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De Moeder aller Treinreizen voert je diep de Russische
geschiedenis en ziel binnen. Eenmaal per jaar is de reis
te combineren met een bezoek aan de ‘Mongoolse
Olympische Spelen’: het fascinerende Naadam Festival.
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Ontdek zelf:

V

raag tien mensen wat ze de meest tot
de verbeelding sprekende treinreis
ter wereld vinden en negeneneenhalf
antwoordt: de Transsiberië Express.
De trein die vanuit Moskou dwars
door het eindeloos lijkende Siberië rijdt, voert
je rechtstreeks zowel de Russische geschiedenis als de Russische ziel binnen.
Dat merk je heel sterk wanneer je een tussenstop maakt in Jekaterinburg. In deze stad in
de Oeral werden in 1918 de afgezette Nicolaas II
en zijn familie vermoord. De in Byzantijnse stijl
gebouwde Bloedkerk, opgetrokken ter ere van de
tsaar en zijn gezin, is uitgegroeid tot een populair
bedevaartsoord.
Een voor buitenlanders nog interessanter tussenstop, op 5185 kilometer van Moskou, is Irkoetsk, ooit
het ‘Parijs van Siberië’ genoemd. Irkoetsk ligt fraai
aan de Angararivier, en de rijkdom die er in vroeger
tijden dankzij de handel in onder meer bont en ivoor
werd vergaard, straalt nog steeds op de stad af. Er
staan veel traditionele houten huizen, waarvan de
gevels zijn versierd met fraai snijwerk.
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Mongoolse Olympische Spelen
Een reis met de Transsiberië Express is altijd een
fantastische belevenis, maar eenmaal per jaar krijgt
de reiziger een bonus op de koop toe. Dan heeft hij
de mogelijkheid om in Mongolië het Naadam Festival te bezoeken, de Mongoolse evenknie van de
klassieke Olympische Spelen. Op dit grootse evenement, dat het eind van de Mongoolse zomer markeert, wedijveren de deelnemers in de drie vaardigheden die ooit Djengis Khan tot de grootste
veroveraar ter wereld maakten: worstelen, boogschieten en paardrijden.
Alleen al de openingsceremonie is een evenement
op zich. In het stadion van de hoofdstad Ulaanbaatar verzamelen zich duizenden mensen om een
schitterende optocht te bekijken van muzikanten,
in traditionele kledij gestoken vertegenwoordigers
van allerlei stammen, en natuurlijk de sporters die
de komende dagen actief zullen zijn.
Omdat het onderdeel worstelen bijna 1500 deelnemers telt, vinden er op het gras van het stadion
veel gevechten tegelijk plaats. Voordeel is dat je nooit
ver van een stel worstelaars – kolossale kerels met
respectabele buiken – af zit.

Het boogschieten speelt zich buiten het grote
stadion af. Rondom dat stadion is het trouwens een
aantrekkelijke kermis van kraampjes. Overal staan
en zitten mensen te eten en te drinken: van popcorn
met cola tot gefermenteerde paardenmelk, kvas,
noedels en yoghurtkoekjes. Wie het boogschieten
bezoekt, ontdekt dat de emancipatie ook tot Mongolië is doorgedrongen, want ook vrouwen schieten
hun pijltje mee, en op niet kinderachtige wijze.
Heroïsch én dramatisch
In een loods iets verderop is intussen het minder
bekende ‘bijprogramma’ in volle gang: het enkelbotschieten. Hierbij moeten de deelnemers proberen een klein, uit het enkelbeen van een schaap
vervaardigd blokje te raken, dat een paar meter
verderop op een verhoging staat. Dat doe je door
met je vingers een soort driehoekige dominosteen
– ook uit het enkelbot van een schaap gemaakt – op
het doel af te schieten.
Verreweg het meest spectaculaire onderdeel van
het Naadam Festival is het paardrijden. Er zijn wedstrijden in meerdere categorieën, afhankelijk van
de leeftijd van de paarden. De races vinden plaats

op de uitgestrekte steppes buiten
de stad en gaan over een afstand
van ongeveer dertig kilometer. De
ruiters zijn piepjonge jongens:
hoe lichter hoe beter, immers.
De wedstrijden, waaraan vele
honderden paarden en ruiters
deelnemen, zijn even heroïsch
als dramatisch. Nu en dan zie je
een paard zonder berijder over
de finish komen, dan weer een
paard met twee ruiters. In beide
gevallen is de reden dezelfde:
soms vallen de ruitertjes van pure
uitputting van hun paard en besparen anderen – toch al kansloos
voor de eindzege – hen een lange
wandeling. Hun ontgoocheling
steekt schril af tegen triomf van
de winnaar. Die gaat de Mongoolse winter in als een held van
het volk. De anderen mogen een
jaar lang toeleven naar hun herkansing. D

Moskou, met Kremlin en
Rode Plein. Koop alvast een
fles wodka voor in de trein!
Irkoetsk, het ‘Parijs van
Siberië’. Maak hier een
boottocht over het
Baikalmeer.
Het Kustai N.P., waar je
Przewalskipaarden in het
wild kunt spotten.
De fascinerende stad Ulaanbaatar, waar het Naadam
Festival gehouden wordt.
Op straat zie je mensen te
paard tussen de auto’s, en
‘ger-tenten’ naast de flats.
China’s hoofdstad Beijing
met de Verboden Stad,
smakelijke Peking-eend en
duizenden fietsers.
Bij Baobab vaak veel
voordeliger dan bij de
concurrentie!
Kijk op www.baobab.nl/azie/mongolie
Lees op pagina 44-46 het interview
met Roxy en Robyn Tacq over hun
ervaringen met de Transsiberië Express
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