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In elke vakantie gebeurt wel iets bijzonders. Iets
vervelends of juist iets leuks, dat je jaren bijblijft. In deze
serie bieden we elke week zo’n verhaal. Hebt u zelf een

‘klein’ reisverhaaltje? Schrijf het op in maximaal 350
woorden en stuur het naar de redactie. Mailen kan ook:

redactie@leeuwarder courant.nl
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Op deze vroege ochtend houden bei-
de taxichauffeurs even stil op een
parkeerplaats buiten Wadi Musa
(Dal van Mozes). Hier staan een

paar bedoeı̈enen met hun handelswaar,
kettingen van rode of blauwe kralen en
doosjes van kamelenbot. De mannen met
hun roodwit geblokte shawls staan met
hun rug naar het uitzicht op het dal bene-
den. Ergens tussen de ongenaakbare rot-
sen ligt de stad Petra verborgen.
De weg kronkelt door het dorp naar het
parkeerterrein naast het bezoekerscen-
trum. In onze duikreis is een bezoek aan Pe-
tra inbegrepen. Onze taxichauffeur zorgt
voor de entreekaartjes. Zijn collega brengt
twee andere gasten uit ons hotel naar hun
nieuwe onderkomen, waar ze een nacht

slapen. Het is mogelijk voor een of meerde-
re dagen tickets te kopen. Om een goede in-
druk van de stad en haar omgeving te krij-
gen, is een meerdaags bezoek geen overbo-
dige luxe. Wij beperken ons tot een dag.

Tussen de kramen met petten, shawls en
zonnebrillen wandelen we naar de ingang.
Hier staan mannen klaar met paarden.
,,You want a horse?’’ Het wandelpad is ge-
scheiden van de zandstrook waarop zij de
dieren naar El Siq jagen. Zodra er een toe-
rist op zit, gaat het tempo omlaag. Dan
moet de eigenaar wandelend kunnen vol-
gen.
Aan vervoermiddelen geen gebrek. De be-
doeı̈enen leefden hier in de grotten en tom-
bes, totdat de stad in 1985 werd uitgeroe-

pen tot werelderfgoed. Toen zijn zij op last
van de overheid verhuisd naar dorpen in
de omgeving. Het nomadenvolk heeft wel
het recht gekregen in de historische stad
zijn geld verdienen. Daarom bieden de
mannen ritjes op ezels, kamelen of paarden
aan. Mannen, vrouwen en kinderen venten
souvenirs of verkopen versnaperingen in
de verschillende restaurants.
Wij wandelen. Zo ondergaan we in relatieve
rust de anderhalve kilometer lange kloof
(El Siq) die naar de stad leidt. De kleurrijke
rotsen torenen tot 200 meter hoog boven
de hoofden van de honderden bezoekers.
Camera’s klikken. Er loopt een ingenieus
kanalensysteem langs de wanden. De Na-
bateërs die deze stad een paar honderd
jaar voor Christus bouwden, waren uitste-

kende hydrologen. Ze sluisden drinkwater
de stad in. Met dammen voorkwamen ze
overstroming van de Siq en konden ze re-
genwater vasthouden voor droge tijden.

De Nabateërs waren nomaden, die in het
zuiden van het huidige Jordanië leefden. Ze
beheersten de handelsroutes tussen het
oude Arabië en het Middellandse Zeege-
bied. In ruil voor tolgeld beschermden ze
karavanen die langstrokken met Afrikaans
ivoor en dierenhuiden, Indische specerijen
en zijde. Tegenwoordig herinneren alleen
kamelen aan deze tijden.

Tussen de rotsen openbaart zich opeens
al-Khazneh (het Schattenhuis). Deze ko-
ninklijke graftombe wordt zo genoemd,
omdat lange tijd werd geloofd dat piraten
in de urn op de top hun schatten bewaar-
den. De façade geniet ook bekendheid bij
mensen die Petra nooit bezochten, maar
die wel ‘Indiana Jones and the last crusade’
hebben gezien. Bij tientallen verdringen
toeschouwers zich om een glimp van de
zaal erachter op te vangen.
Rechtsaf leidt het breder geworden pad
ons de stad in. Even verderop ligt een groot
amfitheater, dat plaats biedt aan achtdui-
zend bezoekers. Aardbevingen en over-
stromingen hebben voor een groot deel het
plaveisel van straten en pleinen wegge-

vaagd. Door veranderende machtsverhou-
dingen en natuurgeweld is Petra na de Ro-
meinse tijd in verval geraakt. Pas in 1812
vond de Zwitser Johann Ludwig Burck-
hardt de met legenden omgeven stad ‘Wadi
Musa’ terug, die later Petra bleek te zijn.

In de bergwand aan onze rechterhand zijn
grote graftombes uitgehakt. De toeristen
die de trappen er naartoe beklimmen, lij-
ken net mieren. ,,Kijk, daar ben ik gebo-
ren’’, vertelt een bedoeı̈en ons als we even
in de zon genieten van het uitzicht. Hij wijst
op een van de grotten die rondom te zien
zijn. Rode, witte, gele en zwarte patronen
geven de wanden het aanzien van land-
schapsschilderijen.

