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Reisverslag door Annemarie, Ans, Cathalijne,  
Helga, Henny, Ria, Renske en Yvonne

Vervulling het einde van de droom?
Als kind wilde ik in het Hoge Noorden op een rendier rijden. Je weet wel, zo'n onbereikbare wens-
droom, zeker als je in de oorlog geboren bent. Veel van mijn dromen eindigden in vervulling maar 
deze niet. Veel en ver heb ik gereisd, totdat ik 55+ werd en mezelf daarvoor te oud ging vinden. 
Ierland met z'n comfortabele "bed and breakfast" was ver genoeg vond ik. Dus overwoog ik om 
mijn lichtgewicht-tentje, slaapzak, -matje en bijbehoren maar eens weg te geven. Met Discovery en 
National Geographic televisie kun je immers vanaf je eigen sofa ook de hele wereld afreizen, al nip-
pend aan een voortreffelijk glas wijn. Comfortabel en goedkoop. De Gobi woestijn werd mijn droom, 
groots en meeslepend, puur en weids, leeg en ongerept. En héél ver weg, bijna onbereikbaar. 
Sneeuwluipaarden, wilde Ezels, Kamelen en Mongoolse cowboys reden over mijn beeldscherm en 
door mijn dagdromen.
Het sofareizen bleek toch niet te voldoen en op 2 september 2002 stond ik op het vliegveld van 
Ulan Baatar, samen met nog zeven avontuurlijke vrouwen (toeval?). De Wandelpool bracht ons bij-
een en Rik Idema was onze gids. Op 4 september zat ik al op een Mongools paard.

De blauwe hemel 
van Mongolië
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MONGOLIË: het land waar de wereld nog ontzagwekkend groot is en de hemel oneindig blauw. Mijn 
droom is nog niet ten einde want binnenkort ga ik weer naar het "wilde oosten". Ik wil naar het ren-
diervolk in het Hoge Noorden van Mongolië en dan heel lang door de Gobi trekken en wilde kamelen 
zien.

zo 1-9 van Oost Berlijn naar Ulan Baatar
Zaterdagavond is eindelijk zo ver, de lange reis naar Mongolië begint. Eerst met de nachttrein naar 
Berlijn en van daaruit per vliegtuig naar Ulan Baatar. We verzamelen op het station van Amersfoort. 
Niet iedereen lijkt aanwezig, maar op het perron blijken we toch min of meer compleet. Ria zit al in 
de trein. Yvonne komt er in Hengelo bij. En Kees heeft op het laatste moment af moeten zeggen 
vanwege problemen met zijn knie. Het valt niet mee om alle bagage de trein in te krijgen, de coupé 
met couchettes is tamelijk krap, eigenlijk gewoon veel te klein voor vijf personen met al die bagage.. 
De luxe wagon blijkt echt luxe: alledrie een eigen coupé, en als welkom ieder een flesje wijn. Na een 
nacht lekker slapen komen we vroeg in de ochtend op Berlijn Zoo aan. Bagage afgeven en gauw 
op zoek naar het Mövenpick hotel, waar ze volgens Ans een heerlijk ontbijt serveren. Maar helaas, 
niet op zondagochtend om half acht. Een eindje verder gaat een terrasje open en kunnen we koffie 
krijgen. Daar doen we het dan maar mee.
Het is mooi weer, na de koffie gaan we snel de stad in voor wat sightseeing. De Gedächtniskirche, 
de Siegessäule, de Brandenburger Tor, de Reichstag. Alles vanaf een afstandje. Zoveel tijd heb-
ben we ook niet. Het is stil op straat. Veel wegen zijn afgesloten voor verkeer in verband met een 
schaatswedstrijd.
Na nog een terrasje is het tijd om naar het vliegveld te gaan. De MIAT verwacht ons al, en het ver-
trek verloopt voorspoedig. Een korte tussenlanding in Moskou en dan door naar Ulan Bator.

ma 2-9 vliegen over en jeepcrossen door Mongolië
Aankomst in de hoofdstad van Mongolië: Ulaan Baatar (U.B.) om 00.10 = 7.10 uur plaatselijke tijd en 
de temperatuur hier was -3°C !! Wij werden verwelkomd door een familielid van Rik en Tuksa, onze 
kok en tolk.
Samen met Yvonne op een harde metalen bank in de hal geprobeerd wat te slapen, maar het was er 
te koud. Anderen hebben een wandeling gemaakt.
Terwijl een heleboel mensen al aan het inchecken waren kregen wij eerst nog wat warms te eten en 
om 12.00 uur vertrokken 
wij met een binnenlandse 
vlucht naar Ulaangom.
Wat voor toestel we had-
den weet ik niet, het had 2 
propellers en maakte vre-
selijk veel herrie. Er waren 
48 personen aan boord. 
Wij vlogen niet hoog dus 
hadden we een mooi zicht 
op het landschap onder 
ons. Vanwege het mono-
tone geluid van het vlieg-
tuig zakten bij veel van 
ons de oogleden.
Aankomst Ulaangom (wat 
Rode Stad betekent) om 
15.00 uur. Heel lang moe-
ten wachten op onze baga-
ge. Voor het toilet moesten 
we naar buiten waar een 

De eerste kampeerplek buiten Ulaan Gom.
Na alle drukte staan we daar geheel verlaten op die enorme vlakte. 

In de verte drie nomadententen en de bergen waar we zullen gaan wandelen
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houten hokje stond met een gat in de grond, even wennen dus.
Eindelijk vertrokken wij, met 3 jeeps. Na 2 minuten rijden stopten we al weer. Wij dachten om inko-
pen te doen? Nee, eten. Niemand had echter trek. Uiteindelijk alleen wat rauwkost gegeten en een 
warm Mongools drankje, warme limonade met iets er bovenop?
Nog een klein stukje rijden en toen waren wij bij onze kampeerplaats. Voor de eerste keer moesten 
wij zelf onze tenten opzetten, zonder gebruiksaanwijzing. Gelukkig had ik in de Lybische woestijn 
ervaring opgedaan en mijn tentgenote Annemarie wist het nog beter dan mij. Daarna kwam men ons 
eten brengen, rijst met van alles er in, en er was ook warm water voor de thee.
Het was nog steeds heerlijk weer, een aangename temperatuur. Om 21.00 uur gingen we slapen en 
het was wel vreemd om er 's-nachts uit te moeten en een plekje te zoeken.
 
De stilte en de zonsondergang: verpletterend, groots, meeslepend. Woorden schieten te kort. Gek 
genoeg zag ik die schoonheid eerst niet, ik voelde me alleen. Pas na een uur drong het tot me door.

di 3-9 kennismaking met de Mongoolse "Highway" (ha ha) en per jeep naar Hovd Brigad
Voor het eerst in vele jaren met het oude lijf weer gekampeer en op zo'n dun, zelfopblazend slaap-
matje gelegen. Toch goed geslapen (met slaappil) op de kampeerplaats buiten Ulaan Gom. Helaas 
wel 3x naar buiten gemoeten; het tentje heeft een rits die steeds blijft steken. De sterrenhemel was 
letterlijk schitterend! Midden in de nacht werd het koud en na een beetje draaien heb ik de zijden 
binnenslaapzak in de donzen slaapzak gedaan. Dat hielp. Ik had wel een anti-slipnetje of zoiets 
moeten meenemen, want de nylon slaapzak glibbert flink op het slaapmatje.
Tja, mijn rug, die protesteert wel een beetje tegen deze slaapwijze. Dus heb ik 's-morgens mijn stre-
koefeningen gedaan, om de rug- en buikspieren te verstevigen. Die zou ik altijd moeten doen, maar 
dat komt er niet van.
's-Morgens herinnerde ik mij weer, dat ik het opruimen en sorteren van de kampeer- en slaap-
spullen vroeger altijd de vervelendste klus vond. Alle spullen moeten op hun plaats in de grote en 
kleine rugzak en het stijf oprollen van het slaapmatje is een hele klus. De tent gaat heel snel. Wat 
een gedoe eigenlijk, ik moest er weer helemaal aan wennen en ik was als laatste klaar. Toen ik vaak 
kampeertrektochten begeleidde was ik altijd de eerste en had ik weinig begrip voor de treuzelaars. 
Daar word ik nu voor gestraft.

Om 08.15 kwamen Tuxu (?) en Bairhdla …. (?) en de drie chauffeurs. Allemaal onuitsprekelijke na-
men. "Zeg maar Toeksa en Toeksaa is ook goed" zei Togso (haar werkelijke naam is veel langer). Er 
is er één bij die zo'n kaalgeschoren monnikenhoofd heeft, een jonge man met een gespierd lijf. We 
krijgen ontbijt: thee, muesli, koekjes, brood en smeerbare kaas. Niet slecht.
Om 09.30 vertrekken we. Twee van de drie zijn zeer oude jeeps, natuurlijk zonder veiligheidsriemen. 
Dat is maar goed ook want net als op een paard, moet je meebewegen met de hobbels. De "verhar-
de weg" op de kaart, een van de belangrijkste "highways" hier, is gewoon gravel met steenbrokken, 
scheuren, hobbels, kruisende riviertjes enz. Onze chauffeur scheurt er over; er is bijna geen verkeer, 
hoogstens een auto per ½ uur. Hij moet goed de weg weten want steeds weer slaat hij een ondui-
delijk spoor in en er zijn vele sporen. Vaak rijden we door een riviertje heen en dat kunnen de jeeps 
kennelijk wel aan.

We stoppen op een pas van ongeveer 1700 meter; er staat een Mongoolse ovoo, een stenen heu-
veltje met blauwe zijden sjaaltjes tussen de stenen. Deze traditie is van ver voor het Boeddhisme. 
Het uitzicht is schitterend. Dan weer verder en een paar keer raken we de anderen kwijt. Onderweg 
zien we heel in de verte de witte toppen van de bergen waar we gaan wandelen. Er zijn twee lekke 
banden, die de chauffeurs zelf repareren. We krijgen een goed beeld van de uitgestrektheid van dit 
land en hoe de veehouders in hun afgelegen "ger" leven Spreek uit "gir" met de g van Gary Grant. 
Langzamerhand komen er meer bergen en wordt het hoger. Rond 17.00 uur zijn we in Hovd Brigad 
op een soort "alpenweide" waar een riviertje door stroomt. Daar gaan we kamperen en Rik komt er 
vandaag met zijn NKBV-groep ook heen.
Hier hoort een dorp te zijn met vele, vele ronde witte tenten. Vorige week waren ze er nog vertelt 
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Rik later, maar nu zijn ze allemaal weg. Waarheen? Misschien naar een festival. Alleen het stadion, 
grasvelden met een witte omheining, is er nog. Mongools worstelen?

Een paar van onze groep zijn bang om daar zonder jeeps te blijven. Zo ver van de bewoonde we-
reld en stel dat Rik niet komt! Ik maak me geen zorgen, genoeg eten èn tenten. Een "uitgevallen" 
deelneemster van de andere groep vertelt dat Rik die dag nog zeker zal komen en dat haar groep 
morgen doorgaat met 2 jeeps. Een half uurtje later komt Rik er aan, met 7 wandelaars, 1 Mongools 
meisje, 2 mannen, 4 paarden en 3 kamelen. De mannen heten Bahçuk en Janjuk Dorje (Jandzjoek 
Dorzzj). Een vrolijk groepje is het, waaronder 2 levensechte Hollandse macho's en ze zien er lekker 
verwilderd uit. "Rik is nog even van ons" vinden ze. En verhalen dat ze hebben! Storm, tent niet kun-
nen opzetten, tot 4 uur 's-nachts in de jeeps gezeten, sneeuw, kou, rivieren oversteken, kortom bar 
en boos. Maar ze zien er niet echt afgepeigerd uit.
We eten met z'n allen maar ik kan niet meedoen want de diarrhee heeft al heftig toegeslagen. Geen 
nood, ik kan wel wat spek missen. Maar 's-avonds en 's-nachts voel ik me ziek en koortsig. Dus 
maar Okugest (homeopatisch) geslikt en dat stopte wat.

wo 4-9 de eerste loopdag: geheimzinnige steencirkels
Vandaag is het onze eerste loopdag. Iedereen is opgewonden, nieuwsgierig en een beetje angstig. 
“Kan ik het wel, overleef ik de nachtvorst wel, heb ik wel de juiste uitrusting bij me?" De mensen van 
de andere groep met wie we samen ontbijten wordt het hemd van het lijf gevraagd. De mannen van 
die groep en een enkele vrouw nemen hun kans volop waar en hangen de expert uit. Soms zitten ze 
ons op te jutten, soms komt er goed bruikbaar advies uit. Typische bergsporters met een overschot 
aan adrenaline en testosteron! Ria richt ze af en toe vaardig naar rechts.
Ik ben wel benieuwd hoe ik het ga redden. Ik heb weer erg weinig geslapen.
Rond een uur of tien gaan we van start. De vorige groep rijdt weg in de jeeps; wij stappen het spoor 
op waar zij gisteren vandaan zijn gekomen. Meteen is er een behoorlijk lange klim. Als gewoonlijk ga 
ik veel te hard van start, als altijd. Ik wil zo'n klim achter de rug hebben, boven zijn, uitblazen en dan 
genieten van wat ik onder me en om me heen zie liggen. We rusten een paar keer kort uit, uithijg-
pauze en fotostops.

Als we halverwege de eerste "pas" zijn geeft Yvonne aan dat het haar niet lukt. Ze is doodmoe, 
krijgt geen been meer omhoog en voelt zich slap en beroerd. Ze is bang dat ze ziek is want ze heeft 
ook een fikse diarree. De 
drijvers met de paarden 
en kamelen zijn ons ech-
ter al een flink eind voor-
uit. Iemand loopt door om 
hen te waarschuwen en 
een paard te halen voor 
Yvonne (zie foto). Ik blijf 
bij haar. De klim is ook 
voor mij stevig genoeg en 
het is klote voor haar om 
alleen als hekkensluiter 
voort te moeten klauteren. 
Als een van de drijvers 
met de paarden komt 
wordt Yvonne erop gehol-
pen. Maar, gaaf! Hij heeft 
twee paarden meegeno-
men. Hij nodigt me uit om 
op het tweede paard te 
gaan. Dat wil ik wel! Het is 

Daarom hebben we paarden bij ons.
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maar een klein stukje en ik verheug me al weken om weer eens paard te kunnen rijden. Het is maar 
kort tot de pas maar ik vind het geweldig!

Na een rustpauze lopen we dwars over een lange glooiende helling die enige kilometers zal du-
ren. De bergen zijn zo weids hier, niet zo steil dus die hellingen zijn oeverloos lang. De helling loopt 
onder langs een stenige roodbruine bergtop. Veel graniet, meest roze en grijs. Soms liggen er mooie 
donkergroene stenen tussen, die ik voor marmer aan zie. Is het wellicht kopererts of echt marmer?
Tijdens deze toch zien we ongelooflijk mooie vergezichten. De weidsheid en ruimt ervan deze 
bergen doet iets met ons allemaal. Het licht, de kleuren, de zon op ons gezicht, strak blauwe lucht. 
Wonderschoon!

