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Tamar Valkenier (33) is fulltime avonturier.  

Na een carrière als sterrenkok en daarna als 

recherchepsycholoog bij de Nationale Politie 

ging ze in 2015 met pensioen. Sindsdien is ze 

op avontuur en reist ze de hele wereld rond. 

Ze fietst en wandelt veel, het liefst met dieren.

Yustra is razend populair. Iedereen wil een praatje maken, met 

ons op de foto of  ons uitnodigen voor het diner, gevolgd door een . 

“blijf  je ook slapen?” Bedoeïenenkinderen rennen gillend om me 

heen: “Tamara, me, me, me!” Ongeduldig om een stukje op haar te 

mogen rijden. En herders spreken hun verbazing uit als ze van 

rots naar rots springt, als een paard, veel stoerder, sterker en be-

hendiger dan hun eigen ezels. Ik ben trots. Als een moeder die 

haar kleine meid snel groot ziet worden. 

Het bevolkte groene noorden maakt geleidelijk plaats voor diepe 

ravijnen en uiteindelijk de woestijn, waar alleen wij nog overblij-

ven. Ik ben blij dat Yustra me helpt met water dragen. Samen red-

den we het net. 

Het is moeilijk afscheid nemen na een dergelijke tocht. 

Maar als we eindelijk onze hoeven blussen in het water van 

de Rode Zee, moet het toch gebeuren. “Dag lieve Yustra, be-

dankt voor alles. Zul je je gedragen?” 

“I
s mooi zij, hè?”, zegt de Jordaanse versie van Al Pacino in ge-

broken Engels. Hij heeft een gestreept pak aan met versleten 

pijpen en fris gepoetste schoenen. Geschrokken kijk ik op. 

Zou het zijn ezel zijn die ik sta te bewonderen? “Ja, ze is prachtig.” 

Met mijn hand volg ik de zwarte streep die over de lengte van haar 

stralende zilvergrijze vacht loopt. “Yustra.” Hij wijst naar haar, ik 

kijk hem vragend aan. Ik geloof  niet dat ik dat woord ken. Is het 

Arabisch? “Yustra”, zegt hij nog een keer. “Haar naam. Zij heel 

sterk. Jij wil zit even op haar?” Hij springt al bovenop haar om het 

voor te doen. Het arme dier. Ik wil haar graag bevrijden. Waarom 

neem ik haar niet met me mee? Ze zou me kunnen helpen met mijn 

zware tas. 

Drie dagen terug ben ik begonnen aan de Jordan Trail, een lange- 

afstandswandeling van 650 kilometer dwars door het land. Van de 

Syrische grens tot Aqaba. Van de groene heuvels in het noorden tot 

de droge woestijn in het zuiden. Langs trekpleisters als Karak, 

Dana, Petra en Wadi Rum.

“Is ze niet te koop?”, vraag ik meer voor de grap dan serieus.  

Al Pacino buldert van het lachen. “Jij stapelgek! Nee, trail slecht 

idee, heel veel gevaarlijk. Alleen? Jij? Geen man? Jij niet meer  

lopen. Blijf  hier bij ons. Kom, ik jou laat zien mijn echtgenotes.”  

Hij heeft er drie. En dertien kinderen. “De oudste is er niet, die gaat 

morgen trouwen”, zegt zijn jongste vrouw. “Ah toe, ga je alsjeblieft 

mee? Hier, probeer deze jurk eens?” Ze drukt me een extravagante 

blauwe jurk in de handen. “Je hoeft geen hoofddoek op hoor, we  

begrijpen heus dat jij geen moslim bent. Jij bent kerst zeker?” Ik 

heb geleerd dat ‘ja’ het juiste antwoord is. Liever kerst 

dan atheïst.

 

“Moge God, Allah of  wie dan ook je bijstaan”, roept ze 

als ik uitgefeest de volgende ochtend verder loop. Nu 

met Yustra aan mijn zij. Al Pacino helpt me met de tas-

sen. “Kom je terug naar ons? Beloofd? Doe voorzichtig!”

Wandelen met  
eigen ezel

Meer Tamar

Lees meer over Tamar 

en haar avonturen op 

www.tamarvalkenier.com of 

volg haar via Instagram:

@tamarvalkenier
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