Voort gaan we, richting Deir (het Klooster).
Aan weerszijden van de route liggen res-
tanten van tempels en tombes. Onder kei-
zer Trajanus (106 v. Chr.) lijfden de Romei-
nen het Nabatese koninkrijk in. Er volgde
een herinrichting van de stad op traditio-
neel Romeinse wijze. Dat is onder meer te
zien aan de pilaren die een publieke fontein
hebben omringd.
Een van de vele ezelverhuurders schiet ons
aan. Het is een uur lopen, bergopwaarts,
verzekert hij ons. ,,Only twenty minutes by
donkey.’’ Voor B5 laten we ons vervoeren.
De dieren stappen akelig zeker langs de

steile berghelling. De man wandelt mee.
Hoezo, een uur lopen?

Eenmaal boven vallen we in de volgende
verbazing. Opnieuw is in de bergwand een
enorme façade uitgehakt. El Deir. De urn
bovenop meet 9 meter. Toeristen kunnen
daar niet meer naar toe klimmen, omdat dit
te gevaarlijk is gebleken.

De restauranthouder serveert ons een kop-
je verfrissende muntthee. De zon blakert
genadeloos de ruggen van de pakezels en
van de toeristen die nog een stukje hoger
klimmen om een blik te werpen in de om-
ringende dalen. In de oleanders schitteren
de turkoois blauwe veren van honingeters.
Hoewel in goede tijden zo’n 1500 tot 2000
bezoekers per dag in Petra rondlopen,
heerst hier rust.
We pakken onze rugzakjes met flessen
bronwater weer in en aanvaarden de terug-
tocht. Drinken is een absolute must. Het is
haast niet voor te stellen dat hier overstro-
mingen mogelijk zijn. Het zand kleeft aan
onze bezwete huid. Als we afdalen, komen
we groepen Christians Worldwide tegen
die puffend in de voetsporen van Mozes
treden. Maar alle inspanningen zijn de
moeite waard, verzekeren wij hen. Of Mo-
zes hier nu was of niet.

GITTE BRUGMAN

Myn heitelân
Als geboren plattelander ben ik ge-
wend onder de zeespiegel te wonen
en afstanden als een plat vak te zien.
Ik ben nu eenmaal in de delta van Eu-
ropa opgegroeid, ik vond het nor-
maal. Toen ik op onze vakantie met 
HOOGTE in aanraking kwamen werd dat
anders.

Als plattelander ervaar ik autorijden
door bergen al gauw als onzinnig. Eerst
omhoog dan weer naar beneden. Na de
ene berg doemt de volgende weer op.
Wat een onzin en wat een onnodige ver-
spilling van energie. In de laatste va-
kanties hebben we drie voettochten in
de bergen gemaakt. Nu we het klimmen
en dalen beter kennen heeft dat beeld
plaats gemaakt voor meer respect van
de HOOGTE.
In Griekenland zijn we afgedaald in een
kloof, 1 kilometer diepte. Het pad was
een deel van een oude smokkelroute,
vreselijk steil soms maar spannend.
Ruim zes uur poesten en blazen en
vaak gedacht, ik ga dood. Dit jaar heb-

ben we in Spanje de Sierra Nevada (de
Valeta-top ligt op 3300 meter) en de Py-
reneeën ‘bedwongen’. Bij de met
sneeuw bedekte Valetatop zijn we op
2500 meter gestart. De lucht op die
hoogte is ijl waardoor de benen eerst
niet vooruit willen. De temperatuur bo-
ven was 5 graden en 31 graden bene-
den, over de klim van 400 meter heb-
ben we ruim 5 uur gedaan. Ook in de
Pyreneeën hebben we gewandeld, van
1600 naar 2000 meter. Hier was de lucht
minder ijl maar de helling was steiler
dan de Valeta, dus meer ploeteren.
In die twee vakanties hebben we te
voet ongeveer 4 kilometer HOOGTE 
overbrugd. Het lijkt weinig maar de in-
spanning was, hoewel meer dan de
moeite waard, wel relatief groot.
Zwoegend op de helling van de Sierra
Nevada dacht ik aan het fenomeen 
HOOGTE, het steeds overbruggen van
het verschil, de dreiging van grote rot-
sen waarvan brokken kunnen neerstor-
ten, aan andere spieren die je moet aan-
spreken, het tempo dat je moet aanle-
ren, etcetera. Ik dacht: ik ben eigenlijk
niet geschikt voor dit landschap. Als
plattelander ben ik alleen maar ge-
schikt om op dat ene plekje onder de
zeespiegel te wonen: myn heitelân, niet
normaal.

Marten van Asperen, Engelum

Bedoeı̈enen met ezels wachten
op klanten die de anderhalve ki-
lometer door El Siq niet willen
lopen.
Foto’s LC/Gitte Brugman

De façade van Deir is meer dan
40 meter hoog.

