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Het was al lang een wens de Baai van Kara Bogaz te bezoeken, maar hoe 
is het te reizen naar een land waarvan zo weinig bekend is en waar aan 
het reizen restricties zijn verbonden. Een zoektocht op internet leverde een 
klein reisbureau op: Topo Travel. We hebben de eigenaar, Steven Boerma, 
uitgenodigd om eens te komen praten over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden. We hadden inmiddels een programma van eisen 
opgesteld, waarbij vanzelfsprekend een bezoek aan de Baai van Kara Bogaz 
een must was. Eddy Naessens die aan de baai een aantal jaren een 
Belgisch bedrijf leidde, meldde ons dat hiervoor een “special permit” nodig 
was en vreesde dat er van de stad Bekdash niet veel zou overgebleven zijn 
nadat de activiteiten stil waren gelegd. Het gesprek met Steven Boerma 
verliep naar tevredenheid en er kon een aanvang gemaakt worden met het 
uitwerken van het programma. En dat kwam er: honderden mails verder. 
Aan al onze verzoeken was voldaan, zelfs aan een bezoek aan Yangy Kala, 
dat, naar ons later bleek, een van de hoogtepunten van de reis zou worden. 
Natuurlijk waren er tal van problemen te overwinnen: met welke 
vliegmaatschappij konden wij reizen, hoeveel en welke auto’s moesten 
er ingezet worden al dan niet met airco. Zelfs het programma moest nog 
gewijzigd worden omdat we pas midden in de nacht in Ashgabat aankwamen. 
Overigens bleek deze programmawijziging later een verbetering.
We hebben met plezier aan de voorbereiding van de reis gewerkt. Nu 
achteraf blijkt hoe bijzonder deze reis geweest is, zijn we zeer tevreden.
Wat ons betreft: op naar een volgende reis!

Inleiding     
               Ria Verbergt en Netty van Rotterdam



Na een zeer korte nachtrust; minder dan 4 uur, begonnen we om 9 uur  
aan ons ontbijt, waarna we om 10 uur konden vertrekken.

Onze gids Cochiev Maksat, kortweg Max was nu keurig op tijd in tegen-
stelling tot vannacht bij onze aankomst op het vliegveld. Gelukkig bleek hij 
een alleraardigst persoon te zijn, hij begon ook meteen zich te excuseren 
voor zijn te laat komen. Dat werd gewaardeerd.
De bus stond al te wachten en met onze koffers vertrokken we richting 
Mary. Aanvankelijk was de weg nog prima in Ashgabat en directe 
omgeving, maar dat werd anders. We hadden er wel rekening mee 
gehouden maar het is toch een vreemde gewaarwording als er niets anders 
dan hobbels en kuilen zijn in wat toch een hoofdweg is. Daardoor moest 
er vaak gezigzagd worden. Onderweg maakten we enkele stops o.a. om 
ons lunchpakket te nuttigen. Hierbij kregen we een plaatselijke kop koffie 
(Nescafé) of thee (Tsjaj). Het landschap was  vrij eentonig. Het eerste stuk 
zagen we rechts bergen die tevens de grens met Iran waren. 

Max vertelde o.a. dat vrouwen die vanuit Iran naar Turkmenistan komen 
hun sluier afdoen zodra ze de grens over zijn. Het grootste deel van de 
route lag dicht bij de weg een spoorlijn maar ik geloof niet dat we een 
trein hebben gezien. We zagen ook voor het eerst enkele dromedarissen. 
Er waren grote stukken land die ingezaaid waren met graan. Er was wat 
druiventeelt. We zagen ook auto’s die katoen hadden vervoerd, maar het 
was niet de tijd van de katoenoogst. Daar hebben we dus verder niets van 
gezien wat wel interessant zou zijn geweest. Om ca. 17:00 uur kwamen we 
in Mary. In deze stad waren niet zoveel moderne gebouwen als in 
Ashgabat. We zijn nog het vliegveld gepasseerd dat er modern uitzag en 
waar de Sovjet-vliegtuigen plaats gemaakt hebben voor Airbus. Ook 
kwamen we langs een sanatorium.

We gingen direct door naar Merv, nog een rit van ca. 1 uur. Bij aankomst 
kwamen vijf mooie meiden die juist uit een auto stapten op ons af. Ze 
vonden het leuk om ons te ontmoeten en wilden met ons op de foto. Zo 
gezegd zo gedaan!

Hierna gingen we het “State Historical Park Ancient Merv” bezoeken.  Er 
waren mausoleums van verschillende sultans , o.a. sultan Sanjar, een 
moskee, oude stadswallen, bewaarplaatsen voor ijs etc. We bleven er tot de 
zon bijna onder was. Pas om 21:00 uur kwamen we in ons hotel aan waar 
we ons het diner goed lieten smaken. Het was een lange dag dus we waren 
blij dat we ons bed konden opzoeken.

Vrijdag 29 april 
Ashgabat • Merv • Mary          Nelly Witte



Al vroeg op pad. Om 7.15 uur samen met de gids Jevgenia Golubeva. 
Alvorens we de door de Kara Kum woestijn naar Gonur gingen 
(een archeologische complex uit het bronzen tijdperk  2250-2300 BC ) 
ontbeten we op de route bij een kraam waar op traditionele wijze brood 
gebakken werd aan de binnenkant van de klei-oven. Heerlijk brood!

