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Vijf weken liepen Yustra en ik door Jordanië. 
Helemaal van het noordelijke Um Qais, tegen 
de grens met Syrië, tot aan Aqaba aan de 
Rode Zee, 650 kilometer dwars door het 
land. Ik ben Tamar, een 33-jarige full-time 
avonturier en Yustra is mijn ezel. 

TEKST & FOTO’S TAMAR VALKENIER

I
s dat niet hartstikke gevaarlijk?  
Dat ligt toch in het Midden-Oos-
ten? Menigeen adviseerde me niet 
te gaan. Inderdaad, het grenst aan 
politiek gespannen landen als Irak, 
Syrië, Israël en Saoedi-Arabië, 

maar Jordanië is een oase van rust. Sterker 
nog, ik heb veel gereisd, als vrouw, alleen, 
maar ik heb me nog nooit zo veilig en wel-
kom gevoeld als in Jordanië. 
Drie dagen geleden vertrok ik uit Um Qais 
en ben van plan de recent ontwikkelde Jor-
dan Trail helemaal alleen te lopen, als de 
breedlachse Jehad mij uitnodigt voor thee 
en aan zijn drie echtgenotes voorstelt. Ze 
laten me de kippen zien, hun geiten, de dui-
ventil en ook hun ezel. Die ziet er gezond 
en sterk uit en is niet bang voor me. Ik mag 
haar een ochtendje lenen om mee door de 
bossen te wandelen en fantaseer ondertus-

sen hoe het zou zijn om haar mee te 
nemen. Bij wijze van grap vraag ik of ze 
niet te koop is, niet verwachtend dat Jehad 
in zou stemmen. Hij helpt me met de 
bepakking en daar sta ik dan opeens. Met 
mijn ezel. Nog een beetje perplex.
Vrienden waarschuwden voor koppigheid 
en vertragingen, maar ik ben zelf de kop-
pigste en trek me er niets van aan. Het 
helpt dat ik eerder vier maanden met eigen 
paard, kameel en hond door Mongolië trok 
en dus enigzins weet hoe je met dieren 
reist. 

Haar eerste keer
Yustra heeft duidelijk nog nooit een tocht 
gelopen. In het begin durft ze de kleinste 
riviertje niet door, drinkt ze niet tenzij ik 
een plastic teiltje met kraanwater neerzet, 
schrikt ze van blaffende honden en heeft ze 

Jordanië  
    van noord naar zuid

Jordanië

  Het grote, droge niets  
van het binnenland.

    Soms vonden we in de  
woestijn plots een groen veld.

Ik hoor hyena’s huilen, maar het zijn alleen  
de herdershonden waar ik bang voor ben

 Kamperen in het groene noorden.



52 Wandelmagazine 1-2021 1-2021 Wandelmagazine 53

Jordanië

tent gebracht. Mannen slapen en eten 
apart van de vrouwen. Zelfs op bruiloften 
wordt in aparte zalen feest gevierd. Ze had-
den erop gestaan dat ik mee zou gaan, ik 
kreeg een prachtig versierde jurk aangeme-
ten en werd aan iedereen voorgesteld. Pas 
toen de laatste man (de bruidegom) onze 
vrouwenzaal verliet, gingen alle hoofddoe-
ken af. Dik opgemaakte dames met gro-
teske kapsels en extravagante prinsessen-
jurken dansten een gat in de nacht. Foto’s 
mocht ik er niet van maken. 
Meestal slaap ik in mijn tent, soms bij de 
mensen thuis en steeds vaker gewoon bui-
ten (het zuiden is droog), op Yustra’s 
deken. Alleen die sterrenhemel is de reis al 
waard, maar ik lig tevreden te kijken naar 
het silhouet van twee grote hazenoren met 
daartussen een plukkerige hanekam dat 
verderop boven het gras uitsteekt: mijn Yus-
tra. In de verte hoor ik hyena’s huilen en 
een enkele keer loopt een schorpioen ons 
kamp binnen, maar het zijn alleen de her-
dershonden waar ik bang voor ben. Met 
opgetrokken bovenlip komen ze luid blaf-
fend en grommend op je af gerend en een 
steen of schreeuw is niet altijd genoeg om 
ze af te schrikken. Eens bevond ik mij in 
een steeg, klemgezet door een viertal hon-
den, en voor ik het wist beet er één in mijn 
been. Mijn hart ging tekeer, mijn broek 
was stuk, maar mijn huid gelukkig niet. Ik 
hoefde geen prik tegen hondsdolheid te 
halen, maar ik kan begrijpen waarom voor-
gaande wandelaars hun reis hebben inge-
kort of afgebroken wegens angst voor de 
honden van Jordanië.

