
En dan verschijnt er plots een mail van een voor mij onbekend bedrijf dat is gevestigd in de 

Europese Wijk van Brussel, met uitsluitend de vraag om hen te bellen. Of Mona dit mogelijk 

heeft gemaakt, kan ik niet met absolute zekerheid zeggen.  

Ik bel meteen en kom terecht bij een secretaresse die van niks weet. Aangezien er in de mail 

geen contactpersoon staat vermeld, kan ik niet worden doorverbonden. Dus besluit ze maar 

om de hoorn tegen haar schouder te houden en luid mijn naam rond te roepen tegen iedereen 

in het kantoor met de vraag of iemand mij wil spreken. Om dan met een zachte stem te 

melden dat iemand mij daadwerkelijk nodig heeft.  

Van een vrouw met een zwaar Frans accent krijg ik te horen dat ze een bedrijfje zijn in 

loondienst van de Europese Unie en dat ze allerlei publicaties leveren in de 1000 talen van het 

continent. Deze keer wordt er van hen verwacht een pakket samen te stellen over de nakende 

wereldexpo in Astana, de nieuwe hoofdstad van Kazachstan. Of in haar woorden ‘een 

pakketje’, ook al telt het volgens haar 400 pagina’s van droge materie als diagrammen en 

geprojecteerde bezoekersaantallen. En van mij wordt er dus een voorwoord verwacht, een 

tiental pagina’s zodat de lezer iets meer goodwill voelt om de rest te lezen. Ik pols hoe ze bij 

mij zijn terechtgekomen. 

‘Via via,’ antwoordt ze. Wat het vermoeden van Mona’s inmenging nog meer versterkt en 

mijn schuldgevoel nog groter maakt. ‘Want u hebt toch iets met steden, dacht ik?’ 

De persoon aan de telefoon neemt vervolgens de parameters van mijn opdracht met me door. 

Altijd een vervelend moment, wegens het gevreesde L-woord. 

‘Kijk, het mag zeker grappig zijn, maar niet iets of iemand uitlachen. En het mag zeker 

kritisch zijn, maar niet aanvallend. Meer guilty pleasures en dat soort dingen. Een soort 

toeristische lifestylereportage, maar geen namen noemen van winkels of restaurants, want we 

mogen geen reclame maken. We zoeken eigenlijk iets… ludieks, snap je?’ 

Ik zucht en stem toe. ‘Geen probleem. En… de betaling?’ 

Nu zucht zij en hoor ik haar rommelen in paperassen. ‘Momentje… ik zal het even aan mijn 

supervisor vragen.’ 

Waarna ze net als de secretaresse de hoorn halfslachtig afdekt en luid in het Frans haar vraag 

uitroept, als in het ijle. Dan weer zuchten als ze mij weer te woord staat. 

‘We regelen de vlucht en het hotel. Je wordt na het bezorgen van de tekst betaald.’ 

‘Oké. Ik vroeg me gewoon af of er een voorschot mogelijk was.’ 

‘Nee,’ zegt ze gedecideerd. 

‘U zegt nee of uw supervisor zegt nee?’ 

‘Wij zeggen nee. En vergeet niet een visum te regelen.’  



Waarna ze midden in mijn volgende vraag de verbinding verbreekt en ik dan maar zelf 

opzoek hoe ik in godsnaam in Kazachstan moet komen. 

Een visum bemachtigen blijkt ook al snel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want om een 

toelatingsbriefje in je paspoort geplakt te krijgen, moet je eerst 28 vragen invullen, een 

motivatiebrief in het Engels opstellen en je reispas met 35 euro erin een week bij het 

consulaat achterlaten.  

Het gebouw is een prachtig pand aan de rand van het Ter Kamerenbos. De kamer voor het 

visum is een vuil keldertje onder het terras. De helft van de ruimte wordt ingenomen door een 

kast met alle boeken van de Kazachse president voor het leven Noersoeltan Nazarbajev. 

Volgens mijn ongetrainde oog lijken de enige verschillen tussen alle publicaties de 

kijkrichting van zijn blik, aangezien de president op elk boek gefotografeerd staat terwijl hij 

telkens naar een hoek staart. Dit is ook een man die het niet kan laten om steeds herkozen te 

worden door 97 procent van de kiezers en dus naar eigen zeggen geen andere keuze heeft dan 

aan de macht te blijven, al vanaf de onafhankelijkheid van Rusland in 1991.  

 

Omwille van de bestemming voelt Schiphol toepasselijk, in ieder geval meer dan Zaventem. 