De reis werd vervolgd door uitgestrekte pas ingezaaide katoenvelden met  
als tegenliggers een grote kudde kamelen, jong en oud. Op veel camera’s 
werden “ de schepen van de woestijn” vastgelegd. Via een zeer slechte weg 
door de Kara Kum Sands naar de opgravingen in Gonur. De temperatuur 
liep inmiddels zo tegen de 40 graden op. Enkelen van ons zochten toch 
de schaduw maar op. In de stad- en het paleiscomplex, in de jaren ’70  
ontdekt en blootgelegd door prof. Viktor Sarianidi, werden wij uitgebreid 
geïnformeerd door onze gids. En… de professor zelf, ruim 85 jaar oud, was 
inmiddels bij Gonur gearriveerd. Nelly en Cocky, die de schaduw opgezocht 
hadden, zagen hem met veel égards ontvangen worden en hebben met 
hem gesproken. Onze gids Jevgenia had hem graag ontmoet, maar hij zat 
aan de lunch en zo’n belangrijk persoon stoor je dan niet. Veel scherven, 
vazen, potten, waterleidingen, keramiek- en broodovens, door erosie 
afgeplatte lemen muren, nauwe doorgangen, paleiszalen, vuurplaatsen en 
veel ander interessants kwamen wij tegen. 

Na deze uitgebreide excursie was het een weldaad om in airco 4x4 cars 
de terugreis te starten. Menig knikkebollend hoofd werd flink door elkaar 
geschud maar kwam toch goed in Mary aan. De bijzondere en kostbare 
opgravingen hebben we teruggezien in het museum in Mary en de 
allermooiste pronkstukken in het Nationaal Museum in Ashgabat.

De dag was nog niet ten einde, enkele van ons hebben nog het naast ons 
hotel gelegen museum bezocht met o.a. een zaal geheel gevuld met foto’s 
en verluchtingen van de huidige president Berdimuhamedov. Dat was nog 
niet genoeg, in het park aan de rivier, met reuzenrad, uitgeprobeerd door  
Ria, Gijs en Jacques, werd de dag beëindigd op een terrasje.

Zaterdag 30 april  
Gonur • Mary      Elly Rijnbeek



Een warme nacht: rond half vijf de imam die zingend oproept tot gebed, en 
opnieuw eindigt met een gesproken zinnetje. Het klinkt mij als een grapje 
in de oren, maar dat zal het niet zijn. We hebben tot 12.30 uur de tijd aan 
ons zelf: ik besluit na het ontbijt met Nelly richting Bazaar te lopen. Het is 
ook op dit tijdstip al goed warm. We passeren de nieuwe moskee, wit met 
een blauwe koepel, 4 minaretten met van hetzelfde blauw een dopje. Even 
verder een gouden standbeeld van Niazov, Turkmenbashi met zijn 
Ruchnama in de hand. Het goud steekt ook prachtig af tegen de blauwe 
lucht, mooi voor de foto. Ook voor de Turkmenen is zondag een vrije dag. 
Merkbaar aan vooral de jongelui die elkaar ontmoeten in het park, tegen-
over de Bazaar. Hier wordt geflaneerd en worden afspraakjes gemaakt. 

De meisjes in de lange kleurrijke elegante jurken, de jongens in pantalons: 
jeans zie je weinig. Een moeder met vier kinderen die gefotografeerd 
worden: misschien een cadeautje voor de vader. Om de jongste, een baby, 
lachend op de foto te krijgen zingen zijn zusjes en broertje en klappen 
daarbij in de handen. Even later een bruidspaar bij het standbeeld van 
de dichter met zijn paard. Een van de favoriete plekken om op de foto te 
gaan. De bruid is traditioneel gekleed en dat betekent helemaal verstopt 
in tapijtachtige lappen, waaraan belletjes. Haar gezicht zit achter sluiers. 
Ook aan haar schoenen een rand belletjes.  Ze moet ondersteund worden 
door haar man en kan zich slechts voetje voor voetje verplaatsen. Zo lijkt 
het een oude dame. Later hoor ik van Maksat dat deze outfit wel dertig 
kilo kan wegen. Een van de aanwezige vrouwen houdt af en toe één van de 
lappen even omhoog, zodat ze  wat zuurstof  krijgt. En dat bij 30 graden C.
Deze kleren zijn vooral voor de fotoserie, later die dag zal ze dit niet meer 
dragen. Om 13.30 uur stappen we in de gereedstaande auto’s en worden 
naar het vliegveld gereden. Na een vlucht van 40 minuten landen we in 
Ashgabat. Hier staan twee busjes klaar en we vertrekken in noordelijke 
richting. Door de woestijn, het Karakum gebied.

