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In de achteruitkijkspiegel van de vrachtwagen van de tractorbaas 
uit Kwadijk zie ik mijn tractor op de oplegger, stevig vastgegespt. De 
komende dagen zal ik op het Oerolfestival op het eiland mijn voor-
stellingen spelen. Aan het einde van de week zal ik letterlijk mijn 
laatste theatervoorstelling uit rijden, het avontuur door de werkelijk-
heid in en de boot op. Ik kijk ernaar uit, maar stiekem wil ik ook wel 
meteen aan mijn reis beginnen. De rit naar Harlingen Haven verloopt 
in stilte. We moeten opschieten om de boot te halen. Maar net als 
tractoren laten vrachtwagens zich niet opjagen. 

In de haven parkeert de oude man vlak voor de boot. ‘Aan jou de eer.’
‘Wat? Moet ik hem van de oplegger af rijden?’ 
‘Als je maar onthoudt dat je de koppeling niet intrapt zodra je naar 

beneden rolt.’
‘Koppeling niet intrappen,’ mompel ik, terwijl ik op de tractor klim 

en de motor start.
Maar natuurlijk is dat precies wat ik doe wanneer de tractor zich in 
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beweging zet en achteruitrijdend vaart maakt. Ik houd mijn hart vast 
en laat de koppeling los, maar dat blijkt een slecht idee. Stuiterend zie 
ik de voorwielen van de tractor over het randje glippen. Hij helt hevig 
over naar rechts. Ik denk: ik moet springen, maar mijn handen zitten 
als gelijmd aan het stuur. Het rechtervoorwiel raakt bijna de grond. 
Het linkerwiel stuitert eerst op de zijkant van de oplegger, dan op de 
rijplaten en vervolgens op de stoeptegels, mijn hart bonkt in mijn 
keel. Ik stuiter nog wat door en kom dan tot stilstand voor de hoofd-
schuddende oude baas.

Met trillende knieën en bevende handen neem ik afscheid van 
hem. Terwijl ik de boot naar Terschelling op rijd, denk ik: vanaf nu 
rijd ik tractor, en dat zal ik blijven doen tot ik op de Zuidpool ben. Dit 
is mijn huis voor de komende anderhalf jaar.

Na een emotioneel afscheid en mooie verrassingen – ik krijg nog een 
persoonlijke boodschap over ‘geloof maar in de kracht van je dromen’ 
van War Child-ambassadeur Marco Borsato – breekt dan echt het 
moment aan waarop ik begin aan mijn reis. Het is al laat als ik in mijn 
eentje de Afsluitdijk over rijd, hoog over de dijk die normaal alleen 
voor fietsers is. Het is donker boven land geworden. Links van me zie 
ik een grote vollemaan met sterren in een helderblauwe hemel. Rechts 
boven zee is de lucht nog rozerood met een oranje zon die op het punt 
staat om achter de horizon te verdwijnen. 

Het avontuur kan beginnen!

De regen is verdwenen en er schijnt een vriendelijk zonnetje, terwijl 
ik heel vredig het land uit rijd, in m’n eentje. De afgelopen weken heb 
ik, al reizend door Nederland, voorstellingen gespeeld. Nu passeer ik 
bordjes met namen die me doen denken aan pelgrimstochten uit het 
verleden: Straatje Zonder Einde, Zondereigen en Heldenweg, linksaf. 
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Bij het verstrijken van de kilometers komt er een nieuw gevoel van 
vrijheid in me naar boven. Ik heb tijd gekregen, zo voelt het.

 Bouwvakkers met grote witte helmen kijken me na, een man 
steekt zijn duim op. Onder een gebouw verandert de weg van karak-
ter, er zijn oranje wegafzettingen. Er begint iets te kriebelen in mijn 
onderbuik, een vaag voorgevoel. Na een paar honderd meter besef 
ik dat ik op een zesbaans snelweg terecht ben gekomen. Grote vang-
rails schermen de tegemoetkomende rijbanen af van de mijne. O shit, 
denk ik, en ik geef gas. Dit is niet goed. Maar er is geen mogelijkheid 
om te keren of om te draaien. Ik geef het stuur een zwieper en duik 
helemaal naar rechts, de vluchtstrook op, zet mijn zwaailicht, knip-
perlichten en alarmlichten aan. 

De eerste auto’s beginnen me in te halen met honderdtwintig kilo-
meter per uur. Mijn dertig jaar oude tractor, die van de tractorbaas uit 
Twente die ik ook al meekreeg naar Parijs, rijdt zijn maximum van twin-
tig kilometer per uur. Zijn er nog meer lampjes? Nee. Ja. Grote lichten. 
Aan. Ik voel me plotsklaps een verdwaald oud boertje dat de verkeerde 
afslag heeft genomen. Alles gaat te snel voor me. Ik moet me aanpas-
sen aan dit moderne tempo, maar dat kan helemaal niet! Waar is de 
volgende afslag? Ik hobbel over de vluchtstrook, op zoek naar een bord.

Kilometers verder komt er een politiewagen eerst achter me en dan 
voor me rijden. Imposante neonletters op het dak: stop! 

Dat lijkt me niet verstandig. 
Al snel zie ik grote pijlen > > > > en daarna het woordje volg. 
De politiewagen rijdt voor me uit naar de dichtstbijzijnde afrit en 

houdt mij vervolgens onder aan de afrit op een veilige parkeerstrook 
staande. 

