
Een trektocht te paard van twee maanden door het  

Altai gebergte in het hart van Centraal-Azië. Arita Baaijens, 

ontdekkingsreiziger en bioloog, probeerde haar westerse 

manier van denken uit te schakelen en zich open te stellen 

voor het landschap. Ze ontmoette een vliegend hert  

en gaf zich over.
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De gids leest 

het mij 

onbekende land 

als een 

stukgelezen 

boek, met vele 

krabbels en 

notities in 

de kantlijn

 Rond de tent schuifelen langharige jaks door 
berijpt gras, hun gemoedelijke geknor laat 
lippen krullen en gedachten verdwijnen. 

Voorbij de tentflap drijft de vulkaan Tsengel op een 
zee van ochtendmist, en dichterbij, waar gisteravond 
nog een lompe bagagetas in het gras lag, schittert 
nu een groene edelsteen afgezet met glimmers. 
Staande in het verstilde Mongoolse landschap zuigen 
mijn longen zich als vanzelf vol, gulzig en gretig als 
drenkelingen die te lang kopje onder zijn geweest. 

Te paard trek ik nu alweer twee maanden door het 
weer ga loos mooie Altai gebergte op het knooppunt 
van vier landen in het hart van Centraal-Azië. De reis  
begon in Kazachstan en gaat via China en Mongolië 
naar Rusland, waar de cirkel na vijftienhonderd kilo-
meter rond zal zijn. Iets dergelijks is, voor zover ik 
weet, tot nu toe niemand gelukt. Te moeilijk en te  
ingewikkeld, maar een record vestigen is niet het  
eigenlijke doel van mijn reis. Nooit geweest ook.  
Wat me drijft is nieuwsgierigheid en het verleggen 
van persoonlijke grenzen. Zo trok ik lang met kamelen 
door woestijnen en leerde daar dat de dood niet iets 
is om bang voor te zijn. Na vijftien jaar en vier boeken 
was ik toe aan een andere uitdaging en zo belandde 
ik in de bergen en wouden van Siberië, waar natuur 
bezield zou zijn en de wind boodschappen overbrengt. 
Inheemse bewoners geloven in natuurgeesten en 
voeren bij bergen en bomen rituelen uit om voor-
spoed of genezing af te smeken. 
Hoe anders zit onze westerse wereld in elkaar; wie ziek 
is, gaat naar een dokter en wetenschappers verklaren 
hoe alles in elkaar zit.  Als bioloog zie ik heus wel het 
wonder, maar niet de hand van god in de natuur die 
me omringt. Daarom heb ik moeite met de opvatting 
dat Moeder Aarde onzichtbare krachten bezit en  
onderdak biedt aan natuurgeesten. Mijn irritatie  
verdween pas toen ik doorkreeg dat elk beeld van de 
natuur, ook het wetenschappelijke, gewoon mensen-
werk is. Elk model van de werkelijkheid is een poging 
om de chaos te bedwingen. Afhankelijk van wie het 
zegt, is het verhaal dan een oorsprongs mythe, een 
sprookje of een wetenschappelijk model. Het maakte 
de wereld alleen maar spannender en avontuurlijker. 
Want stel nou eens dat ik natuur anders waarneem als 
ik me onbevangener opstel? Het zou zomaar kunnen 
dat ik dan net als mensen in de Altai verschijnselen 
en nuances opmerk die me nu ontgaan. Ik besloot 
het te testen. Al vanaf Kazachstan noteer ik in een 
boekje grote uitschieters in mijn gemoedstoestand 

met daarbij gegevens over het landschap waar ik  
op dat moment ben. Ik hoop dat er zo een kaart  
of grafiek ontstaat die laat zien hoe landschap en 
geest elkaar beïnvloeden. 