We passeren een enkel dorp, wat kamelen en stoppen bij een water- en 
modderkrater. Hier hebben de Russen gezocht naar gas. Deze kraters zijn 
het resultaat. Waar eens een vliegveld was, aangelegd ten behoeve van de 
gaswinning, resteert alleen nog de verkeerstoren. Het is hier heel warm, 
ik denk 40 graden. Uiteindelijk stappen we over in enkele 4W drives: we 
gaan van de weg af, de woestijn in. Naar ons kampement, in de buurt van 
de gaskrater. Het is dan rond acht uur ’s avonds. Het meegenomen diner 
wordt genuttigd, zittend op een tapijt. Als dessert een chocoladetaart, 
meegenomen door de gids en aangeboden aan Thijs, die jarig is.
Gaandeweg wordt het donker en wordt de rode gloed van de krater steeds 
meer zichtbaar. Via een heuveltje lopen we die kant op. Een imposant 
gat, waarin langs de wanden en op de bodem grote en kleinere vlammen 
branden. Hij brandt al 50 jaar. Het schijnt onmogelijk te zijn de krater te 
sluiten. Op een andere plek zou vanwege de druk een enorme explosie het 
gevolg kunnen zijn. Het blijft flink waaien, waardoor de tentjes alle kanten 
op bewegen. We slapen op een tapijtje: we zijn tenslotte in Turkmenistan. 
En dat valt niet mee.

Zondag 1 mei  
Mary • Ashgabat • Darvaza     Marianne van de Graaf



Een waanzinnige nacht bij de gaskrater van Darvaza. Als je alleen het 
doorzichtige gazen deurtje van je tent dicht deed zag je nog heel goed het 
wat flakkerende licht van de brandende krater achter de heuvel. Dat zal 
menigeen gezien hebben want van slapen is weinig terecht gekomen op 
een enkele uitzondering na.

Iedereen was dus weer vroeg op. Opnieuw wachtte ons en bijzondere dag, 
al was het maar omdat we twee jarigen telden: Nelly en Marianne. Het 
ontbijt, geserveerd op een groot uitgespreid kleed mocht er best zijn. Met 
stukken van het platte brood, boter, kaas, jam en thee of koffie achter de 
kiezen kon iedereen er weer tegenaan. Voordat de auto’s arriveerden die 
ons weer naar de grote weg moesten brengen, liepen de meesten nog even 
om de heuvel heen om een laatste blik op het brandende fenomeen te 
werpen. In de 4x4 landrovers rijden we terug naar Ashgabat. Halverwege 
stoppen we in het woestijndorp Erbent. 

Zo moet ook Darvaza er uit hebben gezien voordat het dorp door 
Turkmenbashy (de Breker) met de grond gelijk werd gemaakt. De koffie 
of thee à één manat gaat er best in. Iedereen waaiert uit over het zand 
tussen de huisjes. De huizen, armoedig maar ook niet echt klein, “versierd’ 
met grote satellietschotels. Kinderen spelen tussen de huizen, nieuwsgierig 
maar niet opdringerig. Om de huizen vaak forse houten omheiningen, 
waarbinnen kamelen en ander vee. De meeste indruk maakt op mij een pas 
in 2010 gereed gekomen heilige plek. Het brandschone metselwerk van de 
ommuurde rechthoek met keurige boog boven de ingang doet me sterk 
denken aan bouwwerken van de Deense kunstenaar Per Kirkeby. Bij hem 
ontbreekt echter het ontroerende bouwsel van wat stevige takken, 
versierd met kleurige doeken, die hier als het ware een tweede ingang naar 
de heilige plek vormt. Het getoeter van de chauffeurs maant ons terug te 
keren naar de verzamelplek. Van Erbent rijden we door naar de enorme 
moskee van Turkmenbashy (de Bouwer) aan de westelijke rand van 
Ashgabat, maar eerst bezoeken we nog het mausoleum voor de ‘Grote 
Leider’ In de diepte staan daar de grafkisten van zijn in 1948 twee over-
leden broers, de grafkist van zijn ook in 1948 gestorven moeder en die van 
zijn in 1943 omgekomen vader. Natuurlijk ook die van de grote man zelf. 
Driemaal 1948? Ja, dat is het jaar geweest van de grote aardbeving waar-
bij in Ashgabat ca. 110.000 mensen omkwamen. Als een vingerwijzing van 
boven bleef de toen 8-jarige als enige van de familie gespaard. Dan moet 
je welhaast voorbestemd zijn om een groot man te worden... Dan bouw 
je bij je mausoleum een moskee van kolossale afmetingen waarin 10.000 
mensen tegelijk bij elkaar kunnen komen. Alles omringd door marmeren 
trappen, terrassen, waterpartijen, tientallen fonteinen en langzaam tot 
groei komende boompjes. De grote held Turkmenbashy overleed vier en een 
half jaar geleden op 66-jarige leeftijd. 

Niet zoveel verder wacht ons een echte verrassing: de archeologische op-
graving van de oude Parthische hoofdstad Nisa. Parthië was in de eeuwen 
rond het begin van onze jaartelling de belangrijkste rivaal van Rome. Veilig 
achter de bergen van Kopet Dag en ook nog eens omringd door een stevige
muur met tientallen torens was Nisa onneembaar voor de Romeinse legers. 