Honden!
De twee honden hebben besloten ons te volgen. Ze vinden het wel wat die mensen die soms hun 
ontbijt niet bewaken. Ze zijn vrolijk, speels en erg vriendelijk. Soms zien we ze als een speer langs 
de berghelling suizen. Een marmot achterna of een grondeekhoorn.
Na een uur of anderhalf de grashellingen gevolgd te hebben stuiten we ineens op een enorme rivier-
bedding. Rotsen, stenen en uitgesleten bergwanden. Dit moet woest water kunnen wezen! Nu is het 
een stevig stromende bergrivier met koud, helder water. Er liggen stenen genoeg om over te kunnen 
steken zonder natte voeten te krijgen. Een stukje boven de rand van de rivier lunchen we uitgebreid. 
Rik vertelt dat we nu al op tweederde van de tocht van vandaag zitten.
Na de rivier moeten we een aantal kleinere ruggen over, uitlopers van de bergen rechts van ons. 
Blijkbaar is mijn energie op deze eerste loopdag sneller op dan ik dacht want de tocht tot aan het 
kamp lijkt me veel en veel langer dan de helft van wat we al gehad hebben voor de lunch. Een knap 
steile helling laat me ook flink mijn knieën voelen. Het is wel een pracht afdaling over een smal 
stenig spoor, stijl naar beneden. Na de afdaling volgens net zo'n spoor dwars over de helling, schuin 
naar beneden. Links en rechts van ons is de helling behoorlijk steil. Dat betekent dus dat je absoluut 
niet naar links wilt vallen hier! De paadjes zijn supernauw met veel losse stenen. Goed uitkijken hier. 
Ze zijn soms hooguit twee paardenhoeven breed.

Een woest stromende bergrivier vol watervalletjes
Dan ineens vlak voor het eind is mijn pijp blijkbaar 
even leeg. Hoewel ik Rik in de verte zie zitten 
en begrijp dat daar ergens onze kampeerplek is 
moet ik even pauze houden. Het is ook nog vroeg 
genoeg. Ria loopt bij me en wil ook nog wel even 
zitten. Dat doet me goed, een paar sultana's, 
even iets in mijn maag en ik kom weer bij. Gaan-
deweg voegt ook de rest zich bij ons. We zitten 
daar ongeveer een kwartier en genieten van het 
mooie uitzicht om ons heen. Daarna lopen we 
door naar wat waarschijnlijk het mooiste kam-
peerplekje van deze tocht zal blijken te zijn.

Bomen - eindelijk, we hadden ze nog maar nauwelijks gezien 
onderweg (Mongolië heeft nauwelijks bos) - een woest stro-
mende bergrivier vol watervalletjes, een houten brug erover, 
steile kloven waar het water zich doorheen perst. Brede glad 
geslepen platte rotsen ernaast waarop je lekker kunt zitten.
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Hier vinden we ook de stenen oven die de vorige groep gebouwd heeft en waarmee ze een sau-
na gemaakt hebben. Een buitentent die kan staan zonder binnentent zet je om de oven en zweten 
maar, het koude water is vlakbij. Een uitkomst als je zoals zij dan al een week door de bergen hebt 
gesjouwd en geen douche gezien hebt! Onze tenten zijn echter niet geschikt en wij gebruiken hem 
alleen voor het kampvuur die avond. Hard nodig wat we zitten nu al ruim boven de 2000 meter en 
het wordt direct steenkoud als de zon onder gaat.

Magische steencirkels
De honden zijn helemaal tot hier met ons meegelopen. Blij dat ze weer een groep hebben waar ze 
bij horen. Ze zullen de hele week bij ons blijven. Heerlijk vind ik dat gescharrel om onze groep heen. 
Ik maak me wel zorgen, het is zo leuk ze te verwennen en ze te eten te geven, maar ik ben bang 
dat ze dan lui worden en niet gaan jagen. Tenslotte moeten we ze straks achterlaten en moeten zij 
zich volledig van de jacht in leven zien te houden! Zoetjesaan komen ze met iedereen vriendschap 
sluiten. Het zijn erg lieve beesten. Ik hoop dat ze de winter gaan overleven!

Tijdens de wandeling - of was het tijdens de lunch - vertelt Rik ons over de steencirkels en recht-
opstaande rotsen die we hier en daar hebben zien liggen. Volgens de bevolking is het iets uit de tijd 
dat de lama's kwamen en het Tibetaanse boeddhisme ingang vond in Mongolië. Dat is momenteel 
de belangrijkste godsdienst hier. Alleen in het uiterste noordwesten leven wat Islamitische groe-
pen. Archeologen en andere onderzoekers hebben echter weten vast te stellen dat het veel en veel 
ouder moet zijn. Het is echter een raadsel welk volk ze heeft gemaakt en waarom. Wat hun functie 
was. Later tijdens de toch zullen we hele grote tegenkomen. Rik vertelde ook dat sommige van die 
cirkels door middel van lijnen (rechtopstaande stenen) met elkaar verbonden zijn over soms flinke 
afstanden. In sommige grote cirkels is een kruis aangebracht waarvan de benen allemaal exact naar 
de windrichtingen wijzen! Het heeft allemaal iets heel geheimzinnig, iets mythisch! Voer voor von 
Däniken fans!

do 5-9 de gidsen op de foto en de honden vangen geen marmot
Ontbijt om 08.00 uur en de eerste flinke klim (van 2200 naar 2350 mtr.) over een flink keienpad. Stra-
lend weer en bezweet komen we aan bij de Ovoo op de top waar we op Rik en onze gidsen zullen 
wachten. Want die willen eerst op de foto.
En het is niet gauw goed dus er moet heel wat geposeerd worden. Rik zal de foto's volgend jaar aan 
hen geven.

Tijd voor een groepsfoto en de omgeving. Wat ziet Annemarie daar wegschieten, marmot, haas, hij 
is haar te snel af. Verder gaat het weer over een grote, open vlakte met keien bedekt en in al haar 
enthousiasme gaat Ria onderuit, beschadigt flink haar knie, en komt de nooduitrusting van Helga 
en haar professionele zorg erg goed van pas. Bij de rivier halen we de rest in, daar is enige vorm 
van leven aanwezig, een soort kampement, wat marmotten, maar geen mens te bekennen. Dit 
weerhoudt onze gidsen er niet van zich wat toe te eigenen van het vlees. Was het ook deze dag dat 
"onze honden" hun aanwezigheid vergoedden door zich als marmotten jagers te bewijzen? (Nee dat 
was 6 september; de honden raken zeer gefrustreerd want de marmotten zijn hen steeds te snel af 
en duiken voor hun neus hun holletjes in.) Gunstig voor de mannen die zich later tegoed doen aan 
dat heerlijke marmottenvlees!! Ook Rik weet te overleven in het (in onze ogen) toch harde nomaden-
leven, en peuzelt aardig mee.
De lunch-stop is wederom bij een prachtige rivier, de kamelen krijgen ook rust > alle bagage wordt 
gelost, en de kameel met de kapotte neus wordt, onder veel protest van zijn kant, verzorgd. Een 
luxe lunch van kaas en blikjes vis, discussie over water- en thee-thermoskan, lekker naluieren en 
weer op pad. Door een prachtig dal, een ongelooflijk kleurenpallet, een marmot in de verte en stilte.
Na de rustpauze gaan Renske en Annemarie te paard en zo duiken wij het "pollenveld" in. Dat is 
afzien, uiteindelijk, voor Helga en Ans, té lang zonder pauze, vermoeiend door het steeds weer op 
elke stap te moeten letten maar de beloning is weer overdadig, een kampeerplek met uitzicht op 
de gletsjers. We zitten op zo'n 2950 meter en zicht op de pas die we over moeten, aan de ene kant 
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Türgen Uul, de andere kant Kharkhiraa Uul (volgens mij is deze laatste Uul niet goed!). Tukseh heeft 
weer aardig haar best gedaan wat van de maaltijd te maken en de slaapzak wordt weer vroeg opge-
zocht.

vr 6-9 naar de gletsjers - sterke vrouwen
De derde dag van de trekking, ondanks het getal drie wordt dit voor ons een zware wandeldag.
Dus met gezonde tegenzin is tent "blond piekhaar" en ''bruine krul" voorzichtig opgestaan, door 
vanuit de blauwe slaapzak een blik te werpen op de gletsjers.
Er zit een dunne ijslaag op de beek, wat een goed excuus is om zeker deze ochtend me niet te was-
sen. Met koude handen om de warme theekop, en een schuine blik op de zittenden onder ons, het 
ontbijt genoten.
We namen afscheid van een nomade die een paard had gekocht, zich de vorige avond bij ons had 
gevoegd en nu weer zijns weegs gaat.
De tenten ingepakt en de spullen bij de kamelen gezet; er begint zich een zekere routine te vormen.

 

De twee honden lopen met ons mee of ze echt tot de karavaan behoren, leuk en gezellig, alhoewel 
de twee gidsen er niet echt op gesteld zijn. In de groep bevinden zich enkele diarreegevallen, wat 
natuurlijk niet prettig is, maar iedereen gaat wel gewoon doorrrrrrrrr, sterk hoor. De honden vangen 
een marmot.
De honden krijgen een marmot te pakken en de gids spurt met z'n paard er naar toe, pakt de mar-
mot af en killed hem, de marmot gaat hangend aan het zadel mee, en de ingewanden zijn voor de 
honden.
Hennie wordt geconfronteerd met blaar op hiel, die met een doordringende gil van de betrokkene 
door Yvonne wordt behandeld, dit alles voor eigen bestwil.
We steken een rivier over en C. valt van steen in het water, we stellen ons op in halve cirkel in ver-
band met de gure wind enzo en daar komt ze in rode regenbroek en wit fleecejack van Helga uit de 
kleedkamer.
We lunchen op prachtige plek bij grote rots die veel luwte geeft, de zon schijnt uitbundig. Ik ververs 
m'n wonden met biogaas ondertussen genietend van de prachtige gletsjers en zie echte kraanvo-

We zijn nog maar nauwelijks onderweg of de zon breekt door, het is heerlijk lopen door het licht 
heuvelachtige terrein tussen de bergketens… veel gletsjers met bijzondere vormen geweldig…
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gels die voor mij zeer betekenisvol zijn. Na een lange tocht slaan we ons kamp op vlakbij de rivier en 
de pas van 3000 meter.
De zon schijnt nog, de marmot wordt gevild en wasjes gedaan, tenten gezet en bijgekomen.

Er zijn 2 zieken die in de tent blijven, de rest lepelt staande/zittende de rijst met rozijnen op terwijl 
de zon bijna verdwijnt en de wind behoorlijk aanwakkert. Het wordt plotseling zeer koud, een aantal 
zoeken de slaapzak op en een paar gaan bij het gedroogde-mestvuur zitten op kamelendekens, ter-
wijl de marmot in een grote pan met water en zout gaar?? staat te worden. Tijdens prachtig avond-
licht wordt de marmot met knoflook en ui gegeten, maar niet door ons, lillend vet, te taai en ranzig 
enzoo.
Daarna wordt er kopje bouillon geserveerd door de gidsen, warm en errug zout, de zon zakt onder-
tussen echt achter de kim in het langgerekte dal en het wordt te koud.
De discrete en de niet-discrete hernia gaan met gloeiende stenen in een sok de slaapzak in, heerlijk 
warm dus en dan -met een gedicht, het gekreun van de gewonde kameel en het geluid van grazen-
de paarden- ingeslapen.

za 7-9 barre tocht over bergpas van 2975 meter!
Het is behoorlijk koud en winderig geweest vannacht. Daarom nog een extra laagje aangetrokken. 
Dat ik daardoor eigenlijk met bijna hetzelfde in bed lag als ik op de dag aan heb, ach, wie kijk daar 
nou naar, ik niet. Tegen de ochtend pas in slaap gevallen en het was daarom wel fijn om een uur-
tje te mogen uitslapen. Vandaag om 9 uur ontbijt, omdat de zon pas laat over de bergen komt. Na 
het ochtend ritueel van opfrissen en aankleden de tent uit. Oeps, dat valt tegen. Heel koud en veel 
wind. Eerst een ontbijtje en warm drinken om helemaal wakker te worden. Nog een restje rijstepap 
met krenten gegeten. Die krenten erin vond ik wel erg hoor, nog iets van vroeger toen ik het moest! 
eten. Toch eerst maar de lange thermobroek erbij aan getrokken. De hele lucht zat dicht en de 
eerste miezerige sneeuwvlokjes dwarrelden omlaag. Rechts de Gurgenuul zat in de wolken, links de 
Turkenuul. Ook in de wolken. Achter ons hetzelfde. De groep had toch wel naar deze dag uitgeke-
ken, omdat dit het hoogtepunt van de wandeltocht zou zijn volgens Rik. Vandaag gaan we de pas 
over en het beloofd ook nog echt Mongools weer te worden. Dat is pas avontuur!!. Dit kamp was 
het hoogst gelegen kamp van de hele vakantie. Toch maar alle isolerende lagen over elkaar heen 
aangetrokken en mijn jas. Mijn wind-gevoelige oren verwende ik maar met mijn haarband, dunne 
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muts, fleece muts en mijn capuchon. Koud had ik het niet meer.
Het bleek een barre tocht te worden. We hadden afgesproken steeds bij elkaar te blijven en op 
elkaar te wachten. Dat was wel nodig, want de voorsten waren soms nauwelijks te zien. Ook de 
karavaan bleef bij ons. Rik kon dan nog met de Mongolen overleggen over de route.

 
Er werd hier en daar wel wat kou geleden. Niet iedereen was op dit weer voorbereid. Maar het boek 
"Het Wilde Oosten" begint ook met sneeuw in september, dus we waren gewaarschuwd.
Ik had het zelf niet koud en heb genoten van dit weer. Wat een geluk dat ik zo iets mag meemaken. 
Het gaf me de hele dag een gevoel van opwinding. Heerlijk!!! Prachtig!!! Even, anders worden we 
te koud, gerust in de luwte van een rotsblok. Even tijd gehad om van sok te wisselen. Dacht een 
blaar te hebben, maar gelukkig niets gevonden. De paarden kwamen er ook aan. Na 10 min. aan 
de afdaling begonnen. Het was een forse afdaling. Maar in dit weer vond ik het magnefiek om mee 
te maken. De gletsjers hebben we niet meer gezien, maar we hebben er wel wat anders voor in de 
plaats gekregen. Deze dag zal ik niet snel vergeten.
Vervolgens liepen we over vlakker terrein tot onze volgende korte pauze. Nu mijn andere sok verwis-
seld want het moet wel symmetrisch blijven. Voor we verder gingen werd eerst de sneeuw van de 
rugzakken geschud. Bij sommigen werden hun broekspijpen erg nat, dus trokken zij hun regenbroek 
erbij aan. Met de wind erin leken ze net "Michelin poppetjes". Mijn broek nam weinig vocht op, dus 
niets extra's aangetrokken.
We zouden doorlopen tot een ger om te lunchen. Maar eerst moesten we nog vele stroompjes 
en moerassen over/door. Er was ook een brede rivier bij. Bij de eerste poging om over te steken, 
bleek dit zelfs voor onze Mongoolse begeleiders onmogelijk door de sterke stroming. Toch maar 
een andere plek uitgezocht. Ideaal was anders. Er moest behoorlijk gesprongen worden over flink 
stromende delen van de rivier. Het was diep genoeg om tot over je schoenrand nat te worden. Dat 
overkwam onze kok met 1 schoen en verder wel wat natte schoenen, maar niet met het water erin. 
Ik heb veel plezier van mijn stokken gehad bij het springen. Kon er lekker op leunen.