Kloven
Na de groene heuvels in het bevolkte noor-
den, de diepe ravijnen in het uitgestorven 
midden, een uitje naar de Dode Zee, de 
Kerak-kruisvaardersburcht en het Dana-
natuurreservaat met rotsformaties die door 
Salvador Dali bedacht zouden kunnen zijn, 
zakken Yustra en ik af richting Petra. Dagen 
lopen we door kleurrijke nauwe kloven van 
soms wel honderden meters diep. Ik strek 
mijn armen uit en laat mijn vingers aan 
weerszijden langs het gladde zandsteen glij-
den. Ik verbaas me over de verscheidenheid 
aan kleuren en vormen om me heen. Fel 
rood, rond oranje, verticaal paars, afge-
brokkeld roze, het loopt allemaal vlekkend 
in elkaar over. Ik ben er stil van, de stilte 
alleen doorbroken door het geritsel van een 
wegschietende hagedis. Tot ik opeens water 
hoor. Dan moet je alert zijn. Het is een  

.  Ezelritjes voor de bedoeïenenkinderen.

 

 Dagenlang trekken we door zulke kloven.

 Hagedis in indigokleur.

moeite met het grillige terrein van de 
rivierbeddingen. Maar ik geef niet op en als 
een moeder voed ik mijn kleine meid 
geduldig op. Ik kijk trots toe hoe ze steeds 
stoerder wordt en we leggen inmiddels zo’n 
30 kilometer per dag af. Als ze toch soms 
dienst weigert, onderzoek ik of ze mis-
schien een goede reden heeft: iets scherps 
in haar hoef? De bepakking te strak? Of 
juist te los? Zo nodig verander ik onze 
route. Die bestaat overigens slechts uit een 
pijltje dat ik op mijn gps volg; voorgangers 
lieten weinig sporen na.
Yustra is niet alleen bij mij, maar ook bij de 
lokale bevolking onverwacht populair en 
wordt al snel de meest gefotografeerde ezel 
van Jordanië. En iedereen die haar ziet, 
komt even een praatje maken. 
“Van wie is die ezel?” 
“Van mij.” 
“Waar kom je vandaan gelopen?”
“Vanuit Um Qais, Syrië zeg maar.” 
“Alleen?”  
“Ja.”
Ze schudden hun hoofd of kijken me onge-
lovig aan.
“En we lopen naar Aqaba”, voeg ik toe.
“Naar Aqaba?”  
“Ja.” 
Je bent gek. Je zal wel moe zijn en honger 
hebben. Blijf je vandaag bij ons?
Dankbaar neem ik de uitnodigingen aan. 
Zo kom ik in aanraking met allerlei lagen 
van de maatschappij. In Fuheis laat de ex-

minister van cultuur zijn bediende Yustra 
verzorgen en regelt zelf voor mij een duur 
hotel. De week erna nodigt een militair mij 
thuis uit, maar wil dat ik stiekem naar bin-
nen sluip omdat zijn familie niet mag zien 
dat er een vrouw logeert. In de woestijn 
leert een bedoeïenenmeisje mij welke wilde 
planten ik onderweg kan eten. En ik breng 
heel wat avonden rond een kampvuur door 
met groepjes bedoeiënenmannen die ik 
onderweg tegenkom.