Tot nu toe was ik niet erg onder de indruk van de  
resultaten. Rotmomenten konden overal optreden, 
bleek uit mijn lijstje. Alleen ogenblikken van intens 
geluk leken iets met elkaar gemeen te hebben.  
Op zulke momenten ben ik steevast boven de boom-
grens aangeland, waar niet alleen de lucht tintelt, 
maar ook mijn bloed. Niet slecht, maar op een of  
andere manier had ik gehoopt op iets meer dan dat. 
Gisteren tijdens mijn eerste avond in Mongolië was 
het zover. Ik had mijn tent opgezet op de zomerweide 
van een herdersfamilie, de ouders van mijn tolk 
Huandakh. Voor het donker werd wilde ik voor de 
camera iets zeggen over het boomloze landschap, 
de vele schakeringen groen en de waanzinnige 
lucht, die hier veel groter en blauwer lijkt dan elders.  
Tot mijn verrassing begon ik te huilen en hield daar 
de rest van de avond niet meer mee op. Zoiets geks  
heb ik niet eerder meegemaakt.

Een kosmos van vilt
Terug naar de jaks en de prille ochtend. Een beetje 
verkleumd stap ik de ger, de vilten tent van Huandakhs 
ouders, binnen, waar het ruikt naar verbrande mest 
en gekookte jakmelk. Mijn tolk ligt nog in bed met 
haar dochtertje, een driejarige kleuter, die bij opa en 
oma logeert en blij is dat ze haar moeder weer even 
ziet. Het stevige meisje lijkt in niets op de frêle tolk, 
door mij Barbie gedoopt vanwege haar gestifte lippen 
en bepoederde wangen.  
“Kom op, dame,” rammelt onze paardengids Dalaikhan 
aan het ijzeren ledikant. “Iedereen is al uit de veren.” 
Dalaikhan arriveerde gisteren achter op een brommer, 
ingeklemd tussen een grote kooktent en bagage. 
Onze reis te paard door Mongolië begint morgen en 
mijn gemoed klaart op bij het zien van Dalaikhan. 
Soepele leren hoed, zwierige overjas, afgetrapte 
laarzen en vonkende ogen.  
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Ook op ander vlak beschikt onze Mongoolse  
Marlboro man over kwaliteiten waar aan het  
Barbie ontbreekt: daadkracht en nieuws gierigheid. 
Mijn ogen dwalen door het interieur dat van een 
vrolijk stemmende schoonheid is. Bedden, aan  
elkaar gekoppeld als treinwagons, zijn versierd  
met geborduurde poppenkastgordijntjes en zachte 
kussens. Onder de bedden blinken ondiepe schalen 
voor een nachtelijke plas.  
Geborduurde kleden met handbestikte geometrische 
patronen vullen elke beschikbare plek aan de wand. 
Rechts naast het lage deurtje is het vrouwendomein, 
met etensvoorraden en kommen in een blauw-
geverfde buffetkast. Links staan laarzen en hangen 
jassen. In het midden een kachel, tafeltje en krukjes. 
Voilà, wat meer kan een steppemens zich wensen, 
behalve vrijheid? 

Mijn beschrijving van het interieur is die van een  
buitenstaander. Een nomade herkent in de ger ook zijn 
ziel, de geschiedenis van zijn volk, de verbondenheid 
met hemel en aarde. Elk detail, elke versiering, elke 
kleur, elk onderdeel van de ger, van het krakkemikkige 
deurtje en de drempel tot aan de nok, heeft een 
 diepere betekenis en weerspiegelt de kosmische orde. 
De indeling van het onderkomen is dan ook geen 
vrijblijvende zaak, al weet niemand meer waarom het 
vrouwendomein rechts van de kachel is gesitueerd 
en mannen de linkerhelft mogen gebruiken.  
Men doet het omdat ouders en voorouders het ook 
op deze manier deden. De ger is als het leven zelf, 

dat zijn natuurlijke loop volgt. Vragen naar het hoe 
en waarom zou volkomen zinloos zijn. 