Maandag 2 mei  
Darvaza • Erbent • Ashgabat               Leen Stout



In tegenstelling tot Alexander de Grote hebben de Romeinen dus nooit de 
steppen en woestijnen van Centraal Azië achter de Kaspische zee weten 
te bereiken en veroveren. We dwalen door de ruïnes en langs gedeel-
telijk gereconstrueerde gebouwen. Pas later in het historisch museum van 
Ashgabat zullen we mooie voorbeelden zien van de beschaving van de 
Parthen. Bijv. een mooie “Venus van Nisa”.

Het werd tijd voor een late lunch (15.30 uur) waarbij we door onze 
onvolprezen gids Mr. Maks een door hem georganiseerde taart voor de 
jarigen nuttigen en ook Turkmeens bier geserveerd krijgen. Aan het eind 
van de middag zijn we terug in ons hotel om het zand, stof en vuil van 
de voorbije twee dagen weg te wassen. Er blijft ook nog wat tijd over 
voor een eerste verkenning van Ashgabat op eigen gelegenheid, maar een 
overigens zeer verfrissende onweersbui bekort dat. Een aantal maakt van 
de gelegenheid gebruik om een glaasje wodka te drinken op een muurtje 
onder de overkapping van het hotel. Het diner om 20.00 uur is een mooie 
afsluiting van een boeiende dag. Het smaakte me goed maar vraag me 
niet wat we die dag tijdens het diner gegeten hebben.



Een zalige nachtrust in het Ak Altunhotel van Ashgabat was voor velen van 
ons levensnoodzakelijk, en dit na het nachtelijk woestijnavontuur, dicht 
bij het hellevuur van de Darvaza gaskrater. Na een stevig ontbijt namen 
we om 9 uur de vlucht naar Krasnovodsk, het huidige Turkmenbashy, alzo 
genoemd door Niasov, “de vader van alle Turkmenen”.

Hier kwamen we dichter bij Kara Bogaz, hier kwamen we dichter bij 
Paustovskij. En nog dichter kwamen we toen we inscheepten voor een 
boottocht op de Kaspische zee op een oud schip, dat onder “stoom” op ons 
lag te wachten. Na een noodzakelijk geachte pascontrole, stiet het schip 
al brullend uit haar roestige buik flarden “stoomwolken” uit, werden door 
ijverige jonge Turkmenen de loopplanken verwijderd, en zagen wij, op het 
groenkleurig bovendek zittend, het schip zich zwijgend verwijderen van de 
kade, dieper de Kaspische zee verkennend.

Onder de hete opstijgende lucht van Krasnovodsk, zwijgend turend naar  
het groene wateroppervlak van de Kaspische zee, en achter ons latend de 
aan de kade liggende roestige boten, als deel uitmakend van een 
industrieel patrimonium uit lang vervlogen tijden, dachten we aan 
Paustovskij en zijn voetsporen van toen. Na deze voor onze betekenisvolle 
boottocht, bezochten we de kleurrijke markt van Turkmenbashy, waar de 
geur van ongekende kruiden en vruchten ons tegemoet kwamen.

Het wisselen van dollars in manats, de nationale munt, en het aanschaffen 
van postzegels in het architectonisch mooie postkantoor, gelegen 
tegenover het even mooie station, leerde Hein en ons allen dat postzegels 
enkel en alleen verkrijgbaar waren als zijnde gekleefd op briefomslagen. 
Ondertussen zinderde het van de hitte en langs een enerzijds 
woestijnachtige strook en anderzijds een strook vol olie en gasvoorraden, 
reden we naar het 10 km verder gelegen Avara om onze intrek te nemen 
in het prachtig aan zee gelegen hotel Serdar, waar Leen tijdens de lunch 
op zijn typisch onnavolgbare wijze voorlas uit “ De baai van Kara Bogaz “ 
waarna we de ruimte kregen om ons te ontspannen al lezend, zwemmend, 
zonnend of slapend in de armen van Orpheus.

Hier eindigt mijn verslag, want kort daarna begon het diep in mij te 
stormen.

Dinsdag 3 mei 
Turkmenbashy (Krasnovodsk)   Jacques Morrens en Hilde Van Hoey



“Zout maakt meer kapot dan je lief is - de teloorgang van de baai van 
Kara Bogaz.”

Het had  de titel van een hoofdstuk geschreven door Konstantin 
Paustovskij kunnen zijn als hij nu zijn reis van destijds had kunnen over-
doen. In het hoofdstuk “De beproevingen van de woestijn” (Boek der 
omzwervingen pag. 159 e.v.) voert zijn reis hem per schip langs de oevers 
van de Kaspische Zee. Via Astrakan en Goerjev in het noorden, langs de 
oostkust afzakkend naar Krasnovodsk, het huidige Turkmenbashy. De baai 
moet hij aan bakboord laten liggen.  “Als een koepel van troebele uit-
wasemingen gleed aan de horizon Kara-Boegaz voorbij.”  Het heeft hem er 
niet van weerhouden een heel boek aan de baai te wijden. Vol verwacht-
ing van wat we zullen aantreffen gaan we vandaag op weg naar wat het 
pièce de résistance van onze reis moet worden, zonder daarmee af te 
dingen op alles wat we al gezien hebben en nog zullen gaan meemaken. 
In gedachten heeft iedereen zich op basis van het boek een voorstelling 
gemaakt van deze plek waar zeelui vroeger als de dood voor waren en die 
ze aanduidden met “de zwarte muil.” Gisteravond heeft Prof. Anatoli Bush-
man ons in het kort het een en ander verteld over de mirabiliet (glauber-
zout)winning in het verleden en de mythes die de ronde hebben gedaan 
over de gevaarlijke monding van deze baai.