Groen gras
Ik ben er in maart en april, doorgaans de 
beste maanden wat betreft het weer. Hoe-
wel Jordanië direct beelden oproept van 
snikhete en gortdroge omstandigheden, is 
het bergachtige noorden, waar ik mijn 
tocht begin, vooral groen, het gras soms tot 
aan mijn oksels. ’s Nachts tikt geregeld de 
regen op mijn tent en later, in Petra, 
sneeuwt het zelfs. Het is een uitzonderlijk 
natte en koude maand maart. Jammer voor 
mij, maar goed voor Yustra: dankzij de 
regen is er voor haar genoeg te grazen 
onderweg. Zij aan zij dineren we: Yustra 
gras en ik havermout, pasta, rijst, linzen, 
bereid op mijn Jetboil-gasstelletje.
Eten bijkopen voor Yustra hoeft pas als we 
al ruim vier weken onderweg zijn en we de 

woestijn in het zuiden bereiken. Ik koop 
hooi en gerst van de bedoeïenen, die 
schaars verspreid met hun kuddes in de 
wildernis leven. Vanaf bergtoppen met 
uitgestrekte vergezichten zie ik hun 
zwarte geitenharen tenten scherp afste-
ken tegen de rotsige leegte van het bin-
nenland. Telkens worden we uitgeno-
digd voor mierzoete saliethee, gevolgd 
door het diner en een “alsjeblieft, blijf je 
bij ons slapen?” Ontroerend vind ik het. 
Zou ik in Nederland ook zomaar elke 
vreemdeling thuis uitnodigen?
Een tiental kinderen rent gillend om me 
heen “Tamar, me, me, me!” en ik laat ze 
één voor één op Yustra plaatsnemen. 
Hun ouders help ik geiten melken, 
yoghurtballen verpakken en koken. 
Gesprekken voeren we in mijn gebrek-
kige Arabisch, met behulp van Google 
translate en handen en voeten. Lief 
lachen, behulpzaam en dankbaar zijn, 
ballonnen opblazen en met de kinderen 
spelen: het werkt altijd. 

Herdershonden
“Marhaba”, hallo, zeg ik terwijl ik mijn 
hand uitsteek, maar ik word terecht 
gewezen. Mannen mag ik geen hand 
schudden en ik word naar de vrouwen-

  De gastvrije bevolking heeft altijd mierzoete 
saliethee te delen.

Zou ik in Nederland ook zomaar elke 
vreem deling thuis uitnodigen?
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Jordanië

 
Tamar en haar ezel Yustra liepen in vijf weken van Um Qais tot 
Aqaba over de recent ontwikkelde Jordan Trail, een langeaf-
standswandeling van 650 kilometer die het hele land door-
kruist. Die kun je zelf lopen, maar het is ook mogelijk je aan te 
sluiten bij de jaarlijks georganiseerde thru-hike.

Vervoer
Vliegen op hoofdstad Amman, maar inreizen kan ook via de 
luchthaven in Aqaba of over land vanuit Israël. Een vooraf 
aangeschafte Jordan Pass geeft toegang tot allerlei beziens-
waardigheden en dekt ook je visumkosten (visum te regelen bij 
aankomst). Het land is goed te bereizen met bijvoorbeeld eigen 
huurauto, maar je kunt ook een chauffeur inhuren. Tussen 
populaire plekken rijden bussen. 

Slapen
Omdat het land klein is (twee keer Nederland) is Amman een 
goede uitvalsbasis. Verspreid over het land zijn er ook accomo-
datiemogelijkheden in hotels of homestays. Kamperen kan bijna 
overal. 

Meer weten?
www.jordantrail.org

Over de auteur
Tamar Valkenier zegde in 2015 haar baan als recherchepsycho-
loog bij de Nationale Politie op om full-time op avontuur te 
gaan. Haar reis in Jordanië is slechts één van vele. Ook reisde ze 
twee jaar per fiets de wereld rond, leefde ze van jagen en 
verzamelen in Nieuw-Zeeland en liep ze met paard, kameel en 
hond vier maanden in de Altaj (Mongolië). Bij het ter perse gaan 
van dit nummer is ze het Baikalmeer in Rusland aan het 
oversteken met een pulka. 

In april verschijnt haar boek: 
Fulltime avonturier – Over alles 
achterlaten en de zoektocht naar 
ultieme vrijheid, Kosmos, ISBN 
9789021576848.
www.tamarvalkenier.com.