Ha, een ger in de verte. Wat duurt het nog lang voor we er zijn. Volgens Rik zijn we welkom. Ein-
delijk binnen in de ger, was het lekker warm. De kachel werd opgestookt. Je moet wel bukken bij 
binnenkomst, want de deur is laag. En met de klok mee om de kookpot lopen. Er waren zitplaatsen 
op het bed. Wel voorzichtig op het randje zitten, want het bed staat op klossen. De rest kon op een 

Eerst gingen westijgen tot 2975 m in de snijdende kou en sneeuwstorm



10

soort matras zitten of een laag krukje. Deze kennismaking was wederzijds spannend. In de centrale 
kookpot werd water verwarmd. Even later ging er melk bij. Intussen werd van een blok theebladeren 
gehakt. Dit bevond zich in een stoffen zak. Een paar handjes thee erbij en wat boter. Even trekken 
en de thee werd in een grote ouderwetse metalen theepot gegoten. Hiermee werden kommetjes 
gevuld en kregen we thee. Sommigen in de groep waren geen melkdrinkers, ik ook niet, dus er werd 
wel tegenop gezien. Met kleine slokjes vond ik het wel te drinken. En je kom wordt weer gevuld. We 
kregen er een stuk kaas bij, zo zag het er tenminste uit. Rik vertelde dat het van wei wordt gemaakt. 
Het was erg hard en door geregeld een klein stukje te nemen was het wel weg te werken. Je kon de 
rest natuurlijk ook voorzichtig in je zak stoppen. Echt lekker was het niet, maar ik heb het opgege-
ten.
Er werd gestookt met gedroogde mest. Buiten wordt een grote jute zak gevuld met de mest en deze 
wordt in de ger bewaard. Naast de kachel staat een zinken teil met mest voor direct gebruik.

Er werd veel informatie uitgewisseld. De man en vrouw met hun 3 oudste kinderen waren aanwezig. 
De 7 jongsten waren naar school in Ulaangom en komen alleen de vakanties naar huis. Soms ook 
wel voor een weekeind. Dan was de broer van de vrouw er. En een stel uit de stad. Zij kwamen om 
de marmotten te kopen die tegen de gerwand stonden opgestapeld. Naast de marmotten stonden 
geweren en een marmottenkop. Dit bleek een muts gemaakt van een marmottenkop te zijn. Wordt 
gebruikt bij het jagen. De jager zet de muts op, er komt een marmot op af en "pang" , dag marmot.
Mongolen worden niet zo oud. Met 60 jr ben je stokoud. Men was erg verbaasd over onze leeftijd. 
Vooral dat Yvonne al 60 is. Ik heb verteld dat mijn moeder 94 jr. is geworden. Dat is onvoorstelbaar. 
Een van de jongens heeft mijn wandelstokken bekeken. Vond dat maar vreemde dingen zo te zien. 
De nomaden zien ons als passanten die je gastvrij ontvangt. Zo gaat dat bij iedereen. Mensen uit de 
stad noemen ons toeristen en geven het een andere lading. Zij bekijken ons ook anders. Zal uitein-
delijk wel als winstobject zijn. Ik hoop echter dat de nomaden bij hun opvatting blijven en daardoor 
hun gastvrijheid behouden.

In een grote zak aan de muur zit yakmelk om te karnen. Een deel werd eruit geschept en verwarmd 
en ging weer terug de zak in. Er wordt gekarnd, eruit geschept, enz. Uiteindelijk wordt het boter, die 
in een schapen darm wordt bewaard (zoals wij worst in een darm doen). We waren wat aan elkaar 
gewend geraakt en ik vroeg of ik foto's mocht nemen. Dat mocht. Eerst gingen de mannen erop. Ze 
vormden een groep voor het "altaar kastje" op de grond. Op de volgende foto durfden de vrouwen 
er ook bij te komen. Zij waren wat afwachtender. Er was wel hilariteit om de flitser. Nomaden kinde-
ren trouwen vanaf hun 20ste jaar en krijgen een ger als huwelijkscadeau. 

Bij deze gastvrije nomaden zetten we onze tent op na de bergpas.
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Rik besloot dat we hier zouden kamperen. Sneeuwen deed het niet meer. Goed warm geworden zijn 
we de tent gaan opzetten. Om 20 uur werden we in de ger verwacht voor de maaltijd. Het was ons 
vertrouwde potje groente met aardappelen en macaroni en spaghetti.
Als toetje het bekende schijfje ananas uit blik. Ook was er nog marmot van 's middags over. Was 
wel goed gaar. Smaakt wel. Na onze maaltijd werd de pan goed schoon gemaakt en ging de vrouw 
verder met de bereiding van ander voedsel. Het leek wel een continue bedrijf. Ditmaal werd er boter 
gesmolten met het dikke deel uit de karnzak. Wat er verder nog bij ging en wat het moest worden 
weet ik niet. Toen het donker werd ging er een kaars aan. Dit was een kostbaar bezit. We werden 
voor het ontbijt en het yak melken de volgende ochtend uitgenodigd.
Er werd nog geproefd van de zelfgemaakte wodka. Dat is natuurlijk het mannen deel van beleefd-
heden uitwisselen. Een nipje uit het kommetje. Ook de snuifflesjes werden aangeboden. Aannemen 
met de rechterhand en wat van het spul op je hand doen en vooral niet vergeten te doen of het 
heerlijk ruikt.
We gingen naar bed, na een vermoeiende dag.

zo 8-9 bij de nomaden en yak yak yak
Wakker worden na een avondlang in de ger, in een slaapzak die nat is van de condens , 7 graden 
Celsius. Beetje hoofdpijn, misselijk van de yaklucht, yakthee- en yakpap, yakpap. Ria ligt weer eens 
met haar hoofd naar beneden, altijd hetzelfde liedje. Denk aan Rik die de hele tijd introvert scha-
penvlees en marmottenvlees zat te eten en steeds weer zeurt dat liedje door mijn hoofd: wie wil er 
mijn marmotje zien, het is zo'n aardig beestje, hij kan dansen hij kan springen, hij kan mooie liedjes 
zingen ! O, o professor Cliteur ( ik ben altijd bang dat ik "clitoris " zeg) zou het eens moeten zien, ik 
zie hem al zitten met het manifest ten faveure der dieren.

De door wolven aangevallen yak die gister nog wat verdwaasd om zich heen zat te kijken, ligt nu 
eenzaam stil uitgestrekt op de koude steppe: geweest, jongen, het is geweest. Hoop dat je tot nut 
der nomaden hebt geleefd want voor jezelf hoefde het niet.
We ontbijten om 8.30 in de ger waar de radio aanstaat, een oud communistische gewoonte om de 
hersens van de mensen relevante boodschappen in te prenten, ook als je een boek leest of op het 
toilet zit. Mensen zijn gehecht aan het altijd aanwezige, het hen omringende zoals een gemiddelde 
moeder dat is voor haar kind. Het uitzetten van de radio kan best een gevoel van plotselinge verla-
tenheid bewerkstelligen, dacht ik zo..
Alleen de vrouwen zijn er, de mannen zijn te paard, geweren om de schouders, op jacht naar mar-
motten.We zullen hen niet meer zien omdat zij pas vlak voor de lunch terug zullen zijn. Yakpap en 
thee, het gaat wel weer, even doorzetten… Lopen door de snijdende wind, eventjes hurken op de 
steppe, achter een hoopje steen. Onze trouwe zwerfhonden kijken geïnteresseerd toe… sorry jon-
gens…

Tijdens het ontbijt overleg wat we zullen doen: teruglopen naar de gletsjer die we gisteren vanwege 
de sneeuw niet hebben kunnen waarnemen, of rustig aan doorlopen, we kiezen voor het laatste, de 
gletsjer is vanaf deze afstand glorieus waar te nemen, Renske heeft niet geslapen, Hennie heeft het 
steenkoud, rustig aan vertrekken, doorlopen a.u.b. niet terug ! Ik schrijf het op om het later weer te 
kunnen reproduceren in dit verslag, maar de namen verdwijnen uit mijn geest net zo snel als dat zij 
er in werden voorgesteld. Gelukkig worden er foto's gemaakt.
 
Voorlopig even lekker warm blijven bij het kacheltje wat door de vrouw des huizes (50) Tu Shung ( 
vadersnaam) Tudumdjau (voornaam) brandende wordt gehouden met gedroogde yakuitwerpselen. 
Met behulp van Toeksa krijgen we verdere informatie: Haar echtgenoot heet Bildiker, de dochter 
Ortnasseng (21), zoon Bathsisjek (20) en Ortoengo (19). Er zijn nog 7 kinderen die in Ullaangom bij 
familie wonen om daar naar school te kunnen gaan. In de vakanties zijn ze thuis, de school is net 
weer begonnen.
De plek waar we nu zijn heet Tsaraansadaa.
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We vertrekken tegen half 12, de wind is een beetje gaan liggen, het is nu mooi helder en koud. Ik 
maak nog een foto van Tudumdjau die de yaks aan het melken is, van onze kameeldrijvers en de 
uitgestrekte yak. Dan lopen we door steenachtig gebied, met trillende knieën twee rivieren over, ik 
ben bang dat ik er weer inlazer, van Annemarie krijg ik haar stok te leen, even loop ik met haar als 
een kindje aan de hand van moeder, maar het gaat. De laatste rivier steken we te paard over, een 
geweldig gezicht: Toeksa haalt toch nog een paar natte pijpen, Rik kijkt gespannen als zijn paard 
midden in het water lijkt te struikelen, maar alles gaat goed. Veel stenen, licht stijgen en dalen, een 
jonge marmottenjager met zwarte muts en blauwe del sluit zich even aan bij onze kameeldrijvers, ik 
maak er een foto van.
Onderweg is er veel discussie, ik hoor flarden: Wim Kok, de Paarse coalitie, Palestijnen en Israëliers, 
subsidies bij beginnende ondernemers, Yvonne doet mee, Ria, Annemarie en Hennie: op afstand zie 
je de zaken scherper of is het vanuit een beginnend gevoel van heimwee ?

Lunchen om 13.00 uur
Nog steeds een straffe wind, soms bewolkt, koud, dan weer plotseling de zon waardoor het een 
moment , O, Hennie, goddelijk warm is…
Op een rijtje liggen we naast elkaar, bij een riviertje, het gaat nu over eten, Yvonne vertelt het ene 
vegetarische recept na het andere, het zit er dik in dat naarmate de dagen vorderen het aantal re-
cepten zullen toenemen, als het maar niet met marmottenvlees is. Er gieren golven van misselijkheid 
door mijn maag als ik daar aan denk. Alweer een bewijs van de onverbrekelijke band tussen lichaam 
en ziel.
Na een uurtje verder lopen, het gaat heerlijk: snel, er zijn prachtige uitzichten in terra, donkerrood, 
diep paars, mauve, licht- en helderblauw, het zilverachtig geschitter van het rivierwater, okergeel, 
donkerblauwe stenen met witte streepjes, halootjes rond de kameelbulten, de sfeer is goed, er 
wordt veel gebabbeld, opgelucht lijkt iedereen na de snerpende kou, de wind gaat liggen, steekt 
weer op, koude, warmte, koude, kleren aan, kleren uit, mutsen op mutsen af…

Bahçuk en Janjuk Dorje de nomaden die ons begeleidden.
Op de paarden gingen we zo nodig de rivieren over en de kamelen droegen onze bagage.
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Pauze om 16.00 uur: dubbele zoute drop, Haagsche Hopjes. We kijken wederom naast elkaar naar 
een groep yaks tegenover ons op een schuin naar boven lopende bergwand. Er is een moment 
waarop al die beestjes lijken stil te staan, zo'n ondeelbaar moment… Helga pakt haar telelens en 
"neemt een Yakje" ( voor de verandering) we zien twee kikkerdieven (roofvogels) . Renske, Hennie 
en Rik slapen, zoals zij nu ligt, zo kan zij zich niet ontspannen zegt Ria. Goed zo hoor, ontspanning 
is voor de dwazen…

We gaan weer door nadat iedereen weer is gemobiliseerd, opnieuw een rivier over met trillende 
knieën, gelukkig vangt Rik ons op met uitgestrekte hand.
We komen nu bij de tweede ( en derde) ger: een grootvader- en moeder, kinderen en kleinkinderen: 
een geestelijk gehandicapt zoontje wat zich zeer aanhankelijk naar de ouderen toont en plezier 
beleeft aan het open en dichtzwaaien van de gerdeur. Later gooit hij een soort koektrommel om 
waarop hij bestraffend wordt toegesproken, aandachtig en stil kijkt hij naar het gezicht van de moe-
der, buigt zich dan naar voren naar haar gezicht. Hij krijgt een aai en een zoen en nog eentje. Goed 
gemaakt. Als vanzelfsprekend worden de dingen gedaan zonder stress, zonder schaamte, zonder 
aanstellerij. Rustig bekijken ze ons en doen wat er gedaan moet worden. Een ander kind krijgt de 
borst, en doet later een plasje op het onbedekte gedeelte van de gervloer. Wij allen zijn getuige. We 
eten lekkere gefrituurde deegkroketjes, vrij neutrale yakthee wat goed en licht smaakt, ook aaruul : 
harde kaasachtige stukjes, witgeel van kleur. Je hebt daarna geen tand meer in je bek staan. Er is 
een baby van 8 maanden, huilt als hij al die vreemde mensen ziet, later niet meer.

Rik vertelt dat de nomandenkinderen over het algemeen rustige aardige kinderen zijn en praktisch 
nooit huilen. Natuurlijk huilen ze niet: altijd mensen in de buurt, geen scheiding tussen privé en 
publiek, met z'n allen slapen, eten, lachen, zingen, altijd voorspelbaar met voor ieder een duidelijke 
taakverdeling, geen uit huiswerkende moeders, geen vreemde oppassen, gewoon op de grond mo-
gen plassen, alles spreekt vanzelf. Je komt met z'n allen, je gaat met z'n allen, je reist samen, zelfs 
met de dieren. Je word geaaid, je wordt geknuffeld. Daarom is er geen oorlog zegt Yvonne waarop 
Renske verhit reageert op zo'n-kort- door- de bochtredenering. 

We zetten de tenten op, lekker schone onderbroek aan, handen wassen, gezicht opgemaakt, wat 
een vreugde geven die kleine gewone dingen. In de tent praten met Ria over doelen in het leven: 
wat wil je nog, wat moet er veranderen: in je omgeving, bij jezelf ? Om 21.00 uur vertrekken we weer 
naar de ger om te gaan eten: Rijst met paprika en komkommer, thee of koffie/ yakthee. Toeksa heeft 
het diner bereid. Het is heerlijk.
Zeker 20 mensen verzamelen zich nu in de ger: de Tibetaans uitziende grootvader met een zeer 

Bahçuk en Janjuk Dorje de nomaden die ons begeleidden.
Op de paarden gingen we zo nodig de rivieren over en de kamelen droegen onze bagage.

Moeten we uiteindelijk niet worden wat we zijn?
Als vanzelfsprekend jezelf zijn?

Zoals deze nomaden?
Een organisch geheel.

De wereld is eenvoudig, helder, voorspelbaar, 
veilig.