We vertrekken uit het hotel dat even buiten Turkmenbashy ligt in een 
gebied dat een toeristisch oord moet worden en waar nu alleen nog een 
viertal hotels staan. De grote weg in aanleg maakt al snel plaats voor een 
door diepe kuilen geteisterd wegdek van deels asfalt deels grind. 
De chauffeurs van onze landrovers laveren er met snelheden van soms 
meer dan honderd kilometer per uur langs, door- en overheen. De eerste 
paspoortcontrole vindt plaats bij Gyuslymayak voordat we de landtong die 
de baai scheidt van de Kaspische Zee op mogen rijden. Het is een lange reis 
zo’n 120 km, dus af en toe een sanitaire stop waarbij we in het woestijn-
gebied ter weerszijden van de weg allerlei vondsten doen. Het skelet van 
een kameel, schildpadden, vlinders, bloemen, een vleugel van een roof-
vogel. In de verte zien we flamingo’s.

Er volgt een tweede controle bij de brug over de inham van de baai. Er 
ontstaat een probleem. We zouden niet verder mogen hoewel onze visa dat 
wel toestaan. Er volgen uitvoerige gesprekken met de militairen. Dankzij 
Prof. Bushman en onze gids ‘Max’ komt het uiteindelijk in orde, maar niet 
nadat iedereen met naam en toenaam met de hand wordt ingeschreven in 
een voddig register aan een klein tafeltje. De tijden van Paustovskij lijken 
teruggekeerd. 

“Wij waren niet in Astrakan opgestapt, maar langs de rechteroever van 
de Wolga, in het dorre grijze gehucht Kalmytskij Bazar. Voor het vertrek 
schreef de chef van het busstation alle reizigers in een register in. Hij 
noteerde ons thuisadres……….Ik zette mijn handtekening in het 
verfomfaaide boek, net zoals alle reizigers dat waarschijnlijk in het begin 
van de negentiende eeuw deden.” (BO pag. 163).

Woensdag, 4 mei
Kara Bogaz • Turkmenbashy   Hein Leffring



Intussen lopen we rond in de troosteloze omgeving. Van het vroegere 
niveauverschil van wel vier meter tussen het water in de baai en dat van 
de Kaspische Zee is niets over. Het waterpeil is aan beide kanten even 
hoog doordat het peil van de Kaspische Zee aanzienlijk is afgenomen. Het 
fenomeen van kolkende waterstromen die met donderend geraas de baai 
in- dan wel uitstromen is voorgoed voorbij en daarmee de aangroei van de 
mirabilietlagen als vroeger bij eb de baai bijna droogviel. We gaan verder 
en bij het gehucht Bekdas staan we stil bij de resterende zoutvlakten.

Verderop passeren we de vergane gebouwen van de voormalige zoutwin-
ningen. Als skeletten staan ze in deze desolate omgeving. Massa’s platte 
goederenwagons van treinen liggen hoog opgetast te verroesten. Alles is 
door het zout aangevreten, de zon brandt, het is meer dan 35 graden C.
Een paar kilometer verder keren we om bij het laatste chauffeurscafé aan 
de weg die naar de vlakbij gelegen grens met Kazachstan voert.
Max onze gids zorgt voor koffie en thee en onder een afdakje eten we 
onze meegenomen lunchpakketten op. Dan gaan we langs dezelfde 
gehavende weg terug. Af en toe passeert ons een tegemoetkomende 
vrachtwagen met goederen uit Turkije, Iran, Oezbekistan en Turkmenistan 
zelf. De controleposten leveren nu geen problemen op al wordt er wel 
geteld of hetzelfde aantal reizigers terugkeert, want je weet maar nooit of 
er niet stiekem iemand naar Kazachstan is afgereisd. Hoe dat zou kunnen 
zonder visum voor dat land zou ik niet weten. Voldaan dat we volbracht 
hebben wat Paustovskij aan zich voorbij moest laten gaan komen we in 
het hotel aan. We blijken te kunnen bellen met Nederland. Een mirakel!
Voordat we aan tafel gaan maken we nog een klein tochtje door dit 
toeristisch gebied in wording. Aangelichte grootse fonteinen en terrassen, 
paviljoens, etc. 

We vragen ons af hoe kansrijk dit allemaal is, maar Max verzekert ons dat 
in het hoogseizoen geen kamer meer te boeken valt. Netty roept dat ze 
dat wel eens zal nagaan. Laten we hopen dat deze enigszins megalomane 
plannen niet hetzelfde lot beschoren zijn als de voormalige grootse 
plannen voor de ontwikkeling van de baai van Kara Bogaz.

 

  



WAT ALS Paustovskij in onze voetsporen zou reizen?
Dan zou het verslag van deze onvergetelijke dag alvast véél beeldender 
zijn dan mijn probeersel.

