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Foto*verhaal van een gepensioneerde wees 🕉
Op maandag 13 maart 2017 besloot mijn moeder haar sterven aan te kondigen. Tegen het personeel 
van het UMCG zei ze dat ze niet wilde dat haar voet geamputeerd werd. Tegen ons, haar kinderen: 
we gaan er een mooie tijd van maken. Die mooie tijd werd indrukwekkend, groots, prachtig. Hij 
eindigde 5 dagen later. Ik hou van jullie allemaal werd haar mantra en ik ga in vrede.  

Op zondag 19 maart besloot ik tijdens het douchen dat ik toch op reis zou gaan. Het leek alsof er 
door de douchekop een spirituele duif op mijn tijdelijk geopende fontanel pieste. Op de geplande 
datum, een dag na de begrafenis stapte ik in het vliegtuig naar St. Petersburg. Voor mij lag het 
op reis gaan in lijn met de moeder-dochter relatie. Tegelijkertijd besefte ik dat ik daarmee mijn 
broers en zussen te kort deed.  Ondanks hen ben ik gegaan. Duizendmaal dank!! En dank aan mijn 
reisgenoten, Tejo, Brigit en Eric. Omamamamia en John reisden vanaf het begin tot het einde mee 
op de voetstappen die ze ooit tijdens hun leven zelf op deze route hebben afgelegd.  



Veertig jaar eerder ☸
Tibet, het Tibetaans plateau, Shangri-La, het terracotta leger, de Tiger Leaping Gorge en de 
Yangtze, het zijn namen die in mijn gehoor magische klanken voortbrengen. Veertig jaar geleden, 
ik was 25 jaar, vertrokken we met de trein via Italie naar Egypte. Niet speciaal een hippie trail, 
maar wel ingegeven door de tand des tijds. Je begon ergens en zag wel waar je uit kwam. Mijn 
rugzak was te zwaar bepakt, zoals bij iedereen die voor de eerste keer lang op reis gaat. Die 
moest leeg of in ieder geval leger, letterlijk en figuurlijk. Uiteindelijk belandde ik in het 
mooiste gebied op aarde: de Himalaya! 
Met paard en wagen staken we de grens India-Nepal over. Op de top van de eerste berg zag ik aan 
de einder een grillige rij wolken hoog aan de hemel hangen. Ik moest twee keer kijken voordat ik 
besefte dat het de Himalayas waren. Een beeld dat gedurende de rest van mijn leven elk ogenblik 
omhoog kan schieten en mij als een navelstreng van voeding voorziet. O ja, dat is ook zo, we 
hadden een afspraak, toen we veertig jaar geleden door de Kali Gandaki liepen, van Pokhara naar 
de heilige tempel van Muktinath, richting het verboden Tibet. De Jomoson trail was net 
opengesteld voor buitenlanders, hoorde ik van een vaag bekende studiegenoot, die toevallig op 
het plein van Kathmandu voorbijliep. We zouden twee weken in Nepal blijven om er te genieten van 
het lay-back hippie leven. Het werden er zes waarvan ruim drie weken een onvergetelijke 
voettocht rond de Annapurna. De plaatselijke bevolking was op de terrassen aan het werk en 
maakten in hun huis plaats voor de buitenlanders. Weliswaar een koud bed en elke avond rijst, 
dhal, pumkin en een sliert groente, maar allerhartelijkst.  
De Nepalezen op de velden zongen mij los van mijn rigide kerkelijke opvoeding, van mijn 
ingesleten patronen, van mijn onwetendheid.  De reis zelf werd de bestemming. Een Lost Horizon, 
zoals James Hilton zijn verhaal over het utopische Shangri-La noemde. Ik kreeg er een eigen 
symbolische horizon voor terug: ooit zou ik naar Tibet gaan.  



         
 

          
 
 
In Sienna las ik in de door mij verfoeide Telegraaf een oproep met mijn naam. Een paar bladzijden 
verderop stond de overlijdensadvertentie van mijn vader. Ik was niet op de begrafenis. Voor mijn 
moeder was het belangrijk dat ik wel op die van haar zou zijn. Ik was het volledig met haar eens. 
 
 
 



Andere bronnen 
Toen in het najaar het leven echt eindig bleek, kantelde mijn perspectief; komend jaar zou ik 
gaan. Niet naar het huidige Tibet, maar naar het oorspronkelijke deel. Sichuan ligt in het westen 
van China en behoorde vroeger bij Tibet. De Tibetanen worden er gedoogd. Op het filmfestival 
ontmoette ik niet helemaal toevallig Janneke. Ze gaf me namen van mensen in Sichuan die me 
dicht bij de bevolking brachten en die mede richting gaven aan de TAO van de reis.  
Een artikel in de NRC over een nieuwe spoorlijn van Chengdu naar Rotterdam voor goederenvervoer 
bracht me op het idee van de zijderoute. Over land via de Russische steppe en Kazachstan naar 
Xian. In diezelfde tijd vertoonde het militair museum een unieke expositie over het leven en de 
politieke en culturele invloed van Dzjengis Khan, precies het gebied waar ik met de trein 
doorheen zou komen. De trein liep dan wel niet door de Ukraine, maar ik herlas de feuilleton 
President Tsaar van A. F. TH. Van de Heijden en zag de terroristendaad op de MH17 met andere ogen.  
Een van de gevaarlijkste wegen bevond zich in Kazachstan en het begin van de Grote Muur lag zo 
ongeveer naast de treinrails. En dan China zelf! Opgevoed met Linda, pinda poepchinees, hoe lang 
is een chinees en alle chinezen lijken op elkaar, wilde ik me graag laten verrassen. Inderdaad, 
Confucius, de reis zelf is de bestemming. 
 