Trillend stap ik van de tractor af. Onzeker loop ik naar de politie-
agenten toe en geef hun een hand. ‘Dank u wel, dat ritje was niet de 
bedoeling.’ 
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‘Paspoort, rijbewijs,’ antwoordt de man onbewogen. 
Ik open mijn tas en pak de papieren. Je hebt voor een tractor geen 

apart rijbewijs nodig, maar dit lijkt me niet het moment om daarover 
te beginnen.

De man werpt kort een blik op mijn papieren. Dan zegt hij: ‘Het 
onrechtmatig rijden over de Antwerpse snelweg zal u op een boete 
komen te staan van 280 euro, mevrouwtje. En we moeten uw tractor 
in beslag nemen, aangezien u geen kenteken voert.’ Ik word gesom-
meerd om met de tractor de politiewagen te volgen naar een politie-
depot even buiten de stad. 

Ik probeer uit te leggen dat er geen snelwegbord te zien was geweest. 
En ik vertel de agenten dat Nederlandse instanties geen kenteken aan 
een tractor kunnen en willen toekennen. Dat volgens hen een goede 
internationale voertuigverzekering volstaat. In essentie is dat toch 
ook wat een kenteken is, probeer ik: een verzekeringsbewijs? 

‘Mevrouwtje, dat kan wel zo zijn, maar wij in België willen naast 
een voertuigverzekering ook een kenteken zien.’ 

Ik voel wrevel in me opkomen bij zijn woorden, maar besluit rustig 
te blijven. ‘In Nederland is het onmogelijk om een kenteken te krijgen 
voor een tractor. Ik heb van alles geprobeerd en met alle denkbare 
instanties contact gehad, maar het is me niet gelukt,’ zeg ik. 

De man kijkt me niet eens aan. ‘Uw papieren zijn niet in orde, 
mevrouwtje.’ Hij zwaait met de kopie van mijn groene kaart. ‘Volgt 
u ons maar.’ 

Die middag controleren de agenten mijn verklaring en dan blijkt 
dat het bewuste snelwegbord door een afzetting voor wegwerkzaam-
heden inderdaad onzichtbaar is geworden. De boete van 280 euro 
mag ik vergeten, maar tot mijn schrik plannen ze een vrachtwagen-
transport terug naar Nederland: ‘Want met deze tractor, mevrouwtje, 
mag u in België geen kilometer meer de weg op.’ 
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Ik ben de wanhoop nabij. Dan is mijn avontuur voorbij! Wat een 
enorme teleurstelling. Hoe moet ik mijn sponsors en mijn collega’s 
in Amsterdam dan nog in de ogen kijken? Er moet een mogelijkheid 
zijn. Ik broed... en herinner me een reactie op mijn website: Welkom, 
een kopje koffie voor u en een slok diesel voor uw tractor, te halen bij de 
Belgische tractorimporteur Gaspart, nabij Brussel. 

En zo komt het dat ik aan het einde van dag twee in het buitenland, 
mijn tractor een grote vrachtwagen op rijd. 

Het oponthoud duurt tweeënhalve week. Ik stoei met het tractorbe-
drijf over de obstakels rond mijn tractor, terwijl allerlei journalisten 
me dagelijks van vroeg tot laat vol leedvermaak interviewen om te 
vragen hoe het gaat. De Gazet van Antwerpen kopt op de voorpa-
gina: tractor vraagt asiel aan in belgië. Radio-omroep Studio 
Brussel belt me om de dag op voor een update. Met serieuze stem 
roepen ze mensen op om voedselpakketten langs te brengen bij dat 
meisje met haar tractor dat asiel aanvraagt in België. ‘Laten wij ons 
van onze vriendelijke kant tonen en hen welkom heten.’ Vervolgens 
bellen journalisten uit Duitsland, dan ineens uit Canada en Boston 
en daarna zelfs uit Nieuw-Zeeland. Van over de hele wereld komen 
er grappen langs. Iedereen wil die mop horen van dat Nederlandse 
meisje dat op de tractor naar de Zuidpool wilde, maar dat in België 
is gestrand. 

Het enige wat ik doorlopend denk, is: als dit het begin is van mijn 
avontuur, wat staat me dan in vredesnaam nog allemaal te wachten? 
Erg hoopvol ziet het er niet uit. 

Nu de beslissing is genomen om me te helpen moet mijn tractor 
gekeurd worden in België, en moet ik hem importeren. De tractor 
heeft een officieel kenteken nodig, wil ik de reis voort kunnen zet-
ten. De mannen en jongens van de werkplaats zijn er tot het laatste 
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moment fanatiek mee in de weer. De keuring voor een tractor in Bel-
gië is strenger dan de Nederlandse APK voor auto’s en de monteurs 
maken zich zorgen over allerlei zaken, zoals de loensende koplamp en 
een scheurtje in het motorblok.

De keuring begint bloedstollend ijzig. Er is een cameraploeg van 
de Duitse tv bij, maar dat lijkt de sfeer vooral negatief te beïnvloeden. 
Met de meest afstandelijke blik en houding vindt de keuring plaats. 
Ik zweet peentjes om de opdringerige camera die over de schouder 
van de keuringsinspecