Mexico stad
Miljoenenstad gebouwd op een meer
In Mexico stad wonen meer dan 25 miljoen inwoners. De miljoenenstad groeit explosief. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat de lucht boven Mexico stad verschrikkelijk is vervuild.
Ja, Mexico Stad! Die stad bruist joh! Het is ongelooflijk. Er wonen 25 miljoen mensen, alleen
in Mexico Stad. Elke dag komen er 1000 nieuwe inwoners bij. Elk jaar worden er 145.000
kinderen geboren en elke 40 seconde vertrekt of landt er een vliegtuig. Dat zijn cijfers om
van te duizelen. En dat is geen toeval, nee, want duizelen, dat doe je echt in Mexico Stad! En
niet alleen omdat de lucht er zo vervuild is door al die auto’s, maar ook omdat de lucht er
heel ijl is. Ja, want Mexico Stad ligt op 2000 meter hoogte. Mexico Stad is echt
duizelingwekkend!
Lucht is één van de vier elementen waar ik het nou over wil hebben. Lucht, aarde, water en
vuur. Want deze vier elementen bepalen in grote mate het leven in de stad. Soms positief,
soms negatief. Maar wacht, ik zal beginnen met water voordat je er helemaal niks meer
van snapt.
Mexico Stad is op een meer gebouwd, sterker nog: Mexico Stad is geologisch gezien nog
steeds een meer. Wacht, ik zal het je laten zien.
Dit meer troffen de Azteken aan toen ze in 1150 hier arriveerden. Door omstandigheden
zijn ze op die kleine eilandjes terechtgekomen. En van daaruit zijn ze met een grote klus
begonnen: met het winnen van land. In het Zuiden van Mexico Stad kun je dat nog steeds
goed zien. Daar bestaat het meer en de Azteekse landwinning nog steeds. De boeren die
daar wonen en werken doen dat precies zoals de Azteken dat 1000 jaar geleden deden. Ze
maken een soort landbedden met kanaaltjes ertussen, ze planten bomen in de grond tot er
een vierkant ontstaat en dan storten ze dat vierkant vol met aarde. Zo wonnen de Azteken
letterlijk terrein. Ze verbouwden hierop hun groente en fruit en bouwden er huizen op.
Een andere plek waar je nog steeds sporen aantreft van het meer is Xochemilco, hier
komen elk weekend duizenden Mexicanen om rust te zoeken, met hun vrienden en familie
varen ze tussen de drijvende tuinen door. Het water in Mexico Stad is zo het decor van
amusement geworden.
De strijd tegen het water is niet alleen succesvol, want het feit dat Mexico is gebouwd op
een uitgedroogd meer maakt dat de grond nog altijd langzaam inklinkt. Mexico Stad is
daardoor de laatste 100 jaar wel 10 meter naar beneden gezakt!
En wat ook het probleem is, is het drooghouden van de stad in de regentijd. Het
afwateringssysteem met gigantische pompen en kilometers buizen is één van de knapste
uitvindingen van de wereld.
En dan de lucht: dat is een verhaal om minder trots op te zijn. De lucht boven Mexico Stad is
afschuwelijk vervuild. En dat komt niet alleen door de vuurtjes waar het Mexicaanse
ontbijt op klaar wordt gemaakt, nee, het komt vooral door de 5 miljoen auto’s die in de stad
rondrijden. Mexicanen houden heel erg van auto’s, het liefst groot en koel. Ze zijn er zó gek

op, dat je soms helemaal niet meer aan rijden toe komt, want er staan er files jongen, dat
wil je niet weten. Ze hebben daarom ook een ringweg gebouwd, met verdiepingen.
Aarde wordt omgezet in vorm. Ja, van bouwen weten ze ook wel iets in Mexico. Vroeger en
nu. Dat was voor mij echt een ontdekking: die prachtige Mexicaanse architectuur. En dan
niet alleen de tempels en de kerken, nee, de moderne en hedendaagse architectuur is er
werkelijk fantastisch!
En dan: het vuur. Hier zou je kunnen vertellen hoeveel lichtjes de stad elke avond
verlichten of hoeveel kaarsen er elke dag worden aangestoken, maar het mooiste wat je in
Mexico over vuur kunt vertellen is het Nieuwe Vuur. Tja, dat was een gebruik in de tijd van
de Azteken. Om de 52 jaar moest al het vuur in de stad gedoofd worden. Iedereen moest
zijn vuur uitdoen die dag en dat in de tijd waarin vuur nog niet uit een fles of uit een
aansteker kwam. Alleen in Ixtapalapan, een kleine heuvel met een tempel, mocht het vuur
blijven branden. En van dat vuur kreeg iedereen de volgende dag het Nieuwe Vuur.

