 ha land voor soja, 170 
ha land voor tarwe, 130 ha mais. Voor het bewerken van dit land zijn er prachtige machines,  
voor beregening, voor dorsen en ploegen.
’s Middag naar de La Sierre de Los Padres gereden, allemaal schone zakdoekjes hangen onder 
aan  een  grote  stenen.  In  kleine  grotten  staan  Maria  beelden.  ’s  Avonds in  Mar  del  Plata 
gegeten en daarna bracht Nico en Klaasje ons naar het busstation. We gingen met de bus van 
21.30 naar Buenos Aires, in de bus foto’s gemaakt. ’s Nachts heb ik in de bus slecht geslapen,  



we waren om 3.00 in de morgen in Buenos Aires. Daar ontdekte ik dat mijn fototoestel is 
gestolen.  Het beroerde is  dat  ik  er  niets  van heb gemerkt,  terwijl  ik  het  tasje  waarin het 
fototoestel  zat  om  mijn  nek  had.  Ik  voelde  me  boos  en  gefrusteerd,  maar  ik  heb  me 
voorgenomen om niet mijn vakantie daardoor te laten bederven. In Argentinië wordt erg veel 
gestolen, soms door groepen mannen die wapens gebruiken.
Gelukkig had Magda nog enkele foto’s gemaakt van ons bezoek op Goede vrijdag.
28 april Donderdag wilden we een wandeling maken die in mijn boek stond, maar er was 
weer protestactie, het was vreselijk druk en erg veel lawaai, dus van de rondwandeling kwam 
niet veel terecht. ’s Middags met de bus naar tante Annie, daar thee gedronken en met de bus 
nr. 12 naar de stad. Daarvandaan gewandeld naar het huis van Cleline (een uur lopen).
29 april Vrijdag het Mueso Monte de Piedad in Boedo bezichtigd, het is gevestigd in een 
bankgebouw, op de 2e etage was het museum. Het ging over de geschiedenis van deze bank. 
Misschien hebben Werkendammers gebruik gemaakt van deze bank, toen zij werkten bij de 
waterwerken. Silvina Rodriguez gaf ons in het Engels uitleg. Daarna gewandeld in deze wijk. 
Koffie gedronken in een restaurant. Daar zat een mevrouw, zij at een hele pizza op plus een 
fles bier en zij was niet eens zo dik.
30 april Zaterdag Koninginnedag lunch.
Vooraf kennisgemaakt met verschillende mensen, daarna de lunch, we zaten met zessen op 
een plek van vier. We hebben veel plezier gehad met elkaar. De uitnodiging:
Beste allemaal,
Helaas  kan  de  Nederlandse  Ambassade  dit  jaar  de  Nederlandse  gemeenschap  geen 
Koninginnedagreceptie aanbieden.
Daarom heeft  de  Nederlandse  vereniging  besloten  om naast  ons  traditionele  FEEST,  een 
alternatief te organiseren. Voor diegenen die op een wat vroeger tijdstip en in een wat rustiger 
ambiance toch Koninginnedag willen vieren.
 KONINGINNEDAGLUNCH
Oranje welkoms drankje met een rolmopsje
Lichte erwtensoep met bruinbrood en katenspek
Hollandse slavinken, grootmoeders rode kool, romige aardappelpuree, jus
Griesmeel pudding met oranjesaus
Koffie met speculaas en zelfgemaakte zouthout likeur
Locatie:  PRODEO  LOUNGE  &  SUITES,  Gorriti  5374  (entre  las  vias  y  Godoy  Cruz, 
Palermo)
Tijd: 12hs tot 15hs
Prijs: ARS 100,- per persoon,  inclusief drank. Afrekenen bij lunch.
Opgeven: info@nedver.org / of bij PRODEO, 4831-4471
Alle info ook op:
http://www.nedver.org/Nederlandse_Vereniging/Koninginnedag_lunch.html
 Groet, André Das
Steun het werk van de AHB als donateur of met een eenmalige bijdrage. Hollandsche Bank-
Unie N.V. 56.41.22.726.
Apoye el trabajo de AHB como socio donante o con una donación unica voluntaria
Banco de Galicia, nr 5193-0 339 5- CBU 0070339820000005193059
CUIT 30-630202988
De ambassadeur had een toespraakje en vertelde dat Koninginnedag in Nederland goed was 
verlopen. Ook dat er bezuinigd moest worden, vandaar dat het speculaasje bij de koffie zo 
groot was als een muntdropje.
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http://www.nedver.org/Nederlandse_Vereniging/Koninginnedag_lunch.html