      



De ziel van mijn moeder, een reis langs kerkhoven 
Mijn moeder heeft Marquez gelezen. Al lang geleden. Misschien besloot ze toen, onbewust, dat ook 
haar dood aangekondigd zou worden. Voor degenen die de signalen zouden opvangen. In het najaar 
van 2016 volgden we haar op haar verjaardagreis langs verschillende kerkhoven. Kerkhoven waar 
familie lag, bekend en onbekend. Maar ook een familie die vermoord was boven de Oekraïne. Met 
een bugraket werd de MH17 uit de lucht geschoten.  
 
De ziel van mijn moeder, een reis door haar flat 
In november kon ze opeens nauwelijks meer lopen, de ademhaling stokte en haar benen moesten 
elke nacht 15 keer uit bed. Elke nacht mijmerend, de pijn verdrijvend in de serre met een glaasje 
wijn. In december zat ze met haar kinderen rond de tafel. Eindelijk mocht er mondjesmaat een 
hulptroepje binnen komen. De thuiszorg, de thuishulp, scootmobiel, rollator. Daarna nog een 
fotoshoot en een lunch met klein- en achterkleinkinderen.  
 
Versnelde kroniek van een aangekondigde dood                  
Ik heb haar niet zien gaan. Ook zag ik haar niet dolen. Ze klonk nog wat verward. Een 
optimistische vrolijke verwarring, dankzij de bloedvergiftiging. Middenin de nacht een helse pijn. 
De arts van de nachtdienst verscheen in de gedaante van een engel. Opeens was ze er niet meer. 
Met een nauwelijks hoorbaar zuchtje verliet ze het aardse leven. 
 

  



De reis van de brussen 
Mijn moeder is dood. Morsdood, zo ziet ze eruit. Ze ligt op haar bed in de slaapkamer, waar ze 
nooit met haar man geslapen heeft. Zijn bed staat er wel. Wij, broers, zussen, neven en nichten 
zitten op zijn bed om de hand van zijn vrouw vast te houden, te strelen. Onze omamamamia. Niet 
helemaal in die volgorde, want eerst was ze moeder. Dat ze zo dood is, wil niet echt doordringen. 
In onze beleving is ze springlevend. En luistert ze mee. Zo ontmoeten we elkaar, de broers en de 
zussen. Ieder met een eigen mama, ieder met een eigen papa. We ontmoeten elkaar zoals nooit 
tevoren of misschien juist wel als ooit tevoren, toen we nog klein waren, bakvissen, pubers, 
adolescenten. Voordat de storm ging luwen en we ons terugtrokken in onze eigen gezinnen. 
Voordat mama weduwe werd, 49 jaar, met zorgen over haar jongste puberdochter. We zijn nijdig, 
verdrietig, boos, vals, liefdevol. Het brussengevecht, klassiek en eeuwenoud. Dit is mijn beleving. 
Ik huil en vecht, misschien wel meer dan ik deed toen ik jong was. Me achteraf vereenzelvigend 
met het drama van het begaafde kind, dat lief wil zijn en vooral geen aandacht wil.  
 

     
  



De zwerfkat en de innerlijke beelden 
Mijn foto*verhaal begint een dag na de begrafenis van mijn moeder. Dan ga ik op reis. Ik ga op 
reis omdat het zo gepland was, al voordat de kroniek van haar aangekondigde dood in werking trad. 
Ik doe dat omdat mijn moeder mij de zwerfkat noemde, een beeld waaraan ik me altijd heb kunnen 
spiegelen, omdat ze het bij het rechte eind had. Ik ga op reis omdat mijn moeder op haar en mijn 
intuitie haar laatste reis schijnbaar zo gepland heeft. Ik ga op reis ondanks dat ik weet dat mijn 
interpretaties subjectief zijn. Ik ben een dochter met een eigen moeder.  Een moeder waarop ik 
mijn eigen beelden plak.  
 

   De Baltische ziel van Jan Brokken 
 
Een brief aan mijn brussen 
De treinreis in een kleine treincoupe over de Russische steppe was een meditatieve gebeurtenis. 
Mijmeren en de afgelopen maanden laten passeren. Daarin was het overlijden van mama een 
versnelde kroniek van een aangekondigde dood. Uiteindelijk zo snel dat ik tijd nodig heb om 
telkens mijn hoofd te schudden en te beseffen dat het werkelijk waar is.  
 



Het leven gaat gewoon door, maar ook weer niet zo gewoon. Mooi om alle verhalen en 
herinneringen te lezen, de foto's en de filmpjes te zien. Ergens tussen dat alles zocht ik naar 
de dode mama op haar bed. Het lukt me namelijk niet om dat beeld echt te laten beklijven. Ik raak 
het telkens kwijt. Misschien is dat maar goed ook. Want het gevoel dat ze daar lag, de laatste 
dag van haar leven als een prinses in haar slaapkamer troonde en op haar eigen bed stierf, is 
vele malen mooier dan het beeld van haar dode lichaam. Nu pas besef ik hoe bijzonder het is, dat 
je het hele stervensproces thuis kunt meemaken. Vanaf het besluit dat je de laatste levensfase 
ingaat tot en met het moment dat je door je kinderen in een mand de deur uitgedragen wordt.  
 
