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Over Colombia hoor je 

de laatste tijd weinig, 

omdat het er goed gaat. 

Buurland Venezuela is 

een heel ander verhaal.

Over de rug van de Andes

 > NPO 2, 20.15-21.05 uur 

In het slot van Over de rug van 
de Andes geen kilometersho-

ge bergen meer; Stef Biemans is 
aangekomen in Colombia, tot 
voor kort een land van drugsba-
ronnen en burgeroorlog. De 
woeligste tijden zijn voorbij. De 
vrede is getekend en de Colom-
bianen durven weer vooruit te 

kijken. Biemans doet dat 
ook een beetje, maar hij 
kijkt toch vooral terug. 
Hij strijkt neer aan de 
oevers van de Rio Mag-
dalena, een kronkelende 
rivier die haar naam niet 
dankt aan Jezus’ moeder, 
maar aan die andere Ma-
ria met wie hij omging, 
een vrouw over wie het 
verhaal gaat dat ze pros-
tituee zou zijn geweest. 
De Magdalena was ooit 
de belangrijkste transportroute 
van het land. De Moeder van Co-
lombia, werd zij genoemd. Nu is 
de rivier vooral het domein van 
vissers die de laatste jaren op-
merkelijk weinig in hun netten 

aantreffen. Waarom? Misschien 
is het de schuld van de Mohan, 
een mythische man die in de ri-
vier woont en af en toe een jon-
ge maagd verschalkt. 
Biemans bezoekt Armero, dat in 

1985 werd weggevaagd door 
een stroom modder en lava. 
Wie toen het nieuws heeft ge-
volgd, herkent de hartverscheu-
rende beelden van het meisje 
Omayra Sanchez, dat drie dagen 

Wie zijn de Polen die hier 

in de groentekassen 

werken? Maak kennis 

met Pawel in het vier

delige PodKas: Pawel,  

de Poolse plukker. 

Radiodoc

 > NPO Radio 1, 21.00-22.00 uur

Jaarlijks komen naar schat-
ting honderdduizend Poolse 
seizoensarbeiders naar Ne-

derland. Ze werken in de glas-
tuinbouw, de bollenteelt en bij 
aspergetelers. Het liefst blijven 
ze onder elkaar, opvallen ligt 
niet in hun aard. Hard werken 
wel, omdat de verdiensten hier 
beduidend hoger zijn dan in 
Polen. Naar wie ze zijn, wat ze 
denken en willen, is het gissen.
In de kassen van kwekerij Hart-
man te Sexbierum vindt vanaf 
19 april de muziektheatervoor-
stelling Lost in the Greenhouse 
plaats, een samenwerkingspro-

ject in het kader van Leeuwar-
den Culturele Hoofdstad. Geert 
Lageveen (tekst) en Titus Tiel 
Groenestege (regie) halen de 
werkloze Wojtek naar Friesland 
waar hij verliefd raakt op Klas-
ke, dochter van zijn kwekers-
baas. De inmiddels uitverkochte 

Pools-Friese Romeo & Julia 
wordt gespeeld in een speciaal 
voor de gelegenheid gekweekt 
decor. Tussen de tomaten, pa-
prika’s en komkommers vor-
men de Friezen en Polen een 
ongewone mienskip (gemeen-
schap). 

Parallel aan dit project maakte 
Maartje Duin de podcastserie 
PodKas: Pawel, de Poolse pluk-
ker, vanaf vandaag vier weken 
lang te beluisteren in Radiodoc. 
Pawel is geen acteur en werkt 
echt als komkommerplukker in 
Sexbierum. Hij laat de luisteraar 
binnen in zijn wereld: het werk 
in de kassen op basis van stuk-
loon en het huis in Wijnaldum 
waarin hij met zeven landgeno-
ten woont. Ook reizen we mee 
naar zijn geboortestadje in  
Polen, aan de grens met Wit-
Rusland, waar hij geen enkel 
perspectief heeft. Na omzwer-
vingen in Europa is Pawel nu 
vier jaar in Nederland. Hij wil 
hier blijven, maar moet telkens 
afwachten of hij weer een nieuw 
contract krijgt. In zijn grappige 
Engels vertelt hij over zijn kom-
af, heimwee en ambities. ‘I have 
a big hope, a big plan.’ Ook een 
aantal Friezen komt aan het 
woord. Ze vertellen hoe ze de 
omgang met Poolse seizoens-
werkers ervaren. 

Die andere Maria

Kunstschilder Olaya (r) schildert voor de gelegenheid de Rio Magdalena
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Onder glas

Pawel