Buitenstaander op doorreis
Overal zacht gesnater van smeltwater. Rolstenen  
en kiezels zover het oog reikt. Blinde muren van ijs, 
zachtblauwe ereprijs in botermals gras en ijskoude 
waterstroompjes met eilandjes gele en paarse  
primula’s. Hoog boven ons jagen regenwolken  
elkaar achterna. 
Dalaikhan trekt onze pakkameel voort aan een touw, 
dat vastzit aan een houten pin door de neus. Ik heb 
nog nooit zo’n grote kameel van dichtbij gezien. De 
harige rug van de tweebulter - door mij Elvis gedoopt 
vanwege de markante haardot op zijn kop - is bedekt 
met tapijten die fungeren als stootkussen. Langszij 
hangen ronde balken waaraan huisraad en proviand 
hangen. Elvis sjokt ietwat terneergeslagen achter de 
paarden aan en torst behalve onze proviand, tenten, 
bagagetassen, jerrycans, kooktoestel, potten en 
pannen. Zo’n honderdvijftig kilo in totaal, de film-
camera’s niet meegerekend. En nu begint het ook nog 
te regenen. Geen wonder dat Elvis chagrijnig kijkt.  
Het harde klimaat in de Altai bergen, acht maanden 
per jaar extreme kou en sneeuw, schuurt, geselt en 
vormt lichaam en geest van een ieder die hier woont. 
Neem de schaapherder op de bergpas waar we net 
stonden te blauwbekken. Het hagelde. Vrieskoude 
lucht en megalomane vergezichten benamen ons de 
adem. De herdersjongen liep nieuwsgierig naar ons 
toe met in zijn kielzog een kudde schapen. Zijn gezicht 
was vertrokken van de kou, water droop van zijn jas, 
nergens een hut om te schuilen. Klagen? De jongen 
weet niet beter. Dit is zijn leven, buiten bij de dieren, 
met niemand om mee te praten, behalve de wind en 
mekkerende schapen. Geen wonder dat de ger zo’n 
centrale rol speelt in verhalen en liederen. De vilten 
dophoed is de warme baarmoeder waar iedere herder 
naar verlangt als hij eenzaam over de steppe doolt. 

De bek van het hert is die van een vliegende gans, 

symbool voor de ziel
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De ontmoeting roept de vraag op in hoeverre ik,  
een buitenstaander op doorreis, het landschap kan 
duiden en begrijpen. Zo leest onze gids het mij  
onbekende land als een stukgelezen boek, met vele 
krabbels en notities in de kantlijn. Waar ik rotsen zie, 
spot hij adelaarsnesten. Een heuvel is voor mij een 
heuvel, maar hij weet dat daarginds een wolf een 
veulen doodde van die en die. De boerderij tegen 
gindse bergwand? Die is van familie zus en zo, hun 
opa deed dit of dat en hun zoon verdronk op een 
stormachtige nacht in de rivier. Bij een ovo, een  
stapel stenen die een heilige plaats markeert, weet 
Dalaikhan welk dorp hier jaarlijks voorspoed afsmeekt. 
Geen steen, rotspaadje of berg zonder verhaal. 
Afgaande op het experiment met de kaart registreert 
mijn geest onbewust toch meer dan ik had durven 
hopen. De bioloog in mij vindt de tranenvloed van 
een paar dagen geleden onverklaarbaar, maar het 
onderbewuste pikt subtiele signalen uit de omgeving 
op en geeft deze door in geheimtaal, om me niet al 
te zeer te laten schrikken. Anders dan in China en  
Kazachstan zie ik overal in Mongolië ovo‘s, gebeds-
linten en offerandes voor de natuur. Mijn verstand 
registreert de uiterlijke tekenen van respect en  
eerbied voor de natuur, maar het voelen van de  
diepere betekenis gebeurt buiten het denken om. 

Gestold leven
Al lopend dans ik met mijn paardje over graspollen, 
in slow motion, zodat de anderen uit beeld verdwijnen 
en ik de spiegelende meren, wolkenformaties en  
bevroren bergen voor mezelf heb. De regenjas gaat 
uit. Het Zwarte Meer, waarachter China ligt en waar-
omheen menhirs zouden staan, komt dichterbij. 
Vanaf de oever trekken we noordwaarts, langs oude 
grafheuvels en rotsformaties met gravures. Het is  
zo’n dag waarop alles meezit. Groene eilandjes drijven 
in spiegelgladde meren, bomen (bomen!) reiken naar 
de zon, die hoog aan de blauwe lucht staat en modder-
paden drogen onder onze voeten op. 
Drie dagen, twee bergpassen en diverse woelige  
rivierpassages later bereikt ons kleine gezelschap  
de heilige Sheved Uul-vallei, waar de prehistorische 
mens over een lengte van vele kilometers tekens 
achterliet op granieten rotsen. Neuriënd klauter ik 
dieper de bergkloof in. De geur van tijm stijgt op. 
Een haas springt weg. Daar is de eerste ruiter, zorg-
vuldig afgebeeld met een lasso in de hand. Een rots 
verderop een stuntelige versie van een ibex, een 
berggeit met lange horens. Gestold leven, overal.  