Voor mij begon de kroniek van de aangekondigde dood afgelopen najaar tijdens de verjaardagstrip 
langs de graven in het Groningse landschap. Een mooie en gezellige dag. Maar de dood lag nog ver 
weg, ergens over een jaar of vijf, ongeveer rond opa's leeftijd toen hij doodging.  
Hoewel ook ik best vaak het zwijgende oog van mama heb gevoeld, blijft voor mij boven alles haar 
persoonlijkheid staan. Een mooi meisje met veel talenten, uitgegroeid tot een krachtige vrouw 
met de genen van een drammerige dominante vader. Die heel goed toneel kon spelen, vooral in de 
rol van dramaqueen. Een moeder voor wie de kinderen het allerbelangrijkste zijn. Die niet van 
Duitsers hield maar wel van Duitsland. Een moeder die dood op haar bed ligt, terwijl de kinderen 
in de woonkamer nader tot elkaar komen.  
 
Ik zal mama niet elke dag missen, omdat ik haar ook niet elke dag zag. Nu denk ik wel elke dag 
aan haar. Maar ook dat zal elke dag minder worden. Net zoals ik bijna nooit meer aan papa denk. 
Dat ze nu met de tweeling in het graf liggen, vind ik een troostende gedachte. Raar want zo leuk 
is het niet dat Alexandra en Patricia vroeg overleden zijn.  
 
  



En zo mijmer ik de komende tijd nog een beetje door. Ik hoop dat in Grunn alles goed verloopt. 
Dat jullie niet al te veel tijd kwijt zijn met administratie en ontruiming. De tafel bij 
draadkracht staat hartstikke mooi. En hopelijk staan de kasten bij Maria ook al te pronken in de 
kamer.  
 
Het reizen is heerlijk. Het lijkt wel of Rusland totaal uit de gratie is bij toeristen. St. 
Petersburg is een prachtige stad, die je ooit in je leven zou moeten zien. Het rode plein in 
Moskou is indrukwekkend, de kroeg waarin we gezeten hebben bruinkool ouderwets. De sovjet geur 
is nog steeds op de achtergrond aanwezig. Heel veel aardige mensen in een soort van militaire 
organisatie-vriendelijkheid. Boeiend aldus. Gisteren zagen we de eerste besneeuwde bergen, 
morgen gaan we een soort safari doen zonder beesten.  
 
Ik lees naast 'het einde van de rode mens' en 'de gloed van Petersburg' het boek 'Baltische 
zielen' van Jan Brokken. Hierin staat de volgende zin: reizen is immers, met luisteren en lezen de 
kortste en de leerzaamste omweg naar jezelf. En dat hoeft geen reis te zijn naar Riga of St. 
Petersburg. Ik denk eerder aan zoiets als de laatste reis van mama door haar flat.  
 

        



Geboren WORDEN en Dood GAAN 
Hierboven staat de tekst die ik vandaag naar mijn broers en zussen stuurde.  Sinds het overlijden 
van onze moeder is iedereen aan het mijmeren. Zo nu en dan houden we elkaar op de hoogte. 
Iedereen op zijn en haar eigen manier.  
Ik ben op reis gegaan met het overlijden van John en van Omamamamia in mijn hart. Vandaag 
flitste het door mij heen dat er niets vergelijkbaar is met geboren WORDEN en dood GAAN. De 
grootste gebeurtenissen in het leven. Je wordt en je gaat. En daar tussenin ben ik het eens met 
Boeddha die zegt dat de dood betekenis geeft aan je leven. Doe wat bij je past, wat goed voelt en 
waar je hart naar uitgaat. Op deze reis hoef ik niets, moet ik niks. Heerlijk is dat. Lekker 
mijmeren en houden van man, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. En dat op de geboortedag 
van onze oudste dochter! 
 
 

  



De zijderoute-expres en de duizend verhalen  
 

  



De stad aan de rand van de Baltische ziel 
Van St. Petersburg heb ik altijd gedacht dat ik ernaar toe zou gaan als ik oud was. Ik voel me 
niet oud, maar merk wel dat ik ouder word. Als ik een vliegticket boek, scroll ik steeds verder 
naar benden om mijn geboortejaar 1950 aan te kunnen klikken. De stad ligt aan de Neva. Ik zie 
alleen maar laagbouw; van een wonderlijke schoonheid na alle moderne wereldsteden die op mijn 
netvlies liggen. De lucht is nevelig, werpt een matwit licht op de paleizen. Er is een kleine 
creatieve scene. Teruggetrokken in oude gebouwen, al dan niet verbouwd. We lopen, lopen, lopen. Op 
zoek naar Achmatova, borsjt en Bekitzer, waar je Israëlische falafel en shaksuka kunt eten. Mijn 
ziel is hier, in Amsterdam en tegelijkertijd in Groningen. Ik wist niet dat St. Petersburg zo open 
was. De grachten zijn er breed, net zoals de straten. Vrij spel voor wind en kou die uit alle 
richtingen tevoorschijn komt, mijn mutsloze hoofd te grazen neemt. In de hermitage betast ik de 
schilderijen van Rembrandt en van Shisjkin, geboeid door de vreugdeloze vrouwen die op de uitkijk 
zitten. Mijn ziel wil de komende zomer de Baltische staten verkennen. Ontdekken dat er iets 
anders schuilt in vreugdeloosheid. 
 
 

 



De rode stad en het einde van de rode mens 
Na 45 jaar ben ik opnieuw onder de indruk van het rode plein met achter de muur het Kremlin. 
Imposant, sprookjesachtig als uit duizend-en-een dag. Ik ben er inderdaad een dag. De wind is 
ijzig waardoor ik het maar kort volhoud van mijn sprookje te genieten. Moskou kan me verder niet 
boeien. Ik weet te weinig. Ik ben niet geïnteresseerd. In een oud gebouw vind ik een eettent 
alias bruine kroeg waar ik me thuis voel. Er hangt een bruinkoolachtige en oud sovjetische sfeer. 
Een jonge meid die fantastisch Engels spreekt is mijn gids in talennood. Ze is gek op Moskou en 
vindt St. Petersburg geen klap aan. Verrassend, weer eens een ander geluid.  
'Het einde van de rode mens' van Svetlana Alexijvitsj kan ik me hier wel voorstellen. De auteur 
laat allerlei burgers hun heimwee naar de sovjettijd vertellen. De teloorgang van het socialisme, 
de keerzijde van het kapitalisme. Zo krijg ik op subtiele wijze inzicht in een wereld die 
allesbehalve zwart-wit is, noch rijk en arm. Alles heeft een goede en een slechte kant. Het 
gemis aan de politieke dialoog in ons eigen kleine landje is een verschrikking. Toen ik eind 
februari voor het eerst in mijn leven de stemwijzer invulde, kon ik de meeste vragen niet 
beantwoorden omdat ze te eenzijdig gesteld waren. Omdat ik nieuwsgierig was, klikte ik de 
meerkeuze antwoorden aan. Er kwamen partijen uit waarop ik nooit zou stemmen.  

 

  



Het sneeuwlandschap en de ongebruikte art-trouvé decors 
De stations in Rusland liggen in een vlak sneeuwlandschap. In de coupe lig ik te zweten maar 
eenmaal buiten op het perron trek ik alle warme kleren aan die ik bij me heb. Vooral de wind 
dringt met zijn felkoude tentakels diep mijn huid binnen. Na drie foto's moet ik eerst mijn handen 
opwarmen om verder te kunnen. Op de perrons probeer ik beschutting te vinden tussen de art-
trouvé decors van kapotte wagons, gebouwen, industriële objecten en afgedankte auto's. Maar ze 
staan te ver weg, buiten de stations, verloren in het landschap. Ongebruikt helaas. De aria's, de 
verhalen, het theater zijn aan hen niet besteed.  
 
 

 
 
  



 
De bontmutsen op de grens en President Tsaar op Obama Beach 
In onze coupé verschijnen mannen met bontmutsen. De een vraagt naar paspoorten, de ander schijnt 
met een zaklamp via een spiegeltje in alle hoeken en gaten die onze twee vierkante meter hut 
rijk is. De controle duurt oneindig en als ik denk dat ik ervan af ben, staan er opeens weer 
mannen in het aardedonker aan de deur te morrelen. Nog snel kan ik mijn slipje aantrekken. 
Wellicht zijn deze bontmutsen nakomelingen van Dzjengis Khan. Organisatie en communicatie zijn 
prima. Het cyrillische handschrift is uitgelezen. Vrijheid van godsdienst waarvoor Dzjengis 
pleitte, lijkt echter twijfelachtig. Maar oorlog voeren kunnen ze weer wel in het huidige Rusland. 
Want zo mag je het wel noemen. Als je de feuilleton van A.F.TH van der Heijden leest, ben je ervan 
overtuigd. Het was pure oorlog toen de MH17 naar beneden geschoten werd. De status van een 
groot rijk morrelt aan de Russische deur, de identiteit van een woeste veroveraar sleept ons 
misschien een derde wereldoorlog in.  
 
 

    



De steppes, de toendra's, de mijmeringen, voor je het weet ben je er niet meer.  
De steppes en de mijmeringen zetten zich voort naar de grens met China. In Almaty laat ik de 
Kazachse trein met zijn gezellige restauratiewagon achter me. De Chinese trein is schoner en er 
is een apart washok. Onze wagon is zo goed als leeg. De perrons doodstil. Er is niets te koop. Dit 
wordt de eerste dag zonder bier of wijn. De conducteurs gaan blootshoofds en glimlachen. Maar 
die glimlach betekent tegelijkertijd dat we onze stek nauwelijks mogen verlaten en dat ik geen 
foto's mag nemen. Het drillerige uit het maoïstische tijdperk lijkt niet ver weg.  
De Lonely Planet van John met zijn aantekeningen ligt op schoot, terwijl ik door de mistige 
raampjes naar de eindeloze steppe kijk. Daar houdt een vrouwelijke cowboy te paard, dik 
aangekleed, de kudde bijeen. John en mijn moeder zijn er niet meer. Genieten en de dood gaan 
moeilijk samen. Na de intense gebeurtenissen van het afgelopen half jaar betekent genieten voor 
mij dat ik verlang naar het niets van het niets, de leegte van de steppe, achteroverleunend en 
comfortabel op een treinbankje in de zijderoute express. Het bankje dat 's nachts mijn bed is.  
 
 

   
 
  
 
  



De leegte en de vluchtelingen 
Het land is hier zo leeg dat meer dan de helft van de arme wereldbevolking en de vluchtelingen 
er zou kunnen wonen. Het land is leeg en niet voor niets. Koud, vlak, troosteloos, moerassig, 
keihard, arm, onbeschermd, onbewoonbaar. Om te leven moet je overleven. Geen optie voor een 
vluchteling. Nu Europa uit elkaar valt, worden de problemen alleen maar groter. Het ideaal van 
een vredig Europa gaat aan narcistisch en economisch gedrag ten onder.   
Mijn moeder is gestorven. Wie vertelt mij nu uit eigen ervaring hoe het was op kostschool en wie 
er in de familie slachtoffer was van het misbruik in de katholieke kerk? Mijn moeder vertelde dat 
de huidige politieke toestand haar sterk deed denken aan de aanloop naar de tweede wereldoorlog. 
Daarom stemde ze altijd op een partij die voor Europa is. Dat stemmen was haar heilig. Ze was 
opgegroeid met het pasverworven recht van mogen stemmen. Tien dagen voor haar dood was er een 
Kamerverkiezing, maar haar stembiljet raakte verloren tussen de vele zorgformulieren. Voor het 
eerst van haar leven deed het haar weinig. Op een keihard volume volgde ze de politieke debatten 
op de TV, maar ze verstond ze niet meer. Haar politieke ziel was blijkbaar al hemelwaarts gegaan. 
Zo verloor de PVDA een stem en zakte naar het dramatische zetelaantal van 9 zetels.  
 

     
  



Djengis Khan, de zijderoute, de charyn canyon en de Russische rapster 
Tijdens de laatste steppestrijd van Dzjengis Khan liepen de woestijnmuizen hier ook al rond. 
Grijze ratjes lijken het, die voortdurend hun holletjes in- en uit rennen. Ik bevind me op een 
historisch plek waar de zijderoute, de uitgesleten Charyn Canyon en Dzjengis Khan samenkomen. 
Dat vertelt onze Russische rapster. In het Russisch dus, waar ik geen woord van versta.  
De Russische rapster gidst ons langs de besneeuwde bergketen, die de grens met Kirgizië en 
China markeert. Kazachstan blijkt een smeltkroes van allerlei nationaliteiten die voorheen de 
Sovjet-Unie vormden. Onze studenten bus zit er vol mee. In Almaty hadden we met handen en 
voeten een dag nodig om Blast Tour te vinden, ergens ver weggestopt in een afbladderend ex-
gouvermentaal gebouw. De rest van de reisbureaus was sovjetisch dicht op zaterdag.  
 
 

     



Vandaag op zondag schijnt de zon en worden we als enige toeristen via de microfoon door de 
Russische rapster van harte welkom geheten. Dat is tenminste wat ik begrijp, want er wordt naar 
ons gekeken en er wordt geapplaudisseerd. De hoofddeksels van de rapster wisselen om de 
haverklap. Haar rap duurt drie uur op de heenweg, drie uur op de terugweg. Op de heenweg ligt de 
'Tien Shan' aan de rechterkant te schitteren in de zon. Op de terugweg aan de linkerkant 
verborgen in de mist. Ik ben erdoor betoverd.  
De rap van verzen, verhalen en litanieën klinkt aangenaam in mijn oren. Een rap zonder zang maar 
met klanken en tonen die meebewegen met het ritme van de bergketen, waarvan de hoogste top 
'Khan Tengri' 7000 meter boven Hollands niveau rijkt. De melodische stem van onze Russische 
rapster sust me in slaap en maakt me alert.  
Haar gebaren die niemand ziet omdat ze met haar rug naar de passagiers zit, zijn er puur en 
alleen ter ondersteuning van haar eigen ziel. Mijn ziel wiegt mee.  
De Charon Canyon wordt gezien als de Kazachse versie van de Grand Canyon. De schlasicks in een 
dorpje op de terugweg als de lekkerste van het land.  
 
  

 
  



De wielen bij de grens met China 
Op de vraag of we al bijna in China zijn, wijst de conducteur naar buiten. We glijden langs een 
groot terrein met treinstellen, enorm veel treinwielen en gele hefmachines. Mooie foto, denk ik. 
Maar we zijn er alweer voorbij en stoppen bij een klein station. Maps.me geeft aan dat we nog in 
Kazachstan zitten, vlakbij de grens. De trein komt weer in beweging, de andere kant op, mijn bank 
dit keer in de vooruit. We stoppen bij het terrein met de treinwielen.  Leuk, ik kan alsnog foto's 
schieten.  
Dan ineens wordt het duidelijk. Ik had me al afgevraagd hoe het zat bij de overgang naar het 
Chinese spoor. Alle wagons worden losgekoppeld en een voor een opgetild. Het wielenstel wordt 
er onderuit gereden en een nauwer stel voor in de plaats gezet. Nu snap ik ook waarom de 
conducteur naar het rangeerterrein wees toen ik naar China vroeg. We krijgen thee, een broodje, 
een appel en een paar kippenvleugeltjes van hem. Wonderlijk hoezeer de Chinese taal verschilt 
van het Kazachs. Van beide begrijp ik niets, maar de keelklanken van een Chinees komen uit een 
andere wereld dan die van mij.  
 
 

 
 
  



Turpan en de Oeigoeren 
Ik vraag me al tijden af wie en wat de Oeigoeren zijn. Natuurlijk had ik kunnen googelen, maar 
daar was ik blijkbaar te sloom voor. Nu word ik met de neus op de feiten gedrukt zowel historisch 
als inlevende lijve. Aanschouwelijk onderwijs werkt het best bij mij.  
Marco Polo die de miljoen verhalen langs de zijderoute beschreef, noemde ook de Oeigoeren. Het 
Oeigoerse volk leeft grotendeels in de regio Xinjiang. Vanuit Urumqi, de verst van zee afgelegen 
stad ter wereld (2500 km) rijden we met onze prive chauffeur Goegin 200 km over een bitterkoude 
stormachtige steenwoestijn naar een lager en daardoor warmer gelegen deel. Op de maan zal het 
misschien nog kouder zijn, maar het landschap hier doet er niet voor onder. Op onze aardbol heb 
je gelukkig ter compensatie tropische paradijzen, zoals Turpan waar de Oeigoeren je de 
heerlijkste maaltijden voorzetten. Te beginnen met een rijk gevulde naan; knapperig broodlaagje 
met kruiden, 10 tenen knoflook, groenten en stukjes schapenvlees. Je koopt ze langs de kant van 
de straat, vers en heet uit een ronde bakoven, ingegraven in de grond. De broden kleven aan de 
ronde kanten van de oven en worden je met een lange tang aangereikt.  
 