Waarom zou je dan huilen?
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grote gouden tand (waar kun je die krijgen in Mongolië ?) en een zeer donker uiterlijk, een zoon, een 
blinde dochter met een baby, en verder neven, en andere familieleden. Na enige aarzeling, verlegen, 
zingt de dochter liederen bij accordeon en gitaar. Ballades lijken het, over de moeder; een vogel 
die weg vliegt vanwege de winter en dan zijn vaderland mist; over het meer, het gebied waarin zij 
wonen (de provincie Uvs, ongeveer zo groot als Nederland), een prachtig wiegelied , ook de mannen 
zingen, op ons verzoek, het klinkt teer, vol heimwee.
Er wordt ons gevraagd eveneens te zingen: hoe grof , bot en zielloos klinken onze stemmen… 
maar misschien ligt het ook aan daar was laatst een meisje loos die wou gaan varen die wou gaan 
varen… Hun liederen zijn gedichten… zij zingen poëzie… wij hebben zulke domme liedjes… geen 
liederen… maar liedjes… het kan ook niet anders: ons kneuterige Nederland.

Zo zingen we tot 22.30 uur. Eén van onze kameeldrijvers raakt nu een beetje aangeschoten door 
de steeds rondgegeven wodka, hij verheft zijn stem en staart Toeksa voortdurend aan, houdt een 
betoog. Andere ergeren zich aan zijn gedrag, Toeksa haalt de schouders op, vertaalt niet, hij heeft 
teveel gedronken zegt ze laconiek. Rond 23.00 uur naar bed, zo laat is het nog niet geworden tot nu 
toe !
Koplampjes op, een steile berg af in het duister, voorzichtigjes maar, je kan een lelijke schuiver 
maken. Plassen in de wind. Zo vreemd: muts op, dikke jas, handschoenen en dan met je blote in de 
wind…
We liggen in de tent en horen één van de kameeldrijvers huilen en roepen…
Ze hebben gevochten, elkaar geslagen, horen we de volgende dag. Drank. En drank ontremt gevoe-
lens, gedrag. We weten niet welke gevoelens, nee, dat weten we niet...

Het effect van de vele wodka gisteravond is merkbaar. Het opbreken en oppakken van de kamelen 
gaat langzaam. We wachten er maar niet op en gaan vast op weg.
Vandaag een mooie wandeling langs de rivier. Hier en daar wat geklauter over stenen, af en toe een 
teen in het water. Prachtige uitzichten. Op de hellingen hier en daar een paar bomen.

ma 9-9 langs de rivier

Ontbijt om 9.00 uur in de ger. 
Het begint al routine te worden. 
We stappen naar binnen alsof 
we er thuis horen en zoeken een 
plaatsje. Het ontbijt bestaat van-
daag uit muesli met 'jakyoghurt'. 
En gelukkig gewone thee erbij. 
Voor de echte liefhebbers is er 
Mongoolse thee.
De kamelen nemen een ander 
pad bovenlangs en passeren 
ons later in de ochtend hoog op 
de heuvel. Het duurt een tijd eer 
onze wegen elkaar weer krui-
sen. Het wordt een late lunch. 
Het waait hard; iedereen zoekt 
een beetje beschutting achter 
omgehakte bomen of bagage en 

wacht op de soep. Champignonsoep vandaag.
Na de lunch lopen we verder en is het tijd voor de grote oversteek. Het water in de rivier is hoog en 
de stenen zijn erg glad. Sommigen wagen het erop en steken op blote voeten of sandalen de rivier 
over. De rest gaat te paard.
Na nog een paar uurtjes lopen en genieten van het uitzicht, vinden we een kampeerplek. Het waait 
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behoorlijk, maar het uitzicht maakt veel goed. En dan is het weer tijd om te eten en daarna snel naar 
bed.

di 10-9 laatste dag in de bergen; we zien een karavaan en cowboys
Dit werd de laatste dag van onze trekking en gingen wij van 1700 naar 1300 meter.
Rik en Tuksan hadden zich verslapen, dus eerst het kamp opbreken, inpakken en daarna pas ont-
bijt.
Het was zonnig weer met een frisse wind.
Iedereen begint zich inmiddels te verheugen op ons "hotel met douche", nog even geduld.
Na een ontbijt van warme rijstepap met rozijnen of muesli met thee vertrokken wij om 10 uur voor 
onze laatste trekking. Het terrein was niet al te moeilijk en onderweg zagen wij nog een grote steen-
cirkel met n/o/z/w-assen, waarvan niemand weet wat de betekenis was. De wandeling ging verder 
over een makkelijk begaanbaar pad. Om 12.30 een stop, voor de verzorging van blaren en de lunch. 
Na de lunch verder langs en over kleine riviertjes met de wetenschap dat wij aan het einde van de 
wandeling nog 3 bredere rivieren over moeten, met paarden of te voet op sandalen. Met uitzon-
dering van Ans, die vrouwmoedig door het diepe water waadde, is iedereen op een paard naar de 
overkant gegaan.
Achter ons zagen wij een kudde paarden aankomen van de gers die wij bezocht hadden en daar-
na kwam de hele karavaan er aan. Dat was een schitterend gezicht, ca. 16 kamelen met de gehele 
inventaris van de gers, daarvoor dus de paarden. Achter de kamelen de yaks en daarachter de 
schapen en geiten. Dit alles begeleid door "cowboys". Het was een hele optocht en een beziens-
waardigheid.
Om half 5 kwamen we bij ons eindpunt, Tarialan. Daar stonden 3 gers van Turken, geen Mongolen. 
Eén ger bezocht, kregen uiteraard weer heerlijke yakthee, waarvoor de kommetjes van alle buren 
geleend werden.
Toen ik even tijd had om in mijn dagboekje te schrijven stonden alle kindertjes uit de gers om mij 
heen om te kijken wat ik aan het doen was. Ik heb ze toen op een papiertje laten schrijven. Eén 
jochie kon alleen de A schrijven en was daar zo trots op, iedere keer weer kwam hij terug om een A 
te schrijven..
Daarna was het tijd om afscheid te nemen van onze 2 Mongoolse mannen die voor de kudde heb-
ben gezorgd. We kregen van hen een rondje wodka.
Toen met jeeps op pad naar onze allereerste kampeerplaats bij Ulaangom. Maar eerst gingen we 
naar een restaurant om te eten. Wat een luxe, stoelen om op te zitten en een tafel èn een biertje bij 
het eten. Na afloop koffie met bonbons.
Aangekomen op onze kampeerplaats geprobeerd een kampeervuurtje te maken dat ondanks heftig 
gewapper van Ria niet echt levensvatbaar was. Heerlijk zacht weer en heerlijk geslapen in de weten-
schap dat me morgenavond in een echt bed slapen.

wo 11-9 schransen in Ulaan Bator
Vorig jaar was ik op deze datum in Ierland op het heel kleine, ruige en afgelegen eilandje Inis Meáin, 
één van de Aran Eilanden voor de kust van Ierland. Het was prachtig weer en we hadden met blote 
benen aan het strand gepicknickt. Daarna liepen we het eilandje (3 x 5 km) rond. We kregen via de 
radio van een dragline het bericht van de aanslag door, maar iedereen, ook de man van de dragline, 
dacht dat we het verkeerd begrepen door de slechte ontvangst. Precies het omgekeerde als lang 
geleden bij het hoorspel "The War of the Worlds" van Orson Welles. Toen geloofden veel mensen 
dat de Marsmannetjes waren geland. Zelfs toen we in de enige pub kwamen en het op de grote tv 
zagen, dachten we nog aan een rampenfilm.
Gisteren was de laatste loopdag, naar Tarialan. Daar moesten we afscheid nemen van onze noma-
den-begeleiders Bahtsuk en Janjuk Dorje en van de honden. Cathalijne vertelde later dat de honden 
nog een stuk achter de jeep waren aangerend. Ik mis ze nu al. Een van de NKBV wandelaars schijnt 
een Mongoolse hond naar Nederland te hebben meegenomen, maar ja, dat vind mijn poes Neçla 
nooit goed.
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Maar laat ik beginnen met de prachtige sterrenhemel die ik zag op dezelfde plek als een week 
geleden, vlak naast die grote staande steen. Om 07.15 moest ik er al uit; de diarree lijkt over te zijn. 
En daardoor zag ik hoe de bergen aan de overkant van de vallei langzaam rood werden. Dat waren 
de bergen waarin wij gewandeld hebben en heel in de verte kon je de witte huizen van Tarialan zien 
liggen, 25 km ver!

Daarna gingen we per jeep naar het vliegveld, waar de bagage toch 50 kilo te zwaar was voor onze 
10 personen. Dat was vast een hele slechte weegschaal!

Daarna per jeep naar de markt, nadat Rik ons op het hart gedrukt had dat we om 14.00 uur terug 
moesten zijn bij de jeeps. De markt was heel kleurrijk en natuurlijk werden wij bekeken en toegela-
chen, maar niemand was opdringerig. Renske kocht prachtige brokaat voor een jasje en om niet te 
verhongeren kochten we chocoladekoekjes en limonade. Ik kocht nog 5 felblauwe Boeddhistische 
shawltjes voor 500 Tgr. per stuk. Ze zaten aan de rol en werden afgeknipt. Er was nog een vrouw 
met een aparte hoed op, die zei dat ze een "business woman" was. Dus kocht ik van haar een kilo 
appels. Eerder had ik al servetjes gekocht; de wc-rol leek me te glad (bleek later niet het geval en 
zo'n rol gaat in Nederland nog 2 weken mee want er zit geen tunneltje in en het papier is zeer stijf 
opgerold).
We liepen door een hal met vlees en zelden heb ik mijn adem zo lang ingehouden. Hier en daar zag 
je een halve geitenpoot op de straat liggen. Een groepje mensen zat te lachen en iets te bekijken. 
Toch geen hanengevecht, hoopte ik. Nee hoor, BINGO! Of we mee wilden doen. Ze speelden met 
heel oude geplastificeerde briefjes waar ze steentjes of snippers van sigarettendoosjes op legden. 
Het ging vliegensvlug.
Ondertussen keiharde muziek, veel motorfietsen met zijspan en prachtige houten karren met boom-
stammen erop. "Hoi" riep iedereen tegen ons (of woorden van gelijke strekking). Op naar Mongolië 
Telecom dat een telecommunicatie netwerk aanlegt met steun van Kreditanstalt fuer Wiederaufbau. 
Op een plaat kun je zien hoe je straks vanuit een Ger naar de hele wereld kunt bellen (beursberich-
ten? prijs van yakboter of marmottenhuiden?). Op het plaatje loopt vanuit zo'n nomadentent een 
oneindig spoor van houten telegraafpalen de wereld in. Ik denk dat het project het zal worden inge-

Ontbijt met thee, brood kaas etc.

Ans kreeg van de Mongoolse maakster haar  
2 traditionele jassen, een korte koningsblauwe  

en een lange donkerpaarse (del). Prachtig!

Met een ceremonie met een  
beker melk werden ze ingewijd.

 



17

haald door de mobiele telefoon, hoewel? Netwerk? Via satelliet? We zullen zien.

No connection!
Maar e-mailen ging niet. "No connection" bleken de enige Engelse woorden bij Mongolië Telefom. 
Bellen lukte enkelen van ons wel, in een cel, via de telefoniste. Er zat vertraging in de verbinding en 
het was in Nederland 7 uur in de ochtend. Renske kreeg verbinding met haar vriend en werd weer 
afgebroken. Zij zou later ook e-mailen, zelfs eens via een Koreaans kantoortje in Ulaan Bator. Knap 
hoor! Ik heb het maar gelaten, want daar word ik maar zenuwachtig van. Het thuisfront is er wel aan 
gewend dat voor mij "geen nieuws is goed nieuws" geldt. Ik ben al blij dat ik vanuit Uffelte met mo-
biele telefoon en laptop kan mailen; ik moet het noodlot niet tarten. Zal ik zo'n blauw shawltje thuis 
aan het computertje binden?
We moesten nog een poosje wachten. Enkelen hadden al in het restaurant van gisteren gegeten; ze 
mochten zelf in de keuken aanwijzen wat ze wilden. De rest ging vóór 2 uur ook nog even; ik niet. 
Had ik altijd maar zo weinig honger. Daarna per auto naar het vliegveld waar het vliegtuig maar 1 
uur was vertraagd. Een ijverige jongeman meteen brutaal smoeltje hielp ons op weg; om de een of 
andere reden kregen we voorrang. In het vliegtuig natuurlijk weer herrie, maar je went eraan. Nu zag 
ik dat we vlak langs het enorme zoutmeer Uvs Nuur vlogen. Het lijkt wel een zee, maar het is 5x zo 
zout. Volgens Rik ontstaan zoutmeren doordat ze geen afvoer hebben en het water dus indampt.

In Ulaan Bator gingen we naar een hotel, dat eigenlijk een studiecentrum was. We hadden eenvou-
dige maar schone kamers en goede bedden! Hoera! De doucheslang van kamer 9 liet bijna al het 
water door en dus moesten Renske en ik allerlei trucs verzinnen. Ik zette gewoon de schakelaar om 
naar de kraan en hurkte daaronder. Het was fijn om jezelf, je haar en je kleren te kunnen wassen. 
Het was al na 20.00 uur maar we konden vlakbij terecht in een Italiaans restaurant "Della Casa", 
waar we als wolven op salades, pizza's en ijs aanvielen. Ria zocht een lekkere rode wijn uit, een 
Merlot geloof ik. De bediening was heel goed en het eten was heerlijk. Ik nam een pittige Tex Mex 
pizza, met gebakken bacon en rode peper. Dat moest ik later bezuren, want de diarree was toch niet 
over. Maar dat wist ik van tevoren en ik had het ervoor over.
De volgende dag zouden we vrij hebben en Ans had Tuxa ingehuurd om ons te begeleiden. Ik was 
van plan om in elk geval een Kashmere truitje voor mezelf en snuiftabak met flesje van Agaat en 
brocaten hoesje voor Frank te kopen. En dat zou me ook lukken.

Het is best lang geleden dat ik zulke avontuurlijke reizen heb gemaakt en dat merk ik wel. Maar tot 
mijn verbazing smaakt deze ervaring naar meer. Ik dacht dat ik niet meer zo'n behoefte had aan 
dit soort avonturen. Vanaf mijn leren bank naar National Geographic en Discovery kijken en wan-
delreizen in bijvoorbeeld Ierland en Noord-Teneriffe, met comfortabele onderkomens, leek me na 
mijn 60ste wel spannend genoeg. Dus niet. Dat gaat me mijn spaarcentjes kosten. Volgend jaar 
misschien niet mijn pelgrimstocht afmaken maar lopen in de Centrale Balkan en in de toekomst 
misschien weer Zuid-Turkije in de winter en Oost-Turkije in de zomer? Zeker terug naar Mongolië en 
dan langer. Ach, misschien gaat het wel weer over.

do 12-9 Ulaan Bator: slapen in een echt bed en douchen!
Onze eerste nacht in Ulaan Bator. We hebben allemaal heerlijk geslapen in een echt bed! Wat een 
feest. De meesten hebben ook lekker gedoucht. Er was heerlijk warm water. Jammer dat op onze 
kamer de douche nauwelijks fungeerde. De slang was zo lek als wat en het water bereikte de dou-
chekop gewoonweg niet. Maar niet getreurd…er was warm water en een wasbak die net niet van de 
muur af viel. Zo kun je ook schoon worden en je haren wassen.
Het hotel blijkt een 'research and trainingscenter'te zijn. We zien ook groepen mensen in zalen 
zitten, een soort colleges lijkt het wel. Later begrijp ik van rik dat het een scholingscentrum van de 
vakbeweging is, waar ook hotel faciliteiten bij zijn omdat Mongolië zo uitgestrekt is.
We hebben afgesproken de dag met ons allen door te brengen omdat Tugsoo beloofd heeft ons 
vandaag de stad te laten zien en te gidsen. Maar voordat ze komt moeten we eerst ergens een ont-
bijt te pakken zien te krijgen. Tja en dan ben je toch wel echt voor het eerst in Mongolië zonder gids 
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of tolk…zie maar eens te uit te vinden wat die rare kreten op gebouwen betekenen. Wat staat daar 
nu en als t op een restaurant lijkt kun je er dan wel ontbijten? Na wat zoeken strijken we ergens neer 
waar we in ieder geval mensen zien eten. We vinden daar echter alleen vleesgerechten, warm. Nee, 
geen ontbijt voor onze Hollandse magen. Dus besluiten we alleen koffie of thee te nemen. Nu ja kof-
fie, het heet zo maar het is beslist niet wat je in Nederland gewend bent. Slap en mierzoet… brrr.
We ontmoeten Tugsoo in de hal waar we e-mail adressen met haar uitwisselen voordat we op pad 
gaan.

