’s Zomers leven
nomaden met hun vee
op de hooggelegen
steppen; rechts:
vrachtauto waarmee
gedemonteerde joerten,
tijdelijke tentwoningen,
worden vervoerd.
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Galopp
o eren
r
doorr Kirgiz
g ië
Slapen bij de nomaden en te paard zwerven over de steppen. Geen
elektriciteit, geen telefoon of internet. Wel velden vol wilde tulpen,
edelweiss en blauwe gentiaan. Door Stef Verhoeven

FOTO: BERTHOLD STEINHILBER - HOLLANDSE HOOGTE
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S

ergey, onze chauffeu
f r uit Siberië,
staartt zwijg
i zaam naar de afgebroken bumper van zijn
i Mercedes-bus.
Hij
i heeft
f err zichtbaarr de pee in. Hoe
vaardig hij
i de ‘machina’ de afge
f lopen
uren ook
k over de onmogelijke bergweg naarr Song-Kö
g l heeft
f gemanoeuvreerd, deze
kuil was zelfs hem te machtig. Twee sigaretten
lang
g zwijg
i t hij
i in alle talen. Dan dirigeert hij
i ons
de wagen weer in.
‘Waa
W rheen?’, vragen mijn
i vrienden verbaasd
als ik
k ze vertel waar ik
k mijn zomerr ga doorbrengen. Naarr Kirgizië dus. Off liever: Kyr
K gyzstan,
zoals de restt van de wereld de voormalige Sovjetrepubliek
k noemt. Het is niet zo gek
k datt bijna
niemand het land op de wereldkaart kan aanwijz
i en, wantt als zodanig bestaat het pas twintig
jaar. Alleen de ooitt door Stalin bedachte grenzen zijn
i intact gebleven. Voorr de rest heeft
f het
land zichzelff na de ineenstorting
g van de Sovjett
Unie geheel opnieuw
w moeten uitvinden.
Dat gaatt mett vallen en opstaan, aldus onze
gids Ulan. Hij
i is studentt infor
f matica en verdient
in de zomermaanden een centje
t bij door dwaze
Europeanen door zijn
i vaderland te loodsen.
‘Jullie horen alleen van Kirgizië als er weerr eens
een tank
k voor de ingang
g van hett parlementsgebouw
w staat’, klaagt hij.
i Hett conceptt van de parlementaire democratie valt de Kirgiezen, volk
van nomaden en etnische clans, niett altijd mee.
‘Straks’, glimlachtt hij, ‘als je op je paard zit en op

3400 meterr hoogte overr hett bergmeer Song-K
g öl
uitkijkt, zie je Kirgizië op zijn
i best.’

Jailoo’s
Als we de vallei van de hoofds
f tad Bisjkek achter
ons laten, zien we waarom Kirgizië ‘het Zwitserland van Centraal-Az
- ië’ wordtt genoemd. Het ligt
niett alleen ingesloten tussen de bergketens van
Kazachstan, Oezbekistan, Tadzji
z kistan en China, het bestaat zelff ook
k voor 94% uit bergen. Gemiddeld ligt Kirgizië op 2750 meterr hoogte, met
uitschieters van meer dan 7000 meter.
Van een koel bergklimaatt is vandaag weinig
te merken, wantt de temperatuur loopt ﬂink op,
tot zo’n 35 graden Celsius. De bergbeken storten zich mett volle overgave langs de weg
g naar beneden. De airco van de bus weigert dienst, maar
gelukkig
g kunnen alle raampjes open. Als in de
verte op de onverharde weg
g een grote Chinese

vrachtwagen nadert, knipt Sergeyy mett zijn vingers ten teken datt alle ramen een minuut dicht
moeten. Tegen stoﬂongen, legtt Ulan uit. Aan de
frequentie van dit ritueel te meten, doett China
goede zaken mett Kirgizië.
Na een laatste klim, die het uiterste van de
Mercedes vergt,volgt de spectaculaire beloning.
Achterr de uitloperr van een gletsje
s r verschijnen
de groene glooiende steppen (jailoos) met in het
midden het uitgestrekte staalblauwe bergmeer
Song-K
g öl. De witte stipjes rond hett meer blijken
de tijdelijk
i e tentwoningen (joerten) te zijn
i van
nomaden die hierr mett hun paarden en vee in de
zomermaanden naartoe trekken.
Om te vieren datt we het joertkamp van
gastheerr Tolik
k hebben gevonden, moeten we
‘koemis’ drinken, de traditionele welkomstt
drank. Hett is zure gefermenteerde merriemelk,
nog het bestt te vergelijken mett licht alcoholische
karnemelk. Een wonderdrankje, volgens Tolik:
niett alleen goed voorr lijff en geestt maar ook
k voor
het libido. Beleefd
f drink ik
k hett kommetje tot de
bodem leeg. Gretig
g schenktt zijn vrouw het nogmaals tot de rand toe vol. Blijv
i en glimlachen.