Deze Nederlandse luchthaven cultiveert graag haar futuristische imago, maar hanteert het 

eerder als een dekmantel om al het werk aan de reiziger zelf over te laten. Vanuit de filosofie 

‘Je bent in staat je eigen reis te boeken, regel dan ook maar zelf je eigen stoel, je eigen 

upgrade en je eigen bagage.’ Want na het afdrukken van je boardingpass en het vastplakken 

van je bagagesticker rond het handvat moet je zelf je koffer op de band plaatsen in een koker 

die eruitziet als een incubatiemachine om koffers uit te broeden tot ze openbarsten en er 

levende wezentjes tevoorschijn komen met als lijf verfrommelde kleren en tandenborstels als 

armpjes. Het zou me ook niet verbazen als binnenkort de passagiers zelf de 

veiligheidsinstructies moeten uitbeelden.  

De rest van de luchthaven baadt in dezelfde sfeer van bedrieglijke perfectie. Bijna om de 

reiziger een schuldgevoel te geven dat hij weer vertrekt en niet voor altijd blijft logeren in het 

binnenhuishotel om overdag te gokken in het binnenhuiscasino en voor het slapengaan de 

binnenhuisbibliotheek te bezoeken.  

Het enige wat wel nog door professionals gebeurt, is de controle op het bezit van bommen. 

Maar aangezien de helft van de passagiers van deze vlucht naar Almaty stomdronken is en 

hun lege taxfreeflessen in de bloembakken heeft begraven, gebeurt dit met de nodige 

ongecoördineerde bewegingen, schaamteloos voordringen en bizarre conversaties. 

‘Mevrouw. U mag dat karretje niet meenemen voorbij deze streep.’ 



‘Ja, dat weet ik.’ En duwt het karretje verder voort. 

Een jongeman met een poging tot een snor moet ondersteund worden door een personeelslid 

terwijl een ander hem aftast op messen en metalen. Want rechtop blijven staan in de 

bodyscanner met de voeten op de juiste voetafbeeldingen, blijkt een onmogelijke combinatie 

te zijn. Daarna komt dezelfde kerel ook nog eens tegen mij leuteren over dat we zullen 

crashen. 

‘Is dat daar het vliegtuig? Dat is veel te klein en wij zijn met veel te veel. We gaan 

neerstorten. We gaan allemaal sterven.’ 

Maar toch rent hij bij het openen van de deuren meteen naar voren en valt vredig in slaap nog 

voor we zijn opgestegen.  

Bij elke lange vlucht over een oceaan of landmassa in het duister bekruipt me de gedachte dat 

net dan de apocalyps zal losbarsten. Dat we zullen landen in een verwoeste wereld met alleen 

wij als laatste overlevenden, gedwongen samen te blijven en de aarde te herbevolken. Mijn rol 

binnen de stam is ongetwijfeld die van onverstaanbare nar of offer aan vers verzonnen goden. 

Nooit echter ontstaat bij mij de gedachte van het omgekeerde, dat de apocalyps alleen het 

vliegtuig zal treffen. Tot het neerhalen van vlucht MH17, een gebeurtenis bijna als een bewijs 

van een natuurkundige wetmatigheid, dat twee tegenstrijdige fenomenen niet in dezelfde 

ruimte kunnen bestaan, zijnde oorlog en toerisme.       

 

Na een voor mij slapeloze vlucht van 7 uur komen we aan op de luchthaven van Almaty, de 

ouwe hoofdstad van Kazachstan. De voorheen stomdronken man strompelt naar de uitgang, 

de kater verfrommelt zijn aangezicht. Bij de grenscontrole wordt hem kordaat en met lichte 

lichamelijke dwang verzocht op een bankje te wachten. Zelf mag ik wel in de rij gaan staan. 

Nog 30 passagiers voor mij. Maar ik hoef me ook niet te haasten. Het is nu 2 uur ’s nachts en 

mijn verbindende vlucht vertrekt pas deze namiddag. 

De douanebeambte in zijn kleine kogelvrije cabine lijkt zich bewust van mijn overvloedige 

vrije tijd en rept zich niet in het naar voren wenken van de volgende in de rij. Na elke 

paspoortcontrole blijft hij catatonisch voor zich uit staren, maar als iemand de lege plek 

tegenover hem inneemt, stuurt hij die onverbiddelijk weg. Om meteen daarna geërgerd te 

gebaren om terug te komen, alsof het een audiëntie is bij een verveelde koning van een 

imperium van 1 bij 2 meter. Eindelijk is het mijn beurt.  

Ik bied hem mijn paspoort aan en krijg in ruil een vinger die naar boven is gericht. Ik til mijn 

hoofd omhoog en kijk recht in een kleine veiligheidscamera. Een versie die ik alleen ken als 

het getekende icoon van de surveillancecamera, maar volgens mij iets wat al jaren niet meer 



wordt geproduceerd. Wat me doet twijfelen aan zijn functionaliteit. De douanebeambte 

twijfelt echter geen seconde en elke keer als mijn blik neerdaalt naar zijn ooghoogte krijg ik 

dezelfde vinger te zien. Zodat ik zijn vragen recht in de lens beantwoord en niet tegen hem. 