 

 
  



Vanuit de auto zie ik in mijn verbeelding de karavanen lopen, 25 km per dag. Ik kan me niet 
voorstellen dat ze deze kou kunnen verdragen. Langs de flaming mountains, en langs die prachtige 
lemen moskee in de buurt van Turpan. Een moskee die kan wedijveren met Djenneéin Mali. Mali lijkt 
hier sowieso niet zo ver weg qua cultuur en godsdienst. De Islam laat ook hier ongesluierde 
gezichten zien. De meerderheid van de Oeigoeren bekeerde zich pas tot de islam nadat Dzjengis 
Khan het gebied in de 13e eeuw veroverde. 
Hoewel de Chinezen hun best doen, lijken de ruïnes van de oude steden langzaamaan verder te 
sterven in een amorfe schoonheid. De Oeigoeren hadden al rond 1300 een sterk ontwikkelde 
stedelijke cultuur. Door de ligging van Xinjiang langs de Zijderoute was het een welvarend gebied 
met handel in de steden en een goed ontwikkelde landbouw. Het irrigatiesysteem dat vanuit de 
bergen is aangelegd, is een ingenieus historisch kunstwerk. Google maar eens op Karez. 
 
 

  



Qing-dynastie en de autonome regio Xinjiang 
Googelen doe ik zelf regelmatig. Daar vind ik het volgende over de Qing dynastie.  
Xinjang werd in de 17e eeuw een Dzungaarse Khanaat onder leiding van een Mongoolse 
bevolkingsgroep. Anderhalve eeuw later (1755) viel de Chinese Qing-dynastie het Dzungaarse 
Khanaat aan. Zij plaatsten loyale moslims op hoge ambtelijke posities in de hoop de rust in de 
regio te bewaren, wat niet bleek te lukken. In 1759 kwamen grote delen van Xinjiang onder directe 
invloed van China te staan en vanaf dat moment begonnen ook steeds meer Chinezen naar het 
gebied te verhuizen. De Chinezen hadden in 1884 heel Xinjiang in handen en voegden het toe als 
nieuwe provincie aan China. 
Na de Chinese Revolutie van 1912, waarin de Chinese republiek tot stand kwam, groeide de onrust in 
Xinjiang. De Oeigoeren kregen steeds minder invloed op hun eigen regio. In 1933 riepen zij na een 
opstand de Eerste Oost-Turkestaanse Republiek uit, maar deze poging tot zelfstandigheid was van 
korte duur. In 1949 nam China, dat inmiddels communistisch was, Xinjiang definitief in. Officieel is 
het een autonome regio en zijn de Oeigoeren gelijk aan de Chinezen. In de praktijk wordt de 
vrijheid van Oeigoeren echter sterk beperkt. Er zijn religieuze restricties, de Arabische taal 
wordt vervangen door de Chinese, de Oeigoeren mogen niet naar het buitenland reizen en zo zijn 
er meer voorbeelden te geven. In 2009 kwamen 156 mensen om bij massale protesten tegen de 
regering en ook nu, op 26 juni 2013, zijn bij een aanval van Oeigoeren op de Chinese politie 27 
mensen omgekomen.  
 
 
 
  



嘉峪关城   Jiāyùguān Chéng, the beginning point of the Great Wall 
De grote muur begint of eindigt in Jiayuguan. Reden voor een tussenstop. Een station binnenkomen 
en op de trein stappen is een persoonlijke verovering. Het Chinese systeem, de mores en de 
karakters doorgronden is al moeilijk, laat staan als dat ook nog eens in combinatie gaat met een 
onwillige regio vol Oeigoeren.  
Ik begrijp nu dat de lege perrons er zijn, omdat de massa binnen gehouden wordt achter 
dranghekken. En dat er overal, in elke winkel, in elk hotel en op verschillende plekken in het 
station detectiepoortjes staan en personeel in kogelvrije vesten rondloopt vanwege de Oeigoeren. 
Als maoïstische standbeelden beschermen de bewakers de bevolking tegen terroristische acties.  
Dat terzijde.  
Vanuit het Oeigoeren gebied ben ik in Gansu geland. De grote muur hier is wellicht minder 
imposant dan elders in het immense China, maar indrukwekkend blijft ie. Evenals het fort dat 6 
kilometer verderop ligt. Het tussenstuk van de muur naar het fort is ter ziele. Dat was overigens 
het geval met de hele muur hier. Maar met vereende Chinese kracht is alles groots hersteld.  
 

  



锻炼结束了长城   Exercising the end of the Ming Great Wall and the dirty silkroute road 
Mijn exercitie begint dan ook af op een gerestaureerde trap steil omhoog de bergketen in, die de 
grens vormt met het ooit vijandelijke Mongolië. Wat een bouwwerk! Uitgevoerd naar een 
tweeduizend jaar oud concept. Puur voor de schoonheid, want het hielp uiteindelijk niet. Bovendien 
is het in mijn armzalige optiek volkomen idioot om te strijden om zo'n onleefbaar stuk woestijn. 
Waarom wil je dat nou persééveroveren als anderen er met moeite kunnen leven? 
Ik volg de dirty silkroute road. Smerig op de grond, smerig aan je ogen en smerig voor je 
gezondheid. Het hele gebied is vervuild met chemische bedrijven die grote wolken uitblazen. 
Waanzinnig om de sprookjesachtige pracht van die eeuwenoude architectuur in zo'n smerige 
omgeving te zien. Met in het midden een miljoenenstad waarvan de inwoners maar moeten zien hoe 
ze gezond blijven. En dan die enorme tegenstelling met het verkeer dat grotendeels geruisloos 
en elektrisch voorbij gaat. Dan zouden ze toch ook wel iets aan die dirty industrie kunnen doen? 
Niet another day in Paradise maar wel a perfect day on Earth voor degene die van aardse 
tegenstellingen houdt.  
 