Ik zie ruiters en galopperende paarden, ibexen, een 
everzwijn en ook magische wezens. Bij een gladde 
rotswand mist mijn hart plotseling een slag. Voor me 
buitelen tientallen figuurtjes in een donker universum 
van gestold magma, maar wat me de adem werkelijk 
beneemt is het immens grote vliegende hert met 
een gewei van spiraalvormige krullen en poten die 
elegant door het luchtruim zweven. Het magistrale 
dier, dat ontsnapt aan twee uitgestrekte handen, is 
drieduizend jaar geleden gemaakt door mensen uit 
de bronstijd. De half geopende bek is die van een 
vliegende gans, symbool voor de ziel. En de vlucht 
naar hogere sferen verbeeldt waarschijnlijk de trans-
formatie van de ziel, die na de dood opstijgt naar de 
hemel. Ik zeg ‘waarschijnlijk’ omdat we nooit zullen 
weten hoe de prehistorische mens dacht, maar omdat 
het vliegende hert vaak staat afgebeeld op grafstenen 
en de witte gans in de Altai nog steeds de zuivere 
ziel symboliseert, zou die uitleg kunnen kloppen. 
Het is opmerkelijk hoeveel kracht er van het iconische 
beeld uitgaat, zelfs nu, duizenden jaren later. 

Magische aap
De zon staat hoog aan de hemel als we enkele dagen 
later het zomerkamp van Tuvaanse jakherders bereiken. 
In een halve cirkel staat een handvol gers, met voor 
elk deurtje een eenvoudig altaar van gestapelde rol-
stenen met een takje jeneverbes, dat onheil afweert. 
De oudste bewoner, Urtnasan Alonbayr, nodigt ons 
uit in zijn vilten onderkomen. De deurpost is zo laag 
dat bezoekers wel moeten buigen voor het heilige 
vuur in het midden, waarop een schaal met hete olie 
en deegbolletjes pruttelt. Opa legt foto’s op tafel en 
praat ons bij over de geschiedenis van het Tuvaanse 
volk, dat oorspronkelijk uit het naburige Siberië komt. 
Als vanzelf vullen glaasjes zich met zelfgestookte 
araga. Opa praat en schenkt, en schenkt, tot onze 
ogen ervan glanzen. Mijn benevelde brein ziet de 
magische aap rondspringen waarover Urtnasan  
vertelt. De springaap zou de Grote Maker zijn van 
alle rotsgravures in de vallei waar we vandaan  
komen. Buitenlandse experts die daar anders over 
denken hebben het mis, klinkt het stellig. Want wie 
anders dan een mythologisch wezen kan magische 
figuren in rotsen krassen?  
Je kunt de denkbeelden van Urtnasan afdoen als  
onzin, maar misschien doorgrondt de oude Tuvaan 
de steentijdmens wel beter dan academisch  
geschoolde onderzoekers uit wier wereld de magie 
allang is verdwenen.