Vertrek van hotel Serdar om 09:00. Het uitchecken gaat vlot, het afrekenen 
van de drankjes aan de bar iets minder. Opnieuw staan de lunchboxes 
keurig verpakt klaar. We rijden in colonne richting Balkanabat en verlaten 
de hoofdweg in noordoostelijke richting. Er ontplooit zich een eindeloos 
steppelandschap. Tussen de kruidachtige struiken staan soms fris groene of 
verdorde gele planten en zelfs bloemen.
Onze chauffeurs zijn ervaren 4-wheel-drivers en dat is op deze tocht 
broodnodig. Plots duikt een mooie witte omheinde villa op uit het
niets, duidelijk alleen bewoond door de huisbewaarder en een kudde 
schapen. Het is het jachtoptrekje van de vorige president Saparmurat 
Niazov. De huidige president Gurbanguly Berdimuhameddow maakt er 
geen gebruik van. Kamelen, paarden en enkele motorrijders zijn de enigen 
die ons pad kruisen. We houden halt in de stopplaats Gosa-oba. Er is een 
klein winkeltje met een soort terras aan de voorzijde. Volgens Max de laatste 
schaduwrijke plek voor onze mysterieuze bestemming, uiterst geschikt dus 
om onze lunchbox aan te spreken. Na de koffie en thee terug op pad. 
Weer slingeren onze 4x4’s zich door de steppe. Het landschap verandert 
stilaan, we rijden nu door de Cimammetgunwoenstijn en de eerste wit-roze 
steenlagen openbaren zich in de verte. Voor ons al indrukwekkend genoeg 
voor een fotomoment, de chauffeurs willen echter vooruit, zij weten wat ons 
nog te wachten staat! Na een kilometerslange off-road etappe zetten de 
4 x 4’s zich achter een bocht aan de kant. We staan allen sprakeloos: dit 
beeld had niemand verwacht! Tot aan de horizon spreiden zich lang gerekte 
witte, groengrijze en zachtroze tot koraalrode rotsformaties uit. 

Max port ons aan weer in te stappen, we moeten nog een smalle en 
gevaarlijke pas over, hij wil geen tijd verliezen, én trouwens... het beste 
moet nog komen! De Yangy Kala Canyon, gevormd door de zee, miljoenen 
jaren geleden. Erosie, tektonische verschuivingen, weer en wind maakten 
deze 150 tot 200 m diepe canyon zo adembenemend mooi. Een uitgedroogde 
rivierbodem slingert zich tussen versteende resten van koraalrif en stralend 
witte kloven. 

Donderdag 5 mei 
Yangy Kala • Balkanabat    Ria Verbergt 



Stenen met fossielen van mosselen, schelpen en ammonieten liggen voor 
het rapen... het is wijselijk ze niet als zo maar een waardeloos souvenir 
mee te nemen.  
Zwaar onder de indruk vangen we de lange terugweg aan, naar buiten 
turend, zo lang mogelijk genietend van dit uitzonderlijke landschap. 
De chauffeurs raken goed op dreef. Vooral Poetin, onze chauffeur die het 
voortouw heeft toont zijn rijtalent en dwingt de anderen alles uit de kast 
te halen. Tot Gosa-oba volgen we dezelfde weg en houden een korte stop 
in hetzelfde winkeltje een zogeheten Dukan. 

De woestijn gaat langzaam over in steppe als we meer naar het zuiden 
rijden. Voor we de hoofdweg naar Balkanabat bereiken maken we nog een 
korte stop in een iets groter dorpje. Het winkeltje heeft duidelijk meer te 
bieden, mooie kopjes, theepotten en figuurprikkers voor brood ontsnappen 
niet aan onze aandacht en wisselen voor enkele manats van eigenaar. We 
hebben veel bekijks en de inwoners laten zich graag fotograferen. Meestal 
zijn op deze plekken ook de bushalte en het tankstation te vinden.
Voor ons doemt nu het Grote Balkan Daglary gebergte op, Balkanabat ligt 
aan de voet ervan. We rijden de stad binnen langs de Magtymguly Shayoly 
waar één van de indrukwekkendste standbeelden van het land staat: het 
monument voor de eerste mensen die zich door deze woestijn een weg 
baanden. Het toont een kameel, omringd door enkele mannen in hun strijd 
tegen woestijnwinden en zandstormen. 

Balkanabat is de hoofdstand van de regio Balkan Velayet. Tot 1999 heette 
de stad Nebitdag (Olieberg) omdat ze ontstond rond 1946 toen de oliepro-
ductie goed op gang was gekomen nadat een spoorlijn naar Krasnovodsk 
aan de Kaspische Zee werd aangelegd. Rond 1870 kwamen de eerste 
Russische onderzoekers hier naar olie boren.

Ons hotel Nebitchi zou met zijn cirkelvormig plan en een hoge koepel de 
indruk moeten wekken van een Turkmeense Yurt. Hier ligt misschien het 
antwoord op de vraag waarom dit hotel geen lift heeft! We sluiten de 
avond af met een aperitiefje in de bar en een gezamenlijke lunch aan één 
lange tafel.