Tugsoo wil ons als eerste meenemen naar het grote klooster in Ulaambator. Daar is iedereen erg 
trots op. We willen echter ook eerst een bank; er moet gewisseld worden. Dan volgt er dus wat heen 
en weer geloop en gekakel…er wordt niet echt besloten, degene die het hardste of het eerste roept 
krijgt gewoonlijk haar zin.
Het klooster is mooi. Ik zie veel overeenkomsten met de kloosters in Tibet, maar ik vond ze daar 
toch veel indrukwekkender en authentieker. Klooster daar zijn groter, er wonen veel meer monniken 
en ze zijn ook wat verschillend qua inrichting en schilderingen. Maar in grote lijnen kun je zien dat de 
kloosters hier toch tot dezelfde boeddhistische stroming behoren. Boeddhisten in Mongolië volgen 
ook de Dalai Lama.
Na het klooster bezoeken we het Feng Shui winkeltje van de broer van Tugsoo. Een erg luxe boetiek 
met snuisterijen en hebbedingetjes. Voor Mongoolse begrippen erg duur en luxe zo'n winkel. Terwijl 
iedereen daar loopt te neuzen en wat aan het kopen is loop ik terug naar het hotel. Het duurt me 
te lang daar en ik moet nodig een toilet bezoeken; ik ben bang dat het mijn beurt is voor diarree. Ik 
tref de rest weer in de winkel. Ze zijn nog lang niet klaar. Ik koop er zelf ook nog een paar souvenirs 
waarvan ik de kristallen het mooiste vind. Deze kristallen hang je voor het raam waardoor in de och-
tend het eerste de zon je huis binnenkomt. Door de breking van het licht krijg je mooi licht en mooie 
kleurend naar binnen die zouden zorgen voor goede positieve levensenergie in je huis. Ik koop er 
twee. Een voor mezelf en een voor Tom. Helaas laat een klier van een douane ambtenaar die op 
zoek was naar illegale souvenirs er bij de terugreis op het vliegveld een kapot vallen.
We gaan lunchen. Tugsoo neemt ons mee naar haar favoriete Chinese restaurant. Het groepsgedoe 
begint hoogtij te vieren nu. Ik moet verdorie mijn best doen om gewoon voor mezelf iets te bestel-
len. Men vindt dat we best samen gerechten kunnen nemen…maak ik zelf wel uit. Ik heb allang 
gezien wat ik lekker vind en wil dat gewoon proberen. Ik begrijp dat soort dingen nooit en ik zal me 
daar altijd tegen blijven verzetten. Wat maakt het in godsnaam uit wat ik bestel???

Na de lunch gaan we de department store in. Een groot staatswarenhuis waar je het beste souvenirs 
zou kunnen kopen. Er is inderdaad een hele souvenir afdeling, maar ik vind hem schreeuwend duur. 
Ik koop er een flesje voor snuiftabak en wat ansichtkaarten en kleine geschilderde ansichtkaarten. 
Het blijkt vervolgens nog een hele toer om voor die laatste enveloppen te vinden. Uiteindelijk vind 
ik er een paar, allemaal verschillend van formaat, op een boekenafdeling. Postzegels zijn nergens 
te krijgen. Daarvoor moet je de dicht naar het hoofdpostkantoor ondernemen. Dat vind ik nou zo 
heerlijk…zo in zo'n totaal vreemde stad rondscharrelen, de taal niet spreken maar toch langzaam-
aan met handen en voeten duidelijk weten te maken wat je wilt om zo stukje bij beetje de stad te 
ontdekken en te vinden wat je nodig hebt.
Hennie en ik zoeken een souveniertje uit voor Tom. Hennie wil hem wat geven omdat ze het zo heer-
lijk vindt dat ze mee kon rijden. We zoeken een paar vilten sloffen uit met een blauw motief erop en 
van die typisch Mongoolse omhoog gekrulde neuzen. Ze zijn leuk. Tom zal er later blij verrast mee 
zijn. Ze staan nu in zijn vensterbank te pronken. Hij wil ze eigenlijk ergens aan de muur hangen.
Ik onderneem de toch naar het postkantoor en haal daar mijn postzegels. Onderweg zie ik verschil-
lende internet cafeetjes. Handig om te weten! We verzamelen later allemaal op het plein voor de de-
partment store. Iedereen duikt daar nog het warenhuis in voor water, snoepjes, wetties en dergelijke.

Daarna duikt een deel van ons het terras op bij Chez Bernard, de European bakery. Kijkt dat klinkt 
hoopvol zo'n naam! Dit beloofd een bekend ontbijt voor morgenochtend! De rest onderneemt ook 
nog een tocht naar het postkantoor.
Ik merk wel dat ik wat geïrriteerd raak door het chaotische gebeuren. De hardste giller drukt ge-
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woonlijk haar zin door. "We gaan dit en we gaan dat" zonder echt overleg en zonder dat nagegaan 
wordt of iedereen het er mee eens kan zijn. Ik zou geloof ik liever op mezelf gaan. Maar het verschil 
met onderweg tijdens de toch vind ik wel opmerkelijk. Daar heb ik dat helemaal niet.

Na het terras gaan een aantal terug en een aantal gaan naar het internetcafé. Ik dicht daar een 
ellenlange mail aan Tom, maar toen ik die wilde versturen was de connectie weg… later blijkt dat er 
in heel de stad geen verbinding met het internet meer zou zijn. Grrrrr… dan wil ik hem maar printen. 
Gelukkig had ik een voorzienige blik en had ik de mail eerst opgeslagen. Ik dacht dan stop ik hem 
in een envelop en stuur hem naar Tom. Helaas, ook de printer blijkt niet aan de praat te krijgen. Tja 
en dan blijkt dat systeembeheerders overal op de wereld hetzelfde zijn. Je krijgt een eigenwijs jochie 
aan je pc die wat indrukwekkend op knopjes zit te klikken en schermpjes opent. Hij wil zelf de prin-
ter wel opnieuw installeren. Ook dat werkt niet. Dan zegt ie daarna in gebroken Engels 'sorry, printer 
no work today' Tja dat had ik ook al gezien, daar heb ik geen systeembeheerder voor nodig. Kan 
ie het bestand dan voor me op een flop zetten? Nee, die kan ie niet vinden… Later bij mijn volgen-
de bezoek aan Ulaambator trek ik expres mijn microsoft T-shirt aan. Wellicht maakt het voldoende 
indruk om te denken dat je deze mevrouw niet zomaar wat wijs moet maken.

Na een uur ga ik terug naar het hotel. De anderen gaan uit eten. Ik blijf thuis. Ik heb behoefte om 
even alleen te zijn, wat spullen te wassen en zo. Dan blijkt dat Yvonne de sleutel van onze kamer is 
kwijtgeraakt, dus wil ik ook op de spullen passen. Als Yvonne later terug komt ga ik er nog even op 
uit. Ik ga op zoek naar een internet café en een telefoon. Beiden mislukken. De provider ligt er nog 
steeds uit en Tom is niet thuis. Ik spreek zijn antwoord apparaat in. Ik kan hem nu immers niet meer 
spreken of mailen voordat we terug zijn uit de Gobi. Ik vind het wel leuk om even op mezelf door de 
stad te sjouwen. Het is hier elf uur s avonds. Het postkantoor is wel open, maar alleen het telecom 
gedeelte. Het is er spaarzaam verlicht en er zijn niet veel mensen. Van buitenaf gezien denk je dat 
het dicht is, maar gelukkig zag ik mensen in en uit lopen. Op het postkantoor zijn gelukkig behulp-
zame mensen waarvan er een een paar woorden Engels spreekt. Bellen naar het buitenland is daar 
zo simpel niet hoor. Je moet eerst naar een loket waar je een aantal belminuten moet kopen. Simpel 
toch, maar voor je dat uitgevonden hebt (er zijn daar echt geen Engelse opschriften hoor) ben je al 
aan een paar verkeerde loketten geweest. Dan moet je met je briefje naar een andere hal waar je het 
afgeeft aan een telefonist. Dan kun je gaan zitten wachten op een bank totdat jouw gesprek wordt 
afgeroepen. Maar ja, hoe weet je nu wanneer ze jouw gesprek afroepen? Dat Mongools heeft echt 
geen enkele herkenbaarheid voor ons. Gelukkig beseffen ze dat ook, dus ik wordt in de gaten ge-
houden en op tijd naar een telefooncel gedirigeerd. Maar helaas Tom niet thuis. De telefoniste praat 
wel Engels en ze probeert het een paar keer voor me. Geen verbinding en ik mag het antwoordap-
paraat niet inspreken. Tja, ik maar terug naar het loket van de telefoniste. Daar wordt wat afgete-
kend op mijn briefje. Ik raad op goed geluk dat ik daar mee terug kan naar het eerste loket. Jawel, 
dat blijkt te kloppen. Ik krijg mijn geld terug.

Op de terugweg valt mijn oog op een bordje bij Leo's café: international calling! Ik ga vol goede 
moed naar binnen in de hoop dat Tom net thuis is gekomen. Het is in Nederland nu ongeveer 5 uur. 
Weg gepropt onder een trap is een heel klein kantoortje achter een loket. Er past precies een plank 
met een telefoon en een teller in, een krukje met een juffrouw daarop. Gelukkig zijn mongolen niet 
zo groot. Zelf mag je plaatsnemen op een piepklein krukje voor een loket. Ze spreekt geen woord 
Engels maar een telefoonnummer op papier doet wonderen. Nadat ze een paar maal het nummer 
verkeerd heeft ingetoetst krijgt ze verbinding, maar ze snapt niet dat ze een antwoordapparaat aan 
de lijn heeft. Haar baas komt erbij (Leo?) en hem lukt het wel. Ik mag even het antwoordapparaat 
inspreken. Na 3000 tugrik betaald te hebben kan ik weer naar buiten. Wel blij dat ik in ieder geval 
het antwoord apparaat heb ingesproken.
Buiten zie ik een triest tafereel. Overdag had ik hen al rond zien hangen en bedelen bij Chez Ber-
nard. Zwerfkinderen. Ik weet dat dat een groeiend probleem is in Ulaambator. Ik zie een paar jon-
gens via putten aan de rand van het trottoir in en uit het riool klimmen. Ik begrijp later dat ze daar 
wonen.
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vr 13-9 ontbijt bij Chez Bernard - hotseknotsen in de jeep
Ulaan Bator, the big city. Om 08.00 uur acte de présence om te gaan ontbijten - op z'n Europees - 
bij Chez Bernard. Ans gaat niet mee, gevoelsmatig teveel gehaast om op tijd terug te zijn voor de 
tocht naar de Gobi. Iedereen enthousiast terug, heerlijk ontbeten en klaar voor het volgende traject. 
Drukte met de bagage > wat moet mee, wat blijft achter? < en in alle haast kan Yvonne haar ka-
mersleutel niet vinden. Vervelend maar uiteindelijk opgelost. Met 2 jeeps naar het huis van Rik waar 
we zijn schoonmoeder, een schoonzus en een neef ontmoeten. Onze kok, Bayra, hebben we al een 
week eerder ontmoet met de vorige groep. Zij gaat nu met ons mee de Gobi in. Op z'n Hollands 
koffie drinken, schaal koekjes erbij, niet duidelijk wat de bedoeling is. We kijken wat familie-foto's 
van Rik, spelen met de poedel, uiteraard een toiletstop voordat we weer op pad gaan. Rond 12.00 
uur gaan we naar beneden, het gaat nu echt gebeuren. Rik's schoonmoeder gaat mee niet zo zeer 

om ons uit te zwaaien zoals wij dat kennen. Zij loopt even later prevelend, met een kommetje in haar 
hand waarmee ze een melkachtige substantie in de richting van de jeeps sprenkelt, de jeeps (en 
onze tocht) te zegenen. Nog wat geregel hier en daar en off we go. Zo'n 20 min. later zijn we echt de 
stad uit en nog eens 15 min. later > einde verharde weg. Dat wordt hotseknotsen voor de komende 
8 dagen. Volgens Rik zullen we de eerste 2 dagen vnl. doorrijden.

We passeren wisselend landschap, stukken waar nog redelijk veel groen te zien is. Het is heiig wat 
het laaggebergte een surrealistische aanblik geeft. Qua wild zien we; wollige veldmuisjes die een 
soort Russische roulette met de jeeps spelen, buizerds en steppe-arend, vossen, marmotten en 
zwaluwen. Het wordt steeds stoffiger, vlakker, dorrer en rond 20.00 uur zetten we kamp op, vlakbij 
een bron. Regelmatig zullen we een bron zien, de waterplaats voor het vee, welk er vaak in kuddes 
omheen loopt en leuke taferelen schept. In totaal 280 km. gereden.
De jeep van Opa is stuk, de radiator, dat wordt dus regelmatig stoppen om water bij te vullen. Bayra 
heeft het goed voor elkaar v.w.b. de maaltijden, je merkt dat zij dit vaker gedaan heeft. Voor van-
avond Chinese noodlesoep, kant en klaar in bakjes, erg smakelijk. Rik heeft ook wat drank aange-
schaft en we nemen gezellig een borrel voor het slapen gaan.

Eindelijk de Gobi
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za 14-9 langs de lama's naar de Gobi
Ontbijt met een opkomende maar nog weinig krachtig zon. Kwart over negen alles in de jeeps, 
opa's jeep heeft nog steeds een lekke radiateur en het is het plan deze te laten repareren. We roule-
ren in de verschillende jeeps omdat en de jeeps en de chauffeurs van verschillende kwaliteit blijken 
te zijn, alleen de evenwichtigheid in getal moet nog even geoefend worden.
Het steppenlandschap is heuvelachtig, met vrij veel kudden schapen, geiten, paarden en met af en 
toe een Ger.
De paarden zijn een soort statussymbool voor de Mongoliërs, ze hebben er vaak meer dan nodig is 
voor de paardemelk, het berijden en de handel.