Kameel ‘Elvis’, zoals Arita hem noemt, met eten, tenten, 

jerrycans, kooktoestel, potten en pannen op zijn rug
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> Het magische hert spookt in de dagen die volgen door 
mijn hoofd. De beeltenis verschijnt in mijn dromen 
en soms zie ik het ook overdag op mijn netvlies.  
Een sterk merk, zouden reclamemakers over zo‘n 
logo zeggen. Waarom het vliegende edelhert met 
de uitgestrekte hals mijn geest zo bezighoudt, weten 
psychologen vast beter dan ik, maar ik vermoed dat 
het beduidt dat ik de controle moet durven loslaten. 
Nog steeds stel ik vragen over het hoe en waarom van 
heilig landschap, terwijl het sacrale zich per definitie 
aan de logica onttrekt. ‘Verstand op nul zetten’ had 
ik me voorgenomen, maar als je geen talent voor 
overgave hebt, valt dat nog niet mee. 
Het hert druipt af, maar neemt me onverwacht te 
grazen bij Tavn Bogd, vijf machtige bergpieken  
bedekt met ijs en sneeuw op de grens van Mongolië, 
China en Rusland. De reuzen van steen en ijs kijken 
hooghartig neer op de nietige ruitertjes aan hun 
voeten. Zelfs Elvis de pakkameel lijkt gekrompen in 
de kookwas; zijn enorme gestalte valt nauwelijks op 
in het verpletterende decor van ijs en rotsen.  
Op strategische posities staan imposante ovo‘s 
omwikkeld met fleurige gebedslinten. Wat een plek 
voor een altaar! Waar ter wereld kun je bidden tot 
vijf Olympische goden tegelijk? Mijn borst dijt uit, 
zuurstof suist langs miljarden trilhaartjes, vuurwerk 
knalt, gedachten lossen op. 
Wat volgt is moeilijk te omschrijven, omdat er geen 
denken meer aan te pas komt. Lopend, liggend in 
het gras en zittend in mijn tentje aan de rand van een 
ijstong staar ik twee dagen lang naar majestueuze 
bergen in witte mantels, naar het wisselende licht, 
de jagende wolken en veranderende kleuren.  
Geen seconde is ooit hetzelfde en ik raak volkomen 
in de ban van zoveel schoonheid, schoonheid die op  
deze hoogte een akelig scherp randje heeft. Hier is 
de natuur de baas, de wind hoeft maar even aan te 
zetten en ik ben een ijspegel. Slapen lukt niet meer, 
oogleden willen niet meer sluiten. Ik kijk en staar 

maar naar die bergen, compleet vervuld en gelukkig. 
Zo moet een groupie zich voelen, of een sektelid. 
Op het gevaar af dat de god van het Oude Testament 
me verandert in een ijspilaar, maakt mijn hoofd om 
de minuut een slag van honderdtachtig graden om 
een laatste glimp op te vangen van de toppen van 
Tavn Bogd. Soms draaf ik naar een gletsjermeer en 
staar naar de weerspiegeling van witte pieken op 
donker water. Zoals zo vaak tijdens deze reis wil ik 
het liefst verdwijnen, oplossen in het landschap dat 
me nu al dagenlang met stomheid slaat. Wat ik zag,  
al die uren aan de voeten van Tavn Bogd? Misschien 
wel de oorsprong, de gevulde leegte waar alles uit 
voort komt en alles naar terugkeert. Hoe het ook zij, 
Tavn Bogd legde de stemmetjes in mijn hoofd  
volkomen stil. Heel even verkeerde ik in het paradijs; 
twee dagen lang was ik de bergen, de kragen van ijs 
en de ruimte achter de wolken. Het vliegende hert  
kan tevreden zijn.   

In augustus verschijnt het nieuwe boek van  
Arita Baaijens: ‘Zoektocht naar het paradijs, een 
onderzoek naar waarheid en werkelijkheid in het 
hart van Centraal-Azië’, uitgeverij Atlas Contact.
Van 13 september t/m 20 december 2015 is in  
De Ketelfactory in Schiedam de tentoonstelling 
‘Search for Paradise‘, met onder andere werk  
van Arita Baaijens.

tekst en fotografie ArItA BAAIjenS
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Arita Baaijens prikkelt je tijdens het  
Festival om op avontuur te gaan! Om 
eens buiten de gebaande paden in je  
leven te gaan en het onbekende op te 
zoeken. Lees er meer over op pagina 10.

Elk onderdeel van de ger, tot de nok 
aan toe, heeft een diepere betekenis en  

weerspiegelt de kosmische orde