WANDELWIJZER

uitdaging om genoeg water te vinden in  
Jordanië en zonder de aanwijzingen die de 
Jordan Trail Organisatie op haar website 
heeft gedeeld, was het me misschien ook 
niet gelukt. Ik doorzoek kloven, graaf 
stroompjes uit en beoordeel vieze poeltjes. 
Ik schep de beestjes uit het kostbare water, 
steriliseer het met mijn uv-pen, kook het en 
hang er theezakjes in om de vieze smaak te 

verbloemen. Zo redden Yustra en ik het net.
Aangekomen in Wadi Rum, de bedoeïenen-
stad midden in de woestijn, spreekt een 
man mij aan, die ik desgevraagd vertel over 
onze tocht. “Jij bent net als wij, ook een 
bedoeïen!”, roept hij verrukt en nodigt me 
uit twee dagen in zijn kamp te verblijven 
voor ik mijn tocht afrond. 
En Yustra? Ze zet nog maar net haar hoeven 

in de Rode Zee, als Kahled al aan komt rij-
den. De herder  die ik eerder ontmoette in 
Dana neemt Yustra mee terug naar het 
groene paradijs om zijn zoon te helpen met 
het schapen hoeden. Met een brok in de 
keel kijk ik haar na. Verdrietig. Dankbaar. 
“Dag lieve Yustra, ik kom je snel weer 
opzoeken! Beloofd.” 

    We banen ons een weg langs de groene 
heuvels.

Voor wie graag eens alleen 
op pad wil gaan maar de 
gedachte spannend vindt, 
zet ik wat handige tips 
op een rij. Zelf wandel ik 
regelmatig alleen. Niet 
in Jordanië, zoals Tamar 
(zie blz. 50), maar wel in 
Nederland en elders in 
Europa. Wie alleen wandelt, 
weet: de rust is bijna 
meditatief en het landschap 
maakt meer indruk dan 
wanneer je samen met 
iemand optrekt.

TEKST & FOTO’S JUDITH VAN BILSEN

Zelfverzekerd  
alleen op pad     Tips voor de

Solowandelaar

De meeste mensen zijn niet zo avontuurlijk 
aangelegd als Tamar. Dat is helemaal niet 
zo gek, natuurlijk. Maar niet alleen in het 
geval van haar expeditie-achtige solotoch-
ten geldt: het begint met een goede voor-
bereiding. Heb je je huiswerk goed gedaan, 
dan weet je wat je te wachten staat en dat 
beperkt de kans op onaangename situaties 
ter plaatse. Zeker als het een meerdaagse 
wandeling betreft. Je voorbereiding begint 
met een goede wandelkaart of een boekje 
met de route.
Een open deur: verzamel informatie over 
de bestemming. Zelfs als je bijvoorbeeld 
het Pieterpad loopt. Vooral in coronatijd 
wil je weten of je in een klein dorp zonder 
supermarkt terecht komt of in een grotere 
plaats met veel faciliteiten. En waar ga je 
slapen? (met Google Maps kom je een heel 
eind voor dit soort informatie). Bestaan de 
paden voornamelijk uit rul zand of loop je 
vooral over verharde wegen? Een goede 
voorbereiding geeft rust wanneer je uitein-
delijk vertrekt.

Energie
De volgende tip klinkt logisch, maar ik 
hoor toch regelmatig weer van mensen bij 
wie het op dit gebied mis is gegaan: denk 
aan voldoende eten en drinken. Zorg dat je 
altijd voldoende water en eten bij je hebt. 
Iets makkelijks wat snelle energie (suikers) 
geeft, zoals mueslirepen of gedroogd fruit, 
maar ook ‘tragere’ koolhydraten zoals in 
brood en banaan zitten. Zelfs op het Pie-
terpad is er een etappe waarbij je onderweg 
geen horeca tegenkomt. In het buitenland 
is dit zelfs vaker het geval. En soms loopt 
het toch allemaal niet zoals je vooraf 
bedacht had en is die winkel dicht …
Zo wandelde ik in Duitsland en had een 
overnachting gepland op een camping. Per 
mail had ik, twee weken voor vertrek, con-
tact gehad met de uitbaatster die me beves-
tigde: er was een ontbijtbuffet waar ik ook 
een lunchpakketje voor de volgende wan-
deldag mocht klaarmaken. En bij aankomst 
op de camping kon ik wat eten halen bij de 
cafetaria. Bij aankomst – het schemerde al 