Ongeveer 15 vragen, waarvan de helft een herhaling is van de vorige. 

‘How long?’ 

‘One week.’ 

‘Oké. How long?’ 

‘One week.’ 

‘Yes, I know. How long?’ 

Want misschien is het een strikvraag. ‘One week.’ 

‘I understand. How long?’ 

Ik voel zijn opborrelende woede, hem nu aankijken is zeker niet aan te raden. Ik blijf maar 

staren naar die camera, stel mij voor hoe heel deze confrontatie later in het lessenpakket voor 

spionnen in spe wordt afgespeeld als een schoolvoorbeeld van psychologische 

oorlogsvoering. In plaats van nog een keer te antwoorden, herhaal ik zijn vraag. ‘How long?’ 

‘No, how long?’ 

Mocht ik een witte vlag bezitten, ik zou op dit moment als een gek staan te zwaaien. Ik wil 

hem aankijken, smeken om uit te leggen wat hij bedoelt. Ik zie mezelf weer weggestuurd 

worden, hoe ze mij op een bankje naast de zatlap zetten in dit niemandsland en dat ik dagen 

moet blijven omdat ik als een idioot vergeten ben om ergens het nummer van de Belgische 

ambassade te noteren. Overleven op wat stewardessen en piloten in de vuilnisbak gooien. En 

hoe ik door de veiligheidsdiensten weer in de hoek geknuppeld word als ik helemaal 

verwilderd iedereen aanklamp die er half Europees uitziet. Ik word uit mijn gedachten 

gehaald door een dreun op het glas, hij heeft mijn motivatiebrief tegen het raam gedrukt en 

zegt nog eens: ‘How long?’ Het is dan pas dat ik de vreemde intonatie in zijn vraag bemerk en 

besef dat hij heel misschien iets anders probeert uit te spreken. Ik neem het risico met de kans 

dat ik hem volledig door het lint laat gaan en ik mezelf de gevangenis in praat, maar ik 

probeer het toch. 

‘Do you mean alone?’ 

‘Yes, oawloon.’ 

Ik knik me weer een ongeluk en verwacht door te mogen. Maar zelfs na deze zenuwslopende 

interactie moet ik nog enkele vragen beantwoorden. 

‘Purpose? Vacation? Work?’ 



Ik deel hem mee dat ik omwille van werk hier ben, om iets te schrijven over de komende 

expo. Hij noteert alles en fronst wanneer ik de EU vermeld, om wat diplomatische immuniteit 

tevoorschijn te toveren. Denk ik. Hoop ik. Daarna moet ik het adres van mijn hotel bevestigen 

en wordt mij gevraagd om langzaam rond mijn as te draaien voor de camera. Een verzoek dat 

ik niemand vóór mij zag inwilligen. Maar ik doe het toch, terwijl ik door iedereen word 

aangestaard. Na deze vernedering mag ik eindelijk doorlopen.  

Het is intussen half 3 ’s nachts, de laatste passagiers zijn gecontroleerd, de lopende band valt 

stil en de douaniers verlaten hun werkplek. De enigen die overblijven, zijn nog een rijtje 

reizigers bij de verloren bagagestand. Met voorop een gezin van 4 met een forse lading 

koffers op een karretje. Terwijl de vrouw moeiteloos switcht tussen Kazachs en Engels om de 

rest te lokaliseren, probeert de man uitgedost als een Amerikaans cliché uitgeput de 2 

opgefokte jongens in het gareel te houden. Maar zijn bevelen die worden onderbroken door 

zijn eigen geeuwen hebben weinig effect op de krijsende kinderen.       

Nog een laatste schuifdeur en ik bereik de aankomsthal. Ik word begroet door 6 

taxichauffeurs die me tegelijk een rit aanbieden, maar ik moet niet naar buiten, ik moet de 

roltrap naar boven nemen, naar de vertrekhal voor mijn vlucht naar Astana.  

De keuze in tijdverdrijf op de luchthaven van Almaty is beduidend beperkter dan op Schiphol. 

Geen hotels of casino’s, maar slechts rijen bankjes met zicht op een televisie. U aangeboden 

door LG. De platte schermen hangen rug tegen rug, met aan de ene kant een romantische film 

en aan de andere kant ultimate cage fighting. Als een afscheiding tussen de vrouwen- en 

mannensectie. De klanken zijn met elkaar verweven, zodat een vrijscène uit de film 

ondersteund wordt door geluiden van vuisten op vel en gekreun van pijn. Op de harde metalen 

stoelen probeer ik slapend de restende uren te overbruggen, maar de chronische doortocht van 

een poetsmachine en de nabijheid van andere liggende lijven houden me wakker. Nog meer 

dan 9 uur te vullen. 

	  