Na een uur hopsen rijden we Erdan Dalay binnen, we worden afgezet bij de dorpstempel waar een 
twintigtal lama's zowel jong als oud gebeden aan het opzeggen zijn.
We hebben volgens gebruik linksom lopend eerst de buitenkant bekeken en daarna de binnenkant. 
Het kleine dorpje bekeken, opvallend waren de vele winkeltjes met dagelijkse voedingsmiddelen, 
daarnaast nog een slager ontdekt en een ruimte met een poolbiljart en tafeltennistafel.
Er staat op de school een grote luidspreker waar naar ik vermoed vroeger propaganda mee ge-
maakt is door de Russen.. Het bleek later de radiozender te zijn die via de luidspreker te horen was.
Cathalijn heeft de school bezocht en is rondgeleid door een zeer vriendelijke lerares, de kinderen 
zijn op zaterdag vrij en dus jammer genoeg niet aanwezig.

Om 11.45 was de auto min of meer gemaakt en we vertrokken naar het niets, om de gebruikelijke 
tafellakenlunch met zon en wind om half 3 te gebruiken. We passeren de grens van midden- naar 
zuid-Mongolië wat een oppervlakte heeft van 3 maal Nederland met zo'n 70.000 inwoners
Op de hoogvlakte is er steeds minder begroeiing van "polletjes" (de afstand tussen de pollen geeft 
de droogte van het gebied aan, de oppervlakkige wortels scheiden een chemische stof af om de be-
nodigde oppervlakte te beschermen), verder zien we hier af en toe windhoosjes met stof. Het volgen 
van de verschillende sporen en het achterhangende stof van de jeeps is fascinerend.
We zien weer veel paarden en geiten, met af en toe enkele kamelen als zwarte silhouetten aan de 
horizon.
De route gaat naar Mandelovo om daar benzine te tanken, om vijf uur hebben we een tank gevon-
den, maar nu nog de beheerder zoeken, het tankpunt blijkt te zijn verplaatst naar een nieuwe plek. 
Tanken is hier nog behoorlijk arbeidsintensief 2 tanks per jeep en dan met de hand pompen, de 
chauffeurs helpen dan ook mee.
We stappen in om over de eindeloos lijkende hoogvlakte met nog een enkel bloemetje en wat gras-
pollen het laatste traject van ongeveer 80 km te rijden naar een kampeerplek. Het wordt en hobbe-
lige dag, maar dan staan we ook bij en kreupelbosje op een plateau waar slangen zitten. We zetten 
de tenten aan de voet van het rode plateau (Bajem Jack) Cathalijn en ik zijn het erover eens eerst 
een welverdiend biertje te nemen en dan pas de tent op te zetten in de gloed van een prachtige 
zonsondergang…   De chauffeurs en de kok Bayra gaan eten koken, als afsluiting van een lange rit 
om een eind de Gobi in te komen en dat is gelukt.

zo 15-9 rode rotsen, een oase en fata morgana's in de Gobi
Het is een warme nacht geweest, iets wat we toch niet al te vaak kunnen zeggen. De enige nacht 
dat ik het voeteneind open geritst heb. Het heeft de hele nacht flink gewaaid. Dat was goed te 
horen, omdat er iets aan de tent klapperde. Ondanks dat heb ik goed geslapen. Dat kan eigenlijk 
ook niet anders na die flinke neut wodka gisteravond met Ans. En dan om 7.15 uur weer op. Hoe 
ik altijd zo keurig op tijd wakker werd ga ik niet verklappen. Het was wel een heel mooi plekje waar 
we stonden. Na het inpakken en inladen wilde ik met Cathalijne en Ria de jeep van opa in. Net toen 
Ria voorin wilde stappen, werd ze door Rik naar een andere jeep verwezen. Wij kregen het meisje 
(ik ben slecht in namen) voorin. Leuk vonden we dat niet, ook niet dat ze voorin ging zitten. Dat was 
tegen de afspraak. Dus bij de eerste stop ging Cathalijne voorin zitten. Het was een mooie rit door 
vlak landschap met luchtspiegelingen. Gisteren hadden we ze ook gezien en ik vind dit echt won-
derbaarlijk.
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We beklommen de rotsen en hadden een mooi uitzicht. Er groeiden zelfs nog plantjes op met mooie 
kleuren. Aan de achterkant was een zandhelling waar ik naar beneden gelopen ben. Natuurlijk nam 
ik nog een overzichtsfoto. Toen ik naar de jeeps terug wilde lopen zag ik een gekko bij een struikje 
zitten. Ik was weer geheel verdiept in het beest op de foto zetten, want toen ik opkeek werd er ge-
roepen en gezwaaid naar me.

Vervolgens gingen we naar een oase om groente en fruit te kopen. Er waren een aantal zeer opdrin-
gende kinderen, die ons groente probeerde te verkopen. We zagen pepers en paprika's groeien. Er 
lagen veel uien te drogen in de zon. Ook was er een ger met een windmolen ervoor. Van zo dichtbij 
had ik dat nog niet gezien. Grote zakken uien werden met een handweegschaal met een grote haak 
eraan gewogen. Een van de chauffeurs zag een mooie motor staan en mocht er stoer een rondje 
op rijden. Het was heel kaal rond de oase en ik zag een paal staan. Nieuwsgierig liep ik er heen en 
er bleek een basketbal bord aan bevestigd te zijn. In de verte op de heuvelrug zag ik zoveel sporen 
naast elkaar, dat het wel een 12 baans weg leek. Het was een heel mooi gezicht.

Na alle inkopen gingen we verder naar onze lunchplaats. Na een uurtje rijden stopte opa. Hij wees 
in de verte en jawel, we zagen antilopen Voorzichtig uitgestapt en wat in hun richting gelopen. Eerst 
maar op de foto en dan kijken of ik dichterbij kan komen. Ze hadden me in de gaten en zetten het 
op een lopen. Het was leuk om ze te zien.

De eerste jeep was doorgereden, dus enkele hadden pech gehad. Na een poosje gestopt bij een 
ovoo. Heel in de verte kwam een ruiter aan, bekeek ons bij het passeren en verdween weer. Het 
landschap was kaal. Na nog een stukje rijden kwamen we bij onze lunchplek aan. Het was een mooi 
plekje tussen de bergen. Vanaf hier zijn we gestart met onze wandeling door de kloof. Ik had wat 
foto's van de omgeving gemaakt en was juist mijnlenzen aan het verwisselen, toen Ria ons vroeg 
om te draaien voor een groepsfoto. Dat deden we natuurlijk. Hierna kon de wandeling beginnen. Het 

We kwamen na een poosje bij een gebergte waar rode rotsen van zandsteen waren. Ze staan bekend als de “Red Cliffs" 
van Bayanzag. Het was een vreemde formatie die best hoog was.
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startpunt had een mooi uitzicht tussen de rotsen door op een vlakte met een ger en schapen.

Rik en de jeeps zouden ons over 90 min. aan het einde van de kloof bij de waterput weer ontmoe-
ten. Het was lekker wandelweer. Warmer dan de afgelopen dagen. We zagen gieren rondvliegen 
en ze zaten op de rotsen. De rotsen waren grog van vorm en naar het einde van de kloof toe wat 
glooiender. Rik had verteld dat er een rots op een liggende kameel leek. Deze hebben we inderdaad 
gezien. Er lagen mooie stenen en ik heb er een aantal meegenomen. Ik merkte trouwens dat ik mijn 
lenskapje van mijn telelens kwijt ben. Waarschijnlijk ligt het ding bij de start van de wandeling, daar 
waar de groepsfoto gemaakt is, op de grond. Er waren ook mooie bloeiende plantjes te zien. Soor-
ten, die we nog niet eerder gezien hebben. Ans en Cathalijne wilden eens iets anders op de foto en 
stortten zich op de plantjes als echte natuurfotografen. Inmiddels was het toch wat kouder gewor-
den. De wind stak op en ik voelde regendruppels. Juist toen we als laatsten bij de waterput kwa-
men, zagen we de jeeps. De rit ging verder door valleien. Weer fata morgana' s gezien. We dachten 
echt 2 grote meren in de verte te zien, maar toen we dichterbij kwamen waren ze er niet. Later 
bleken de anderen ze ook gezien te hebben. Wat een geruststelling. 

De jeep kreeg problemen met het water. Er moest bijgevuld worden. Gelukkig waren er 2 jerrycans 
water mee. De laatste jeep was ons nog niet gepasseerd en we zagen niets, dus omgekeerd om te 
zoeken. Even later kwam hij eraan. Na een poosje nogmaals problemen. De jeep moest zelfs aange-
zwengeld worden. Als laatsten kwamen we bij de ruines van een oud klooster aan. Ik vond het niet 
veel voorstellen. Ben me maar gaan verdiepen in het zoeken naar archeologische stenen. Die zou je 
hier wel kunnen vinden volgens Rik. Nou, Hennie heeft wel wat gevonden, ik niets bijzonders. Ging 
bij Cathalijne op een muurtje zitten en zag het dubbele gewei van een wilde geit. Cathalijne wilde 
het wel meenemen voor de buurman. Het was best mooi, maar wel de vraag of er geen problemen 
bij de douane zouden ontstaan. Die gok nam ze maar. Het was het proberen waard.

Een schaap wordt op humane wijze geslacht
Rik en de chauffeurs wachtten tot de nomaden van de ger terug waren. De ger stond vlak bij de 
ruïnes en ze wilden een schaap kopen voor de slacht. De chauffeurs hadden al 3 dagen geen vlees 
gehad en dat kan een Mongool blijkbaar niet aan. Bij de thee wordt dan onderhandeld of de noma-
den een schaap aan hen willen verkopen en de prijs.
Het was gelukt. Maar nu eerst terug de kloof door naar onze kampeerplek. Bij de kloof uitstappen 
en lopend verder. De jeeps kwamen achter ons aan en het zou iets spectaculairs worden. Natuurlijk 
kwamen we weer achteraan, want er moest weer gezwengeld worden. Wat een ellende die jeep. Ik 
zag een verkeersbord "verboden in te rijden" en vond dat wel een hele rare gewaarwording op zo'n 
plek. Achteraf begreep ik waarvoor. Juist, je kon in de kloof niet passeren. We gingen de jeep uit en 
moesten op het smalste punt door het water lopen. Toen kwamen de jeeps erdoor. Ze pasten maar 
net. Het was een mooi gezicht. Daar rond gekeken en foto's gemaakt. Ria is omhoog geklommen en 
liet zich op de foto zetten. Later merkte ze dat ze hier haar camera heeft verloren. Hoog in de rots 
was een plek vol vogelpoep waar een lammegier jaarlijks zijn nest heeft.
Vervolgens verder naar onze kampeerplek. Het was een vlak stukje, ingeklemd tussen 2 rotsen en 
een riviertje. Juist toen we de tent aan het opzetten waren stak de wind op, waardoor de buitentent 
bijna weg woei. Gelukkig kwam Ria helpen vasthouden. De haringen wilden de grond niet in. Ten-
minste, ze kwamen er net zo snel weer uit. Dan maar vastzetten met grote stenen. Veel tijd om mijn 
spullen uit te pakken was er niet.

Rik hield een bespreking. Eerst besproken wat we morgen gaan doen. Vervolgens wie er mee gaan 
naar het slachten van het schaap. Wie niet mee ging kon eerst gaan eten. Er was al wat gekookt. 
De anderen aten bij terugkomst. De niet achterblijvers vonden dit toch wel vreemd, omdat er zeer 
regelmatig zeer laat werd gegeten. En nu zou het dan in 2 ploegen gaan. Wordt ons eten dan opge-
warmd of wordt er vers gekookt? Het riep nogal wat vragen op waar we geen informatie over kre-
gen. Rik heeft uitgelegd dat dit een vlees etend land is en schapen slachten bij de cultuur hoort. Het 
gebeurt op een heel humane wijze door het dichtknijpen van de aorta. Dat is dus beduidend anders 
dan bij moslims. Het is niet bloederig. De film Urga laat het zien. Een van de chauffeurs is nomade 
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geweest en kan goed slachten. Hij zal dat doen. Het schaap kost T18000 En als we de huid verko-
pen in Ulaan Bataar dan krijgen we nog T5000 terug. Schapenvlees behoort tot het basisvoedsel. 
Ria, Renske, Cathalijne, Yvonne, Rik en Helga gingen mee. Op weg daarheen eerst nog in de kloof 
naar de camera van Ria gezocht. Niets gevonden. 

Verder naar de ger. Binnen gewacht tot het zoontje de kudde bijeen gedreven had bij de ger. Het 
waren schapen en geiten. Het zag er heel modern uit binnen met mooie wandkleden en vloerbedek-
king. Eenvoudige, maar mooie spullen. Ook de nomaden zagen er keurig uit. Ze hebben een zoon 
en dochtertje van 3 jr. We kregen zoute thee zonder melk, want die was op. Intussen had de chauf-
feur de messen geslepen. En toen moest er een schaap uitgezocht worden. We liepen om de kudde 
heen en ik vond dat heel moeilijk. Gelukkig ging de jongen de kudde in en greep een schaap. De 
vader nam het beest mee naar de zijkant van de ger waar de chauffeur het over nam. Het beest was 
snel dood. Heeft niet tegen gesparteld en we dachten dat het dus geen pijn heeft geleden. Onze 
ogen zijn niet allemaal droog gebleven. Dat viel toch wel tegen. In dit geval wel handig zo'n camera 
voor je ogen. Voor degene die niet mee gegaan zijn zal ik een uitgebreid verslag over het gebeurde 
besparen. Voor de anderen: op verzoek wil ik het beschrijven of je kunt de foto's bestellen.

Het duurde best wel lang en het begon koud te worden. Uiteindelijk lagen de bouten op de huid 
en werd de rest binnen bereid. Daar zijn we niet meer bij gebleven. We hadden het wel gehad zo. 
De jongen bracht de kudde weer weg. Wij gingen met de jeep van opa terug. Rik en de anderen 
bleven nog. Eerst wat warms aangetrokken en toen in de beschutting van de jeep gegeten. Een 
soort vlindermacaronisoep met salade. En watermeloen toe. Die wilde niemand. Ik associeer dat 
met warm weer en ga het niet in de kou eten. Bij onze kok wodka gehaald. Ze heeft mijn hele gele 
beker vol geschonken.. Nu kon ik Ans trakteren. Met wat nootjes erbij hadden we het gezellig in de 
tent. Omdat deze hoeveelheid wodka bij mij niet zo snel op is, had ik alle tijd om in mijn dagboek te 
schrijven. Intussen was de wind gaan liggen en had ik het niet koud meer. Het was een lange ver-
moeiende dag geweest.

ma 16-9 Yolyn-Am, de adelaarskloof en een verdwenen Japanner
We hebben de nacht doorgebracht op een prachtige kampeerplek, tussen de rotsen, aan een klein 
stroompje. Er zou die nacht door de chauffeurs een lynx gesignaleerd zijn die de koekjes heeft op-
gevroten, sporen zijn echter niet gevonden.
Gisteravond hebben we de schaapslachting meegemaakt: het sterven van het schaap, de uiteinde-
lijke overgave aan het Niets, het onbekende, was een aangrijpende ervaring.
Tegen half negen ontbeten, een stralende zon, helder, een blauwe hemel. Een uurtje later lopen we 
de kloof in, de rivier door, dan zijn er heuvels, bergen waar we drie gers zien staan, een motorrijder 
tegen komen, vogeltjes zien en horen. Het is korte broekenweer , zon heerlijk stralend in het gezicht. 
Onderweg vertelt Renske een stukje van haar leven… de stemming is rustig.
Tegen 11.00 uur rijen de drie jeeps ons achterop, Helga zit er al in vanwege haar eerdere sanitaire 
stop, Rik en Baira hebben hun haren gewassen.
We rijden door tot ongeveer 2350 meter, een prachtig uitzicht, Baira, de drie chauffeurs lopen 3x 
linksom de ovo, Baira maakt een buiging… ze gooien er kleine steentjes op.
We rijden 45 minuten door en arriveren bij een zowaar toeristisch punt waar een hoop motoren 
staan ,je een paardje kunt huren, een groep japanners wordt waargenomen als ook een flink aantal 
jeeps. We lunchen er schuin tegen een helling, dan de pas er in: redelijk moeilijk voorspelt Rik.