 
 

    



天下第一雄关   The First and Greatest Pass under Heaven 
The Jiayu Pass is located in northwestern China at the narrowest point of the western section of 
the Gansu (Hexi) Corridor. The pass is not only the western starting point of the Ming Great Wall, 
but also a vital pass on the ancient Silk Road. It's the joining place of the cultures of the Silk 
Road and the Great Wall. In the Ming Dynasty Jiayu Pass was a vital area for defense against attack 
from the northwest. The Great Wall was built across this Gobi Desert pass. The Great Wall at Jiayu 
Pass got its name for being built at the foot of the Jiayu Mountain. The Great Wall First Abutment 
is 10 km southwest of Jiayuguan City center, while the Great Wall Fort is about 8 km to its north.  
The Great Wall at Jiayuguan was began by Feng Sheng, a Ming Dynasty officer in 1372 (the fifth year 
of Emperor Hongwu's reign), nine years earlier than Shanhai Pass at the opposite end of the Great 
Wall. The whole construction lasted 168 years from 1372 to 1540. 
In 1873, Zuo Zongtang, the governor of Shanxi Province, was reclaiming the territory of Yili in 
Xinjiang. When he passed Jiayu Pass, impressed by its strategic, commanding position and grand 
presence, he wrote down the inscription 天下第一雄关 on a tablet, meaning 'the First and Greatest 
Pass under Heaven', which enhanced its solemnity and magnificence. 
 

  



良好的一天悲傷   Bonjour Tristesse en de Chinese karakters 
Chinese en Japanse karakters boeien me, meer dan de Russische. Ik vind ze mooi. Daarom zoek ik 
Bonjour Tristesse op in het Chinees en gebruik ik de karakters als titel. En wil ik een Mizuno 
blauwe hoodie met Japanse tekens kopen. Mizuno omdat mijn golfset, die ik tweedehands in 
Singapore kocht, zo heet. Ik ben er dol op vanwege de Japanse maatvoering voor oosterse vrouwen. 
Bonjour Tristesse omdat het buiten natte sneeuw regent en er mistige wolken op de grond en rond 
de bergen hangen. Als er al sprake is van een horizon, dan is die niet te zien. Maoïstische 
flatgebouwen en andere bebouwingen gaan als spoken achter een grauwe sluier schuil.  
Ik houd ook van de karakters omdat ik maar moeilijk leerde lezen toen het moest. Ik snapte niets 
van de letters en dat was niet okay volgens de juf. Zelf vond ik het niet erg. Mijn moeder hielp 
me met Catechisatie. Ik moest de geboden uit mijn hoofd leren. Ze zei: herhaal gewoon de vraag 
en dan volgt de rest vanzelf. Dat bleek een levensles, waar ik meer aan had dan aan alle lessen 
van de nonnen bij elkaar. Daarom houd ik van karakters waarvan ik de vorm mooi vind maar die ik 
niet begrijp. In de oosterse karakters is van alles zien. Een huisje, een getal, een bad, een 
bijenkorf, een vis, een neus, een plattegrond, een tent, een mannetje, een trap, een bord, een 
boom. Mijn fantasie kan als een jonge veulen door de triestheid galopperen.  
 

  



無爲    Wuwei en de Geisha   
De woestijnen liggen achter me, de Kara Kum, Kyzylkum en Gobi. De Gobi die doorloopt naar Beijing 
waar een groene muur wordt gecreëerd tegen de oprukking van zand en dorheid. De trein rijdt 
tussen bergketens door onder een vieze lucht van industrieën die de horizon vervuilen. Geen 
wonder dat veel Chinezen monddoekjes dragen.  
Het kale landschap wisselt af met vruchtbaarder gebieden. Langzaamaan rijden we de bewoonde 
wereld binnen. Achter de treinraampjes op weg naar Xian, mijn laatste stuk zijderoute, doemen 
kleine veldjes op met armoedige lemen boerderijen.  
In Wu Wei treedt een Chinese geisha de coupéébinnen. We slapen samen. Tot aan Xian. Praten doen 
we met handen en voeten en via onze mobiel. Die van haar praat met een kinderstemmetje. Ze heeft 
een wit bepoederd gezicht en halve-maan ogen. Haar tanden detoneren een beetje. Die zet ik niet 
op de foto. De foto is bioetifoel vinden we allebei.  
Wu Wei betekent handelen zonder te handelen.  in simplified Chinees en  in traditioneel 
Chinees. Dat komt in Lanzhou goed van pas als een man hoestend en proestend het vierde bed in 
beslag neemt. Hij laat tot laat in de nacht het bedlampje branden en snurkt oorverdovend de hele 
coupe rond. Hij is de enige die slaapt.  
 