Nadat Marianne haar groene fleecejack weer in ontvangst had genomen, 
ging het op weg naar het Oosten. Dat was natuurlijk de hoofdweg, maar er 
zaten gaten in, diep genoeg om de wielen te doen achterblijven.
Links en rechts luchtspiegelingen; met wat kamelen op de weg wordt het 
nog een woestijnervaring. Dichter bij de bergen (Kopet Dag) stoppen we 
voor een verfrissing bij Bereket, een oord, waar in de Sovjettijd de Russen 
heengingen, die voor Moskou geen verblijfsvergunning kregen.
De velden worden langzaam groener; we komen bij het Karakum kanaal.

De volgende stop is bij het Parau Bibi bedevaartsoord; een klim van 260 
treden door een broeihete kloof. Daar heeft volgens de legende een meisje 
zich door een gat in de rotsen laten verzwelgen om aan een gedwongen 
huwelijk te ontsnappen. Nu is er een kapel, gevuld met vrouwen met een 
kinderwens; het gedwongen huwelijk is onder de Sovjets immer afgeschaft.

Met een bezoekje aan de blikken souvenirkraam beneden wordt het bezoek 
afgerond. Nu weer richting Ashgabat; na een paar uur hoofdweg deze keer 
serieus de bergen in, naar de Nokhur stam. Een pracht van een 
dorp; golfplaten daken met tuinen en wijngaarden er tussen door. Hier een 
daar een kleine moskee; niet meer dan een huis met een koepeltje erop. 
We bekijken een reuzenplataan, een kinderwensboom, vol gehangen met 
lapjes; gekleurde voor meisjes, witte voor jongetjes, de laatste sterk in de 
meerderheid.

Zo wordt het Turkmeense homohuwelijk natuurlijk slechts een kwestie 
van tijd. We bekijken ook de begraafplaats met de gehoornde stenen; de 
gemiddelde leeftijd in dit land van 57 jaar klopt wel ongeveer als we naar 
de jaartallen op de zerken kijken

s’ Avonds gebruiken wij in het huis waar we overnachten het diner op de 
grond. We liggen als de oude Romeinen aan tafel aan; al het eten heerlijk 
en zeer goed verzorgd. De maaltijd wordt zelfs nog ingeleid door een 
declamatiewedstrijd van de kinderen. Dit zijn toch ervaringen die je 
bijblijven; je verwacht dit absoluut niet, als je omhoog naar die droge 
bergen kijkt.

Vrijdag 6 mei  
Balkanabat • Nokhur      Thijs en Cocky van de Laan



Wakker worden in een prachtig dorp als Nokhur in het Kopet Dag gebergte 
bij de grens met Iran verschilt niets van ontwaken in dorpen in vooral 
Oost-Europa en zelfs nog Nederland. Hooguit de balkende ezel vlakbij zal 
niet zo vaak meer voorkomen. Maar veraf met elkaar in gesprek zijnde 
honden, een kraaiende haan en heftig zingende vogels in de vroege 
morgen zijn bijna universeel. Dat geldt minder voor het slapen in een
familiehuis als daar. We zijn keurig verdeeld over de diverse kamers: er zijn 
een dames- en herenkamer en twee kamers voor totaal vier stellen; in de 
grote woonkamer liggen Max en de chauffeurs. 

Maar hoewel er nu matrasjes zijn voor iedereen, blijft de ondergrond erg 
hard. Van slapen komt daarom weinig meer dan in de tentjes aan de gas-
krater. Iedereen is dus vroeg wakker; we beginnen daarom al vroeg aan het 
ontbijt; dat is goed voorzien, maar het zitten op de grond doet menigeen 
weer zuchten en steunen. Een half uur voor op het dagschema vertrekken 
we; maar eerst nemen we hartelijk afscheid van de erg hartelijke,
vriendelijke en gastvrije familie. Alle bestuurders beginnen met het grondig 
schoonspuiten van hun erg smerig en stoffig geworden wagens. Max 
vertelt dat het verboden is om met een vuile auto Ashgabat binnen te 
rijden op straffe van 50 dollar. Er is tijd voor, maar er wordt toch tempo 
gemaakt. Het valt op dat er heel veel mensen aan het werk zijn op de 
akkers: de regen van de vorige dag zal hen daartoe hebben uitgenodigd. 
Ons doel is de stoeterij in Akhal-Teke. De hier gefokte paarden zijn 
beroemd en worden tegenwoordig vooral gebruikt bij paardenraces.
We krijgen een demonstratie van netjes gehoorzamende, slanke paarden. 
Ze gaan stapvoets en in draf en rollen door het zand. Indruk maakt vooral 
het zich op zijn achterste benen fier oprichtende paard, dat secondenlang 
zo blijft staan. Een zwarte merrie heeft haar veulen bij zich. Ook de stallen 
mogen we zien.