Baira volgt ons te paard. Rechtop zit ze, leuk om naar te kijken.
Bij een plek waar de kloof smaller wordt, zit een jonge Mongoolse vrouw soeveniertjes te verkopen: 
uit hout en steen gesneden kameeltjes, berggeiten en gieren. Sommigen kopen wat ter geruststel-
ling van de anderen. Baira besluit om terug te keren.Op een open prachtige plek met veel zon en 
groen, strekken wij ons uit om te zonnebaden: Yvonne in de schaduw, Ria tegenover de groep: zo 
kan ze 't goed allemaal bekijken en beschouwen en zo het hare ervan denken. Maakt er overigens 
geen geheim van wat zij ervaart en vindt: dat is zo leuk aan haar: maakt je altijd deelgenoot…
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Stilte….

Het beekje kabbelt, de zon brandt… je hoort de wind van verre door de kloof aankomen ruisen 
totdat hij onze plek binnenvalt. "Doe die deur eens dicht!" roept Hennie, enorm genietend van de 
warmte.
Ans krijgt het ook warm en gaat naast Yvonne zitten in de schaduw, samen gaan ze na een half uur-
tje alvast terug, de rest van de groep volgt na weer een half uurtje: valt een beetje tegen nu: verder 
dan we dachten, klauteren, licht stijgen, Ria begint te zuchten, daar waar de kloof zich verbreedt 
en uitwaaiert schiet Helga nog even plaatjes van drie koeien. Dan het hek uit wat officieel toegang 
verleent aan de kloof, en waar een WORDT GEZOCHT aanplakbiljet hangt met de foto van KIMO-
TO, een per motor verdwenen japanner. Rik had erover gelezen in een Engelstalig krantje: "Rij maar 
door" had hij tegen andere groepsleden gezegd toen hij pech kreeg, "ik red me wel"…  Nooit meer 
gezien en gehoord, hij noch zijn motor…
We bedenken twee mogelijkheden: òf hij is verdwenen om een nieuw leven te gaan leiden, òf ver-
moord, begraven onder een ovo, motor ingepikt, overgeschilderd.
Voorbij het hek is het toch nog een aardig eindje lopen naar het kamp: het is heet in de zon, we heb-
ben er genoeg van en zijn blij als we het kamp zien liggen.
We ploffen neer bij de anderen, drinken bier en fris, Ans deelt nootjes uit en Rik zoutjes. Het is de 
eerste keer dat we zo, in de zon, met z'n allen zitten na een wandeling, heerlijk, echt vakantie, niets 
meer moeten, zonnetje, relaxen...
Je krijgt dan natuurlijk ook meteen een groepsgesprek: over de politiek geloof ik, over de liefde wat 

We lopen door een indrukwekkende kloof, de Yolyn 
Am, Adelaarskloof (of Gierenkloof).

Steile lichtbegroeide hellingen die boven ons uit 
torenen. In de winter is deze kloof geheel en al 
gevuld met ijs en sneeuw. We klimmen, struikelen 
over stenen, watervalletjes.

We zien hoog tegen de wand 5 berggeiten 
klimmen, fantastisch dat zij dat kunnen: één gaat 
voorop de anderen volgen. Zo gaat het bij ons ook: 
zonder gemekker.
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dat is… echte liefde…, over vasthouden en loslaten of iets ertussen in, over je aanpassen , de ander 
accepteren zoals hij/zij is, over emancipatie, de vrouw die alles moet kunnen, studeren en zorgen, 
persoonlijke groei. Is dat allemaal wel het hoogste goed?

Ondertussen rommelen de chauffeurs voortdurend aan hun auto's: er wordt gesleuteld en gedaan, 
banden verwisseld. Baira slaapt op een achterbank. Af en toe rijdt een paardje voorbij met een 
Mongool erop, soms ook zie je een eenzame hond voorbij gaan die niet op of om kijkt. 
Na ongeveer 1,5 uur zetten we de tenten op. Helga moet bemiddelen tussen Ria en mij hetgeen zij 
heel goed doet door middel van een praktische oplossing die door beide meteen wordt geaccep-
teerd. We rusten in de tent. Bij de jeeps wordt de avondmaaltijd bereid: aardappelpuree met inge-
maakte groenten, koek toe en veel meloenstukken waar eigenlijk niemand zin in heeft. Een nogal 
mager hapje vinden we, maar ja , het is ook wel weer goed, je hebt toch te eten ?
Ria probeert iedereen te mobiliseren hout en gedroogde yakdrollen te zoeken voor het kampvuur: 
Rik en Renske helpen mee, ondergetekende doet de opbouw..
Uren hebben we daarna naar het vuur gekeken, een prachtige avond, nemen een wodka, en nog 
eentje en daarna nog eentje…
Tegen half 11 ligt iedereen weer op één oor, laat voor ons doen, ongelooflijk hé ?
Een geweldige dag.

di 17-9 verdwaald in een sneeuwstorm
Vroeg vertrek vandaag: 9.15 uur. Het is onaangenaam weer. Een grijze, grauwe lucht en het is ont-
zettend koud. We gaan eerst naar het museum vlak bij de adelaarskloof. Bij aankomst blijkt het nog 
dicht te zijn. Geen nood: de mevrouw van het museum wordt thuis even opgehaald. Ook de eigena-
ren van de souvenirwinkels hebben ons gezien en beginnen de handel klaar te zetten.
Het museum staat vol met opgezette beesten en stenen uit de omgeving. Na het museum doen we 
uitgebreid de souvenirwinkels. Het is te koud om buiten te blijven, laat staan om buiten stil te staan. 
Helga laat zich verleiden een bontmuts te kopen. Naar later op de dag blijkt, een buitengewoon 
nuttige aankoop.

Vervolgens rijden we naar Dalanzadgad, de provinciehoofdstad van Omnögov. Rik gaat boodschap-
pen doen. Wij mogen de markt gaan bekijken, maar schieten het eerste het beste café in. Het is 
veel te koud om buiten rond te lopen. In het café hebben ze koffie, liptonthee en pannenkoekjes met 
vlees erin. Lekker warm. Na vijf kwartier kunnen we het niet langer uitstellen en gaan naar buiten, 
kopen gauw wat water, wodka, snoep, koek etc., en lopen naar het telecomgebouw waar we af-
gesproken hebben met de anderen. Ze zijn er nog niet; we wachten dus nog wat. Voor vertrek uit 
Dalanzadgad gaan we lunchen, de gebruikelijke maaltijd: rijst, salade en vlees. Rik moet nog een 
paar boodschappen doen en we brengen nog maar wat tijd door met wachten. Het is een echte 
wachtdag. In ieder geval zitten we warm.

Laat in de middag vertrekken we dan toch richting zandduinen. We rijden over een eindeloze kale 
vlakte. Je ziet alleen de stofwolken van de andere twee jeeps. Het begint te sneeuwen. Eerst wat 
kleine vlokjes, maar langzaam worden de vlokken groter en blijft de sneeuw liggen. Na enig zoeken 
vinden we de eerste zandduinen. De stoeren onder ons stappen uit en klimmen er bovenop om fo-
to's te nemen. Het gaat steeds harder sneeuwen. Je ziet amper waar je rijdt. De auto van opa slaat 
voortdurend af en moet dan weer aangeslingerd worden, of als dat het niet is, moet er weer water 
bijgevuld worden. Het houdt ontzettend op. Tegen de tijd dat de auto het weer doet, zijn de andere 
twee jeeps volledig uit het zicht verdwenen en zit er niets anders op dan de sporen te volgen. Het is 
elke keer weer een opluchting als we de andere auto's weer zien. We rijden maar door, op zoek naar 
een ger. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg.

Toch stoppen we af en toe nog voor foto's. Van zo'n kameel in de sneeuw moet toch wel een plaatje 
gemaakt worden, of van de mooie grote boom vol met sneeuw die daar ineens midden in die lege 
woestijn staat. Langzaam wordt het donker. Ondanks de sneeuw hebben we een prachtige zons-
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ondergang. Zo mooi hebben we het nog niet gezien. Tegen een uur of half negen wordt de sneeuw 
minder. Een ger hebben we nog steeds niet gevonden. We stoppen uiteindelijk in een redelijk be-
schutte vallei en zetten de tenten op. De wind gaat gelukkig liggen. Nog even een snelle warme hap 
(rijst met rozijnen) en rond een uur of tien gauw de 'warme' slaapzak in, in de hoop dat het morgen 
beter weer zal zijn.

wo 18-9 zon en sneeuw
Yvonne was 's-nachts haar tent kwijt. De tent stond er nog wel maar ze wist niet meer welke van 
haar was.
's-Morgens vroeg was het nog berenkoud; het had behoorlijk gevroren. De tenten zaten onder de 
rijp. Na het ontbijt kwam gelukkig het zonnetje erbij. Toen moesten die natte tenten ingepakt wor-
den, vreselijk koude vingers. Om warm te worden speelden we een frisbee-spelletje. Rond 10 uur 
vertrokken we. Onderweg zagen we schitterende panorama's en hadden we een fotostop vlakbij 
Bayn Zag (de rode rotsen waar wij op de heenweg gestopt zijn).
In Bolgan gestopt om benzine te tanken en werd er een sneeuwpop gemaakt door een aantal van 
ons die geen last hadden van koude vingers. Daarna naar een bron om water te halen. Daarna gin-
gen we alsnog op pad naar zandduinen die we de dag ervoor vanwege de sneeuw gemist hadden. 
Schitterend mooi met sneeuw op de kam, en behoorlijk hoog. Er stond een Mongool uit een nabij-
gelegen ger die een vindplaats wist van een schedel van een dinosaurus. Na een prijsafspraak met 
Rik gingen we op pad, met de jeep en daarna een stuk gelopen, heuvel op, heuvel af. En ja hoor, in 
het gesteente van een heuvel zagen we een kop. Er was nog een tweede fragment een stukje ver-
derop, doch hier kon ik niets van maken.
Na een stuk rijden via een mooie route een picknickplaats gezocht en gevonden. Daarna foto's ge-
maakt van kudde kamelen. Daarna wist Rik een "stenenveld" waar iedereen zich kon uitleven in het 
zoeken van stenen.
Onderweg veel gazelles gezien en kraanvogels die aan hun trek begonnen naar Z-O Azië.
Om 8 uur kamp opgeslagen en na het avondeten gelijk in de slaapzak vanwege de kou.
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do 19-9 Gobi woestijn, via Arvaykheer (de zon schijnt de hele dag)
's-Morgens staat het ijs nog op de tent. Rond 07.00 uur moet ik er uit, het is bitter koud maar de 
rode gloed van de zonsopgang is prachtig. Ontbijt met muesli en melkpoeder van Ans (met heet 
water, lekker warm) en rond 10 uur rijden Hennie, Baira en ik in de jeep van "opa". Die is koud en 
tochtig maar dat is beter dan de hitte bij de "slager". Het landschap is kaal en we zijn snel in de 
provincie Övörkhangay.
Baira vertelt hoe ze heeft leren paardrijden sinds mei van dit jaar. Niks lessen, gewoon doen. Haar 
familie bestaat uit nomaden en ze heeft zelfs een "oranje" koe, van haar oma gekregen. Thuis in 
Erdenet heeft ze een Mongoolse en een gewone hond; de Mongoolse leeft buiten en de andere laat 
zichzelf uit. En dan is er nog het konijntje dat ze in Tarialan heeft gekregen. Ze vertelt over de Kazak-
ken die in West-Mongolië leven en mooie grote Gers hebben, maar de Mongolen mogen de Kazak-
ken niet. Ze liegen en ze vragen altijd hoeveel je verdient. Maar ze zijn wel zeer gastvrij. Ze hebben 
katten en daar houdt Baira niet van, evenals de meeste Mongolen. 

Rond 13.00 uur zijn we in Arvaykheer, de provinciehoofdstad. Met Rik eten we in een soort snackbar 
voor 1200 Tugrug een uitgebreide maaltijd en drinken we melkthee. Ik proef gebrand gerstemeel, 
best lakker. Bij de soep (die ik niet neem) zit gestoomd brood, dat doet wel denken aan Oostenrijk-
se knoedels. Iedereen die binnen komt, kijkt natuurlijk naar ons. Enkelen krijgen vegetarisch eten; 
dat duurt langer dan de rest; moeten ze het vlees er eerst uitvissen? Maar het gaat fout, er waren er 
twee die de hoofdmaaltijd afbestelden. Er komt helemaal geen eten uit de keuken en dan blijkt dat 
Baira alle maaltijden heeft afbesteld. Ze krijgt op haar donder van Rik want ze was weggelopen en 

Om ongeveer 15.00 uur zullen we vanaf het 
plein voor het stadhuis van Arvaykheer ver-
trekken.

Het is een prachtig stadhuis maar het luxueus 
betegelde toilet is ongelooflijk vuil en er is 
geen water, ook niet in de stortbak. Het lijkt 
wel Oost-Europa in de communistische tijd.

Leuk gesprek in het Engels met een lera-
res Russisch, die natuurlijk niet weet, waar 
Nederland ligt. In Europa, tussen Duitsland en 
Engeland, schijnt haar wel iets te zeggen.
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had de zaak niet goed in de gaten gehouden. Enfin, na weer wachten komt de "goulash": rijst, kool- 
en aardappelsalade en dunne plakjes gekookt schapenvlees, goed gekruid en wel te eten. Als we 
in Nederland alleen dit soort eten zouden hebben, dan zou ik een stuk dunner zijn. Of zou ik in de 
winter ook een voorraad Buuz gaan aanleggen?

Enfin, rond half 5 gaan we bijna rijden, maar nog niet helemaal. Eerst langdurig water tanken en 
daarna weer langdurig benzine tanken, want de jeeps hebben elk 2 benzinetanks. En daar gaan we 
dan weer, door een weids landschap en door de bergen. Op een pas met schitterend uitzicht op 
vergelende Larix-bossen stoppen we. Er is een grote Ovoo en ook een Stupa. Ik gooi een steentje 
op de Ovoo en loop er tweemaal omheen. Rond de Stupa staat een hekje met een heleboel hemels-
blauwe sjaaltjes er aan geknoopt. Later lees ik dat de kleur met hemelgoden te maken heeft. En 
wat zie ik op mijn foto's: de hemel heeft inderdaad dezelfde kleur. Nog even rijden we verder en dan 
stoppen we in een prachtig dal, waar het nog lekker warm is.