  



Xian en het terracotta leger 
In Xian verblijf ik in militaire sferen. Als Nederlandse van na de grote oorlogen ben ik dat niet 
gewend. Mijn Boeddhistische neigingen zijn gericht op vrede en win-win strategieën. Misschien 
naïef? De huidige tijd, de expo over Djengis Khan en deze reis laten me een ander perspectief 
zien. Mijn blik is breder geworden, maar echt wennen zal het nooit.  
Xian is het terracotta leger! Opnieuw de tegenstelling tussen grote schoonheid versus geweld en 
grootsheid versus ijdelheid. Een keizer die dacht onsterfelijk te zijn met een ondergronds paleis 
en een 8.000 koppig leger. The game of thrones is hierbij vergeleken gewoon goed jatwerk.  
Qin Shi Huangdi leefde van 259-210 voor Christus. Hij was de eerste die aan de grote muur bouwde. 
Zijn Qin dynastie duurde slechts 2 keizers. Al in het eerste jaar, toen hij twaalf jaar jong was, 
begonnen bouwvakkers aan de uitvoer van de ondergrondse terracotta, bronzen en kwikzilveren 
stad. Uiteindelijk hielpen 700.000 mensen mee aan de bouw. Zij werden meegenomen in de 
ondergrondse wereld, zodat de onsterfelijkheid van de keizer en de toegepaste technieken geheim 
bleven. Alweer the game of thrones waarin jonge koningen misleid worden door hun moeder.  
Het graf van Qin Shi is nog bedolven onder een heuvel van aarde en bomen. Het ontbreekt aan 
technieken om zonder beschadiging die onderaardse onsterfelijke wereld te openbaren. Dat vind ik 
nu een mooie sterfelijke gedachte; mijn moeder zag alleen de eerste warriorplek, ik zie vandaag 
de drie plekken die uitgegraven zijn en de generatie(s) na mij zullen het geheel kunnen 
aanschouwen.   



Chinese education & management  
We leren niets van de geschiedenis, niets van de wereld om ons heen. L'histoire se repete!  
Sinds Confucius en ook al daarvoor waren er legers die zich steeds meer ontwikkelden in het 
organiseren. Organiseren van veroveringen, organiseren van communicatie, organiseren van geloof, 
organiseren van educatie, organiseren van kunst en cultuur. China is zo groots en goed 
georganiseerd dat je je niet kunt voorstellen dat in het relatief kleine Europa zo ongeveer elk 
land de eenheid tegenhoudt.  
Overal zie ik tientallen Chinezen werken aan het kanaliseren van de mensenmeute, het 
schoonhouden van de straten, het bewaken van de veiligheid, het in stand houden van de 
grootsheid van China, het in groepen deelnemen aan dans en gezondheidsoefeningen. Vreemd is de 
tegenstelling met verkeerschaos en irritant gedrang in rijen wachtende mensen. Zie je hier dan 
de individualiteit, waarvan er in de westerse wereld te veel is, boven het maisveld uitsteken?  
De educatieve informatie bij historische monumenten vind ik nogal kinderachtig: doen wat de juf 
zegt, op de paden blijven en vooral niet zelf nadenken.  
 
 

  



Sjingtao, de yell en tante ciska's 
Sjingtao is het biermerk dat ik ijskoud drink op een terras. Voor het eerst in de zon. Het is vier 
uur in de middag. Hoewel Chinezen de hele dag eten, moet het personeel van de restaurants hier 
in de straat nog ingesproken worden. Overal klinken yells, niet een keer maar minstens vijf. 
Tussendoor krijg ik een kippenmandje met eten opgediend. Minieme stukjes kip met stukjes bot en 
nagel in een woud van pepertjes. Teveel van het goede. Nog meer Sjingtao dan maar. Tao zorgt er 
in dit geval voor dat ik op het juiste pad blijf. Op straat zie ik vanaf het terras vrij veel tante 
Ciska's rondscharrelen. De zus van mijn moeder, geboren en getogen op het Groningse platteland, 
rondom het aardappelstinkkanaal in Wildervanck. Hoe klein is de wereld. En hoe groots de Tao.  
 
 

  



Frisgroen en geel geblokt 
De trein terug naar Lanzhou is andere koek. Een overvolle wagon, acht uur lang, maar wel tussen 
de mensen. Op de heenweg lag ik met de geisha redelijk comfortabel in de slaapcoupe. Het was 
donker. Nu is het proppen en is het licht. Intussen is het weer in Xian warmer geworden en lopen 
de bomen al wat uit. Prunus en amandel. Het landschap terug naar Lanzhou is frisgroen gespikkeld 
en geel geblokt met koolzaad. Tegen een achtergrond van bergformaties in duizend kleuren bruin. 
We rijden langs een bruine rivier die je met enige onwil geel zou kunnen noemen. De Huang Hé 
ligt hoe dan ook in de buurt. Je zou het niet zeggen, maar ik ben volgens de lonely planet, 
uitgave 2005 op weg naar de meest vervuilde stad van China.  
 
 

  



Vertier en de gele rivier  
De Huáng Hé loopt door de miljoenen stad Lanzhou. Het geel van de rivier lijkt op melkthee. Langs 
de oevers staan kraampjes, de stadsbevolking vermaakt er zich en er is een kabelbaan die naar de 
white pagoda temple voert op een heuvel aan de overkant. Vandaar wandel je via allerlei 
boeddhistische tempels naar beneden. Schuin tegenover de witte pagode ligt aan de andere oever 
de white cloud temple. Op beide oevers worden offerandes gebracht; de heiligdommen zijn volop in 
gebruik. Prettig om te zijn. Achter de tempel bevinden zich kleine straatjes die naar het 
modernere centrum leiden. Hier voelt het echt Chinees. Ik drink een biertje, mensen willen met 
me op de foto, op straat zijn er allerlei ambachten in uitvoering en de school is net vrij. 
Talloze kindjes met gele petten worden naar buiten gelaten.  
Een aanrader is de Gansu Provincial Museum met een tentoonstelling over de silkroute. Veel 
schatten uit de stad Wu Wei, mooie oude handschriften, oude zijde, bronzen en stenen beelden, 
potten, pannen, oorlogsmaterieel. En voorstellingen van de verschillende zijderoutes.  
 
 

  



Xian en Lanzhou 
 
 

 
 

 
 



De zijderoute en de printtechnieken 
 
 

 
 

 
  

	