In Ashgabat wacht ons in het “Altyn Dag”-restaurant een vroege lunch met 
een salade, soep en een vleespotje met aardappelen. Heel smakelijk.
Al rond 13.00 uur zijn we terug bij het ons nu bekende hotel. Bijna 
iedereen doet een dutje, herschikt vast zijn koffer en neemt een douche of 
een bad. Daarna trekt een ieder, al of niet in een groepje, de stad in. 
‘s Avonds horen we verhalen van bezoekjes aan de Russische bazaar, 
uitgestrekte parken vol standbeelden en fonteinen en grote gebouwen. Zelf 
wil ik -met mijn krukken- de kilometers lange Magtumguly sayoli aflopen. 
Hein trekt een eindje met me op om me een goed gevulde levensmiddelen-
zaak te tonen, waar ze kaviaar verkopen. Daarna ga ik alleen verder en 
kom tot de zone met enkele theaters en een winkelcentrum met o.m. 
buitenlandse merken op ‘t gebied van kleding en elektronica. Ook maak ik 
kennis met het straffe regiem: als ik wil uitrusten op het muurtje van een 
bloemenperk bij een ministerie met dit keer een zittende Turkmenbashy, 
word ik dringend verzocht daar niet te gaan zitten. Aanvankelijk doe ik alsof 
mijn neus bloedt, maar dan word ik echt gesommeerd verder te lopen. De 
trolleybus brengt me tenslotte terug naar het hotel.
Na het diner heerst er op het grote plein voor het circusgebouw een zalige 
zomeravondsfeer met rolschaatsende kinderen, langs slenterende tieners 
en genietende stelletjes. Ik sluit mijn dag af met een leuk gesprek op een 
bankje met een Armeniër, die als chef-ingenieur werkt aan grote bouw-
projecten in Ashgabat.

Zaterdag 7 mei
Nokhur • Ashgabat      Leen Stout



Om 9 uur  vertrek voor de sightseeing van Ashgabat. We rijden eerst de 
stad uit, flinke plassen op straat, het heeft vannacht geregend.
We zijn op weg naar de grootste overdekte bazaar. Een nieuw complex, 
van…..wit marmer. Ongelooflijk veel auto’s, die drie- vierdubbel 
geparkeerd staan. De preciese omvang van het terrein weet ik niet meer, 
maar je kunt er verdwalen. Het complex is in sectoren verdeeld en wij 
bekijken het buiten gedeelte. De tapijtafdeling en het gedeelte waar 
levende have verhandeld wordt: van kuikens, schapen, geiten, koeien tot 
kamelen. Onder de verkopers zijn opvallende verschijningen: maar ook de 
vrachtwagens zijn de moeite waard. Vooroorlogse exemplaren.

Na een uur weer richting stad: op weg naar het Nationaal museum. Voor 
het museum één van de hoogste vlaggenmasten, 134 m. Vanwege het 
slechte weer is de vlag gestreken, maar precies als wij de trappen oplopen 
wordt hij weer gehesen. De lucht die de vlag mooi moet laten wapperen 
horen we door de mast gieren.

Op de begane grond staat de president centraal. Waar je ook kijkt, ont-
lopen kun je hem niet. Maar ook een vleugel met traditionele kleding en 
tapijten. Aan de muur een tapijt van 14x20 meter, geknoopt door 40 
vrouwen: op één na het grootste tapijt uit één stuk. Dit soort informatie 
wordt ons frequent vermeld. Op de eerste verdieping de archeologische 
vondsten van de plekken die we bezocht hebben. 

Via de brede lanen met links en rechts grote wit marmeren gebouwen, 
ministeries, woontorens nog een stop bij het Independence Park. Zoals dat 
hier kan zijn: grote bronzen mannen figuren bij een enorme waterpartij.

Uiteindelijk nog op zoek naar boekhandels in de buurt van de Russische 
Bazaar. Maar die zijn vanwege de zondag allemaal gesloten.
Een vroeg diner, want onze Belgische vrienden zullen rond 24.00 uur 
richting vliegveld vertrekken en de rest om 2.00 uur. Koffers pakken, 
even rusten en weg. Het lijkt wel alsof ik weken ben weggeweest, zoveel 
indrukken van een land dat niet te vergelijken is met alles wat ik eerder 
gezien heb. 

Zondag 8 mei 
Ashgabat         Marianne van de Graaf



Het moet gezegd worden. Ook deze vijfde reis van onze Paustovskij 
Vereniging – deze keer naar Turkmenistan om onder meer de baai van Kara 
Bogaz met eigen ogen te aanschouwen - was er één om nooit meer te 
vergeten.  
Een land met adembenemende landschappen, bijzondere mensen, 
nooitgedachte beelden van steppen en woestijnen. Een land van marmeren 
megalomane bouwwerken en schamele huisjes, van de alom aanwezigheid 
van presidentiële verering tot een tegelijkertijd opmerkelijke fiere en 
onafhankelijke houding van gewone mensen. Ik herinner me dat Werner 
opmerkte: “Een bizar land, maar wel een land om van te houden.”.
Dank zij de fantastische voorbereiding door Ria en Netty verliep alles 
gesmeerd, hoewel men dat natuurlijk nooit helemaal in de hand heeft en 
het zich maar ter plekke moet bevestigen.
Het is een goede gewoonte geworden om per dag iemand een 
reisimpressie te laten maken, zodat er bij thuiskomst een geheel van kan 
worden gemaakt. Ook deze keer hebben alle betrokkenen weer mooie 
verslagen aangeleverd waarvoor veel dank.
Ik heb mijn best gedaan er een geheel van te maken en Ria heeft er de 
laatste hand aan gelegd voor wat betreft de lay-out en keuze van foto’s.
Dat iedereen er maar van mag genieten!

Naschrift      
        Hein
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