De koningsgraven kijken uit
over het dal, waarin de stad
zich vleit.

Slechts door een
smalle kloof kunnen
bezoekers de histo-
rische stad berei-
ken. Petra in Jorda-
nië heeft eeuwen-
lang verborgen gele-
gen. Nu is het een
prachtige plek om
uren rond te dolen
tussen graftombes
en tempels uit de
Romeinse tijd en ver
daarvoor.

Eeuwenoude stad
in de rotsen

Margareta’s van Mechelen
Eens in de vijf jaar heeft de Belgische stad Mechelen een thema. In 2000 was
dat ‘500 jaar Keizer Karel’, volgend jaar is dat ‘Stad in vrouwenhanden’. Van
17 september t/m 18 december drukken twee dames die al eerder hun visi-
tekaartje achterlieten, opnieuw hun stempel op de stad: Margareta van York
en Margareta van Oostenrijk. Laatstgenoemde lady werd in 1507 vanuit Me-
chelen (toen hoofdstad van de Habsburgse Nederlanden) landvoogdes over
de Nederlanden. Haar oma, Margareta van York, hield er al hof.
NS Travel speelt hier slim op in door met een speciaal arrangement te ko-
men waarin als vanzelfsprekend veel aandacht voor beide dames. Inclusief
wandelingen, een bezoek aan de tentoonstelling ‘Dames met Klasse’ en nog
veel meer. Vanaf januari liggen de brochures op de reisbureaus.
Info: www.nstravel, 030-2977291.

Via Belgica
Via Belgica, de Romeinse weg die Zuid-Limburg heeft ontsloten, is te zien -
althans het 11 meter brede wegdek - in het Thermenmuseum in Heerlen. Via
Belgica was een van de belangrijkste wegen uit de Romeinse tijd in Noord-
west-Europa. Deze route liep van de Franse kust door België en Zuid-Lim-
burg naar de Rijn in Duitsland. In het museum zijn reconstructies van de Ro-
meinse weg en aanpalende bijzonderheden te zien. Ook zijn er vondsten
tentoongesteld die langs de weg zijn opgegraven.
Info: www.thermenmuseum.nl of 045-5605100.

Oud en nieuw op cruiseferry
Ook dit jaar vormt cruiseferry de ‘Pride of Rotterdam’ het decor voor een
oud en nieuwfeest dat P&O Ferries samen met Holland International organi-
seert. Eerst tot diep in de nacht uitgebreid feest vieren - met champagne ui-
teraard - en daarna te kooi in een speciale cabine. Bij goed weer wordt rich-
ting Scheveningen gevaren om daar het vuurwerk te bekijken. Het arrange-
ment wordt de volgende ochtend afgesloten met een nieuwjaarsontbijt. De
kosten voor het arrangement zijn B159 p.p., exclusief drankjes.
Info: 0900-8847 (B0,15 p/m).

Skiën in de Vogezen
Eén van de meest dichtbij gelegen wintersportgebieden is de Vogezen - op
zo’n 600 km van Utrecht. Met zeven wintersportplaatsen niettemin geschikt
voor een korte wintersportvakantie. Gérardmer en La Bresse vormen de
twee belangrijkste skicentra en garanderen. Er is de laatste jaren veel geı̈n-

vesteerd in sneeuwkanonnen. Behalve skiën of snowboarden zijn er ook an-
dere sneeuwactiviteiten mogelijk: langlaufen, sneeuwschoenlopen en slee-
tochten. Aanrader is het skiën bij dageraad. Deze skimogelijkheid, die in La
Bresse is ontstaan, heeft in Frankrijk al vele navolgers gekregen.
Info: www.hautes-vosges.net.

www.Australie.nl
www.Australie.nl is de naam van een nieuwe website die alle informatie
biedt voor reizen naar Australië. Met cultuur, achtergronden, bezienswaar-
digheden, activiteiten en praktische reisinformatie. Ter gelegenheid van de
lancering van deze nieuwe website geeft Australie.nl in samenwerking met
Singapore Airlines twee vliegtickets naar Australië en twee overnachtingen
in Singapore weg.
Info: www.Australie.nl.

Kasteel Hoensbroek
Het Limburgse kasteel Hoensbroek is niet alleen een van de mooiste, maar
ook een van de grootste kastelen van Nederland. Je kunt er de Middeleeuw-
se toren beklimmen,
de geheime kamer zoe-
ken en bibberen in een
oude kerker. Maar je
kunt er ook zelf tegels
beschilderen: op een
porseleinen tegel met
speciale verf. Waarna
je de tegel mee naar
huis kunt nemen. Op
de zolder van het kas-
teel is een tentoonstel-
ling ingericht met
meer dan tweehon-
derd haard- en wandte-
gels. Nieuw dit jaar is
de familietocht, waar-
bij jong en oud op zoek
gaan naar schatten.
Info: 045 - 522 7272,
www.kasteelhoens-
broek.nl.