Vanaf de Gorriti gelopen naar de Sante Fe. In Alte Palermo trakteerde Magda ons op een 
heerlijk ijs. Daarna ging Riet naar de Bijbelstudie, Magda en Cleline met de bus naar hun 
werk en wij met de bus naar tante Annie.
1 mei Zondag naar twee preken geluisterd. De hele dag heeft het geregend.
2 mei Maandag CORRIE IS JARIG.
Fris maar droog en zonnig weer, gewinkeld, daarna een museum bezocht in de MonteVideo, 
het ging over de Holocaust en Joodse overlevenden. Ook het verhaal van Adolf Eichmann een 
beul  in  concentratiekampen,  wordt  verteld,  jarenlang  kon  hij  een  bestaan  opbouwen  in 
Argentinië.
’s Avonds heb ik Corrie en de andere vriendinnen getrakteerd op een etentje bij  de ‘vrije 
vork’: de gasten waren tante Annie, Magda, Cleline. Het eten in Buenos Aires is zo lekker. Je 
kunt zelf je bord vullen met datgene wat je wilt eten. Ik heb geen vlees genomen, want ik vind 
alle toetjes zo lekker.
Cleline  had  mooie  kaartjes  gekocht  voor  ons  allemaal,  we  hebben  op  de  kaartjes  leuke 
boodschappen geschreven (in het Nederlands). Op mijn kaartje staat in het Spaans ..Zue el 
Senor te bendiga todos los dia de tus vida! Salmo 128.
3 mei Dinsdag met de bus naar de Florida, gewinkeld, maar niet kunnen slagen voor kadotjes. 
Naar de Libertad gewandeld en op een bankje in het park voor het museum een beker yoghurt  
gegeten. Toen naar het Joods Museum gegaan, het was pas om 15.00 uur open. Voordat we de 
Synagoge binnengingen moesten de mannen een keppeltje op en iedereen moest zijn handen 
wassen. De gids sprak zo snel Engels dat ik het niet goed kon volgen. De Synagoge is erg 
groot en heeft mooie glasramen.
De eerst Joodse immigranten kwamen in 1889 naar Argentinië, zij verlieten Rusland naar het 
zoveelste progrom. Zij kwamen met het schip de Wesser in Buenos Aires aan en een deel van 
de 830 mensen vestigden zich in Moisesville ( nu de straat Sante Fe) Het museum werd in 
1967  geopend  nadat  Dr.  Samuel  Kibrick  zijn  privé  collectie  aan  het  museum  schonk. 
Verschillende Joodse objecten zijn er tentoongesteld.
De foto van de synagoge heb ik van het internet afgehaald.



Woensdag met  de bus nr.  152 naar  Belgrano een wijk in het  noorden van Buenos Aires, 
vroeger was het de hoofdstad van het dorp Belgrano, nu is het vastgeplakt aan Buenos Aires. 
Een  mooie  wijk  met  brede  avenida’s  en  veel  bomen.  Belgrano  is  genoemd naar  Manuel 
Belgrano een militair en ontwerper van de Argentijnse vlag. Een ronde kerk met de naam La 
Redonda  is  gebouwd in  1878.  In  de  rondte  staan  beelden  van  profeten  en  evangelisten. 
Vanwege Pasen stonden veel bloemen in de kerk. Helaas kon ik geen foto’s maken.
‘s Middags met de bus naar Santa Fe nr.152 en bij op de Sante Fe hoek Oro overstappen op 
bus nr 12 naar de tante Annie. Het verkeer zat weer hopeloos vast, dus we kwamen te laat bij 
tante Annie aan.  Mevrouw van der Velde en mevrouw Swaal  waren er ook. Ze waren al 
ongerust geworden omdat wij zo laat waren.
5 mei Donderdag Jerri bracht ons met de auto naar het vliegveld. Daar dure koffie gedronken 
en gebak gegeten.  Bij  de paspoortcontrole ontdekte Corrie dat zij  haar tasje niet  had.  We 
moesten voor de paspoortcontrole alles in bakken doen: rugzakken, sleutels, tasjes etc., wij 



moesten door een poortjes en als je dan piepte,  werd je gefouilleerd. Corrie is toen terug 
gerend en gelukkig hadden ze het tasje bewaard. 
Het vliegtuig vertrok op tijd om 12.55 en we waren om 5.45 plaatselijke tijd in Madrid.
We hebben een meisje begeleid, zij had haar boyfriend bezocht in Buenos Aires en ging terug 
naar Italië (Milaan). Zij had in Madrid maar heel weinig tijd om over te stappen en zij wist 
niet de weg op het vliegveld, we hebben haar naar haar gate gebracht. We moesten stevig 
doorstappen, maar haar vliegtuig vertrok te laat,  dus achteraf had zij  tijd genoeg. Ze was 
verlegen met onze hulp.
Daarna hebben wij nog een poosje gewacht en toen naar Amsterdam gevlogen. We hadden op 
de heenreis een half vol vliegtuig en op de terugreis een mudvol vliegtuig.
We hebben de koffers weer vol met kadotjes die we hebben gekregen van Cleline, tante Annie 
en Magda, van mevrouw van der Velde. Het was een goede vakantie, vrienden en bekenden 
weer  ontmoet.  Jammer  dat  we  geen  foto’s  hebben  kunnen  maken.  Fototoestellen  zijn  in 
Buenos Aires erg duur, anders had ik een ander gekocht. Nu geniet de dief van mijn foto’s en 
fototoestel. 
Groeten van Nel van As