In de buurt van een groep gers zetten we de tenten op; vlakbij zijn weer Larixen. Natuurlijk gaan 
we naar de gers en we mogen het melken van de paarden zien. Veulens worden dan bij de moeder 
gebracht en als het klaar is, mogen ze drinken Er komt maar weinig melk in de leren emmer. Het zijn 
grote veulens; waarschijnlijk worden ze lang aan de uier gehouden vanwege de melk. Daar wordt 
ook airakh van gemaakt, een heldere alcoholische drank. De paardenmelk smaakt heel prikkelend 
en zurig. En natuurlijk krijgen we weer de gedroogde wei, keihard maar wel lekker, thee en gefrituurd 
brood. Het brood is oud en heel hard en we spoelen het weg met een beetje airakh. Je went er aan.
Via Baira worden ons vele vragen gesteld over Nederland. Is de zee echt zo gevaarlijk als de men-
sen hier geloven? Ja, dat kun je wel zeggen. De ger-eigenaar zingt een lied over een moeder en een 
paard en wij zingen "Er was eens een meisje loos". Inmiddels wordt het ontzettend koud en ik ga 
vroeg naar bed (en Henny ook, blijkt later). De man van de ger heeft daarna nog een vuur gemaakt, 
waarbij iedereen lekker warm is geworden onder het genot van wodka/airakh, zo hoor ik de volgen-
de morgen.

vr 20-9 rije rije rije in een wagentje en als je dan niet rijden kunt…
Onze laatste dag van de Gobi rijtoer wordt een lange dag. Veel rijden terwijl er onderweg ook nog 
best het een en ander te zien zal zijn.
Maar eerst is er het ontbijt. Rik en Baila hebben yoghurt gekocht bij de gers. De streek waar we nu 
zijn staat bekend om haar goede yoghurt aldus Rik. Hij neemt ook een grote pot yoghurt mee naar 
huis voor zijn schoonmoeder. Vanavond zijn we immers weer in Ulaambator.
De yoghurt is inderdaad heerlijk. Zacht van smaak, stevig, een beetje vlokkige boerenyoghurt. Toch 
opmerkelijk dat je dat in zo'n vlees en zuivelland als Mongolië weinig tegenkomt.
Het landschap was gisteren al veranderd, maar vandaag nog duidelijker. We zijn de Gobi nu echt uit. 
We zien weer veel steppen, bergen worden heuvels en zijn leeg, kaal en bruin. Ik vind het een beetje 
saai, depressief landschap. Maar later als de zon meer doorbreekt zie ik toch ook weer die mooie 
warme bruine kleuren die ik ook in de woestijn zag en dat licht maakt het landschap veel mooier.

Onderweg zien we weer heel veel knaagdiertjes en roofvogels zoals ook op de eerste dag van deze 
tocht. Ik zie een paar keer vlak langs de weg grote adelaars zitten. Wat een prachtige beesten toch. 
Ik moet eigenlijk de auto laten stoppen en een foto nemen. Maar ja als ze zo dicht langs de weg zit-
ten zijn ze toch weg voordat je je toestel klaar hebt. Helga probeert het wel een paar keer. Een keer 
lijkt het te gaan lukken. We stoppen voorzichtig en maken zachtjes de auto open. De vogels blijven 
zitten… totdat de volgende jeep met piepende remmen achter ons stopt om te kijken waarom wij 
stoppen!
Onderweg naar Kharakhoram komen we langs het Shankh klooster. We bezoeken het klooster. 
Het is een klein authentiek klooster. Het lijkt op dat van Erden Dalay aan het begin van de Gobi toer.
Dan gaan we door naar Kharakhoram en het klooster Erdene Zu. Kharakhoram is de hoofdstad van 
Mongolië ten tijde van Djenghiz Khan. Rik verteld dat de mongolen, optimistische dromers als ze 
zijn, het plan hebben opgevat om Kharakhoram weer de hoofdstad van Mongolië te maken. Even 
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alles uit Ulaambator verplaatsen zeker, naar dit dorp met zijn gebrek aan infrastructuur en voorzie-
ningen!

 

Veel souvenirshops, toegangsprijzen en later nog eens apart betalen voor het museum. Er vindt 
net een ceremonie plaats. De monniken zijn aan het bidden, meer een soort monotoon zingen. 
Een monnik zingt steeds voor, daarbij een oud gebedsboek gebruikend. De anderen antwoorden 
hem. De monniken zijn van alle leeftijden. Oude, wijze en verrimpelde mannen en jongen eigenwijze 
jochies die met elkaar zitten te donderjagen tijdens de ceremonie. Ruzie makend om de stokken 
waarmee ze op gezette tijden op een grote gong mogen timmeren. Stiekem mekaar knijpen en mep-
pen als de oudere monnik even niet kijkt.

Ik doneer wat geld. Ik voel me daar toe altijd geroepen op dit soort plekken. Je weet dat monniken 
vaak hun inkomsten deels uit dit soort giften moeten halen en ik vind het geen ongezond idee om 
je aan gewoonten en tradities te houden als je dergelijke plaatsen bezoekt. Zij stellen zich tenslotte 
open voor jouw toeristische nieuwsgierigheid!

Een belangrijk deel van ons bezoek aan Erdene Zu brengen we echter toch door in souvenir shops 
en stalletjes. Souvenirs zijn hier mooier en stukken goedkoper dan in Ulaambator. Het is het ein-
de van de reis en iedereen gaat inslaan. Ook buiten het klooster bij de eeuwenoude schildpad en 
de gebroken fallus van Djenghiz Khan zijn souvenir verkopers te vinden. Ze hebben wel erg mooie 
dingen. Ook authentieke zaken en antieke zaken. Ans tikt een mooi antieke goudweegschaal op de 
kop. Een aantal mensen kopen mooie kleine authentieke voorwerpen of een Mongools jasje. Ik koop 
een Tibetaans boterschaaltje, waarin ze boterlichtjes branden in tempels en op altaars en een mooi 
bruinrood stenen snuiftabakflesje aan voor Tom. Eindelijk een leuk souvenir voor hem gevonden en 
tja, een èchte man draagt zo'n ding bij zich he!
Na de verlate lunch bij de fallus van Djenghiz rijden we verder naar Ulaambator. Even voorbij Kha-
rakhoram zien we in de bergen met grote witte letters de datum van vandaag staan… merkwaardig. 

Ik had veel verwacht van Erdene Zuu, 
het belangrijkste klooster van Mongolië 
maar het valt me eerlijk gezegd tegen. 
Het is duidelijk dat dit een van de be-
langrijkste toeristische trekpleisters van 
Mongolië is.



31

Rik vertelt dat daar vlakbij een kazerne is en bij wijze van driloefening moeten de soldaten elke mor-
gen die helling op en de datum aanpassen!
We verwachten veel van het feit dat we de rest van de weg over zo'n beetje de enige asfaltweg 
door Mongolië gaan. We moeten tenslotte nog zo'n 400 kilometer en het is al laat. Ach, ja, voor het 
eerst in Mongolië zeker hè… Een groot deel van de weg kunnen we beter naast het asfalt rijden dan 
erover. Grote diepe kuilen in een asfaltweg zijn linker dan kuilen in een zandpad! Op een hoop plaat-
sen kun je beter spreken van asfalt weg dan van asfaltweg. Aanleggen is een ding, maar je moet 
ook nog eens het geld en het apparaat hebben om zo'n weg op tijd te kunnen onderhouden! We 
schieten op deze weg echt niet harder op dan op de zandwegen. Dat wordt late avond of nachtwerk 
dus.
Rijden, rijden en nog eens rijden. Urenlang. Het landschap boeit me ook niet meer echt. Daarvoor 
wordt je te duf na zoveel rijden.

Onderweg stoppen we een paar keer bij een zogenaamde guanz. Kleine goedkope restaurantjes 
waar ze maar een paar items op het menu hebben. Vergelijk het maar met snackbars in het westen. 
We eten daar buuz. Gestoomd schapengehakt in deeg. Ik vind het erg lekker smaken. Hartig en 
warm, maar het is ook ongelooflijk vet. Het druipt eruit. Al dat vet na die drie weken mager en voor-
namelijk vegetarisch eten, is waarschijnlijk de oorzaak van de ontzettende diarree die aan het eind 
van de avond bij me op komt zetten en waar ik uiteindelijk tot na een week na thuiskomst nog last 
van zal hebben, zei het dan minder heftig!
De guanz staan vaak in groepen bij elkaar. Keurig op een rijtje langs de weg. Pleisterplaatsen. We 
zien daar ook voor het eerst een waterverkoper. De guanz zijn gebouwtjes, geen tenten en staan 
dus op ene vaste plek. Nomaden zullen altijd naar plaatsen trekken waar ook water is. Hier kan dat 
dus niet. Een man met een grote tank op een kar, getrokken door een ezeltje, gaat langs de guanz, 
huisjes en vaste tenten om water te verkopen.
Als de zon gaat zakken en de maan begint op te komen passeren we op een gegeven moment een 
rivier. Ik zie dan een prachtig uitzicht, de rivier, de opkomende maan, het warme bruine landschap 
en de weerspiegeling in het water. Ik heb er nu nog spijt van dat ik niet keihard fotostop! Heb ge-
bruld.

Tja en dan op een gegeven moment, het einddoel in zicht (nog 45 kilometer), gebeurt waar iedereen 
de hele toch al op zat te wachten: de auto van Opa wil niet meer. Het is al lang donker en we moe-
ten nog verder. Dan blijkt de kracht van jeeps. Opa wordt gewoon getrokken door een andere jeep 
en nauwelijks trager dan anders rijden we alsnog naar Ulaambator.
We verheugen ons op het hotel. Na 8 dagen zonder douchen en wassen door het Gobi stof geraasd 
te zijn, voelen we ons smerig, plakkerig. Zo vies ben ik geloof ik nog nooit geweest! Wat zal dat 

Nog even dit
de koudste avond
beleefden we op 19 september
in de Gobi
en toch wil ik er weer heen
enkelen gingen dit jaar al naar 
KIRGISTAN
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heerlijk zijn… schoon warm water, schone kleren en een echt bed in een kamer waar geen nacht-
vorst heerst. 's Nachts als je moet plassen hoef je niet eerst al je winterkleren aan te trekken voordat 
je je tentje uit durft… wat een luxe. Maar ja, ik zei het al eerder hè, zeker voor het eerst in Mongolië. 
Alles klopt en is er, behalve dat warme water!

za 21-9 Ulaan Bator met ontbijt Chez Bernard!
Dit wordt een luxe dag, dus een lux begin (nou ja, de koude douche even laten voor wat het is); ont-
bijt bij Chez Bernard waar we lekker lang onze tijd nemen, op een stoel zitten aan een tafel is toch 
wel lux. Koffie, toast, eieren, vruchtensappen, diverse kaas, noem maar op. Langzaam druppelden 
er nog een paar binnen wat meteen verwarring bracht in bestellingen, afrekening e.d. Dit is echt een 
ontmoetingsplaats voor de buitenlanders en ik dacht o.a. Amerikanen, Australiërs te herkennen. 
Tot 12.00 uur gebrunched! en in kleine groepjes heeft ieder zo een programma. Eerst even geld 
wisselen in de department store en schulden betalen her en der. Ook even wat snuif kopen voor in 
de snuifflesjes en dan in ieder geval het Museum of National History. Leuk dit nu te zien en veel te 
herkennen met als klapstuk dé dinosaurus. Naar het grote Sükhbataar Square naar The Palace of 
Culture waar, vanuit het binnenplein the Mongolian National Modern Art Gallery te bereiken is. Maar 
eerst op het plein Sükhbataar te paard met op de achtergrond het mausoleum waar hij begraven 
ligt. Een echt Russisch plein met toch wel een aantal mooie gebouwen. Er wordt hier en daar ge-
renoveerd. Er heerst een drukte op het plein, een of ander festijn. Er worden diverse voordrachten 
gegeven, prachtige kostuums. Wij zoeken een rustig plekje op in een Duitse bierstube om wat te 
drinken en toch het festijn te kunnen volgen. De Modern Art Gallery biedt ons zeer wisselende kunst 
en ook hier zijn het weer de herkenbare dingen (dat wat we onderweg hebben gezien) wat nu een 
plekje krijgt in ons geheugen. Terug naar Chez Bernard voor een hartige hap en moe maar voldaan 
naar het hotel. Want de bagage moet nog gepakt en we hebben een afscheidsdiner met Rik en 
Bayra in de Pizzeria. Ondertussen is het centrale verwarmingssysteem aangezet, dat gebeurt op 15 
september tot 15 mei (dacht ik) en dan is het heerlijk warm (zo niet bloedheet) gewoon centraal ge-
regeld. Dus de ramen dan maar open! Helaas lukt ons dat niet in de Pizzeria dus een laagje kleding 
uit, daar hebben we aardig routine in ondertussen!!
Een gezellig etentje met de nodige dankwoorden en cadeautjes voor Rik, Bayra en Yvonne. Het was 
een geweldige, onvergetelijke vooral een indrukwekkende tocht. Terug in het hotel worden de laat-
ste financiële zaken afgehandeld welke door Rik netjes zijn uitgewerkt. Onze laatste nacht Mongolië.

zo 22-9 naar huis via Moskou en Berlijn
De hele nacht zijn er bouwactiviteiten met veel gehamer geweest ivm het verbeteren van het hotel 
cq het conferentieoord en gelukkig kwam er ook nog een groep laat binnen met veel gelach en dat 
is nooit slecht.
Om half zeven komt voor sommigen de verlossende klop op de deur van Annemarie. We kunnen 
de warrrme douches gebruiken, en dan om half acht de zwaarder geworden bagage letterlijk naar 
beneden slepen.
Rik en Bayra staan ons op te wachten met busje en taxi om naar het vliegveld te gaan en dan ne-
men we afscheid van het mooie Mongolië.
Het wegen en te zwaar bevonden was vooral van toepassing op Helga en Ans, dat dat ooit in 1 tent 
heeft gestaan???? Daarna enige opstopping bij de scan, stenen worden eruit gehaald, anderen 
lopen ongegeneerd doorrrrrrrrr, ja ja ongelijkheid dus.
Nescafé als ontbijt, ach het kan slechter, maar dan oproep voor Vercouteren ivm bagage, Van Ste-
kelenburg gaat door de mazen van de wet met die enorme hoorn, Cathalijn haar dubbelhoorn blijft 
in Ulan Bataar, ach risico van het vak.
Met een half uur vertraging Mongolia gelaten voor wat het is-het is 10 uur 's-morgens en een ont-
bijtje zou prettig zijn.

Tussenlanding in Moskou, even de benen strekken, Yvonne is terecht begaan met een asielzoeker 
uit Sierra Leone die hier al een half jaar op het vliegveld bivakkeert
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Door de enorme rij voor de damestoiletten had ik de kans met een Mongoolse munt op slot gehou-
den wc's te openen, dat maakte voor mij de tussenlanding de moeite waard.
In Berlijn aangekomen met een geweldig opgezet vervoersplan, maar uiteindelijk een taxibusje ge-
nomen naar het station, de communicatie was nog nooit zo vaag geweest in de groep.
Voor de lift van het station wilden sommigen wel erg snel naar huis, wat resulteerde in een vertra-
ging van onze trein.
De groep zat gesplitst en een ieder nam op geheel eigen wijze afscheid van z'n reisgenoten, mijn 
idee -er is niets mooiers dan mensen-.
Ik kwam half twaalf in Hoorn aan en moest natuurlijk even alles in tcsf tempo vertellen om dan ein-
delijk om 3 uur in m'n geweldig luxe bed te dromen over een
…………………… juist.