Reis en verblijf
Voorr een reis doorr Kirgizië kunt u het best
een gespecialiseerd bureau inschakelen
zoals Horizon Travel Company van de in
Bisjkek woonachtige Nederlandse Ellen
Romeijn (horizon.elcat.kg) of Ecotour
(ecotour.kg) mett een uitstekend lokaal
netwerk in Kirgizië en een agent in
Nederland.
Van begin juni tot midden septemberr is de
beste periode om Kirgizië te bereizen.
Kyrgyzs
g tan van Laurence Mitchell is een
aanstekelijk
i k geschreven reisgids met veel
nuttige infor
f matie (bradtguides.com). Zie
ook: landenkompas.nl/kirgizie

Villa Kakelbont

Als welkom krijgen we de
‘wonderdrank’ koemis, zure
gefermenteerde merriemelk
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Zelfs
f de meestt nuchtere Hollander kan hierr op
de berg van Tolik niett anders dan zich overgeven
aan de romantiek
k van hett nomadische leven. Na
een maaltijd
i van soep met schapenvlees, versgebakken brood en yoghurt worden de paarden
gezadeld. Kirgiezen worden te paard geboren en
Tolik toontt zich een volleerd paardenﬂuisteraar.
Zonderr een vraag te stellen, monstertt hij mett zijn
kleine pretogen zijn gasten. Dan wijs
i t hij
i kordaat
het paard aan dat bij
i je karakter past. Ulan krijg
i t
k krijg
i g een meer ﬁlosoﬁsch
een felle hengst, ik
paard dat bij
i elke afwijkende graspol zijn
i leven
overpeinst. Het is een genot om over de eindeloze
jailoo’s te zwerven, vol wilde tulpen, edelweiss en
blauwe gentiaan.
We rijden zuidwaarts naar het provinciestadje
d At-Bashy.
h Dikke Siberische marmotten
schieten in hun holen als we passeren. Onderweg worden we begeleid doorr troepen galopperende paarden. Geen ‘wilde’ paarden, volgens
Ulan, wantt iedereen hierr weet precies wie de
eigenaar is van welk paard. At-B
t ashyy is de laatste grote plaats voordatt een uitgestrektt niemandsland van tientallen kilometers de grens
met China aankondigt. Aan ruimte geen gebrek
in Kirgizië, datt mett een oppervlakte gelijk
i k aan
Groot-Brittannië slechts vijf
i f miljo
l en inwoners
heeft.
f Hett rommelige stadje ligt ingeklemd tussen bergpieken van meer dan 5000 meter. VanVan bovenaf: nomade
met twee kinderen;
uitloper van bergmeer

Ysyk-Köl; shirdaks, de
handgemaakte vilten
kleden.
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nachtt slapen we in een pension datt zich hett best
laatt omschrijv
i en als een ‘villa kakelbont’. Het
heeft
f een groot puntdak van blauwe golfpl
f aat,
een handig
g herkenningspunt bij
i gebrek
k aan
straatnaambordje
d s. De vrouw
w des huizes heeft
f
naam gemaaktt mett handgemaakte shirdaks,
de kleurrijk
i e vilten kleden waarmee joerten en
huiskamers worden bekleed. Ze zijn opvallend
modern van kleurr en patroon.
De laatste dagen brengen we doorr in de berr
gen bij
i Temir Kanat, iets ten zuiden van hett op
een na grootste bergmeerr terr wereld: Ysyk-K
k öl.
Het laatste stuk
k naar onze bestemming, een
joertkamp, is zelfs
f voorr Sergey een brug
g te ver.
Je kuntt wel koning van de Kirgizische weg
g zijn,
maarr zonderr weg
g geen koninkrijk. Te voett gaan
weverderr de bergo
g p. Sergey zwaait, Ulan zwaait.
Overr een paar dagen staat err op deze plek
k een
andere bus om ons op te pikken, belooft
f hij.
i
‘Wee
W s vroeg, achtt uur.’
Drie dagen lang maken we de mooiste tochten te paard doorr de bergen van Teskey-Al
- a-To
- o.
Zonderr elektriciteit, zonderr telefoo
f n, zonder
internet. De ochtend van vertrek
k ontwaakt de
Nederlander in me: watt als de bus err straks niet
staat? Dan mis ik het vliegtuig in Bisjk
s ek. Gastt
heerr Satarr haaltt zijn schouders op. ‘De machina
komt’, lachtt hij en hij
i valtt weer in slaap op onze
bagage. Na twee uur vergeefs wachten in de
hitte, zie ik ver aan de horizon twee koplampen.
Satar lachtt zijn gouden tanden bloot als ik hem
wakkerr maak. Hij schudt zijn
i hoofd. ‘Wai
W ting
g is
always
a better in K
Kyrgyzstan.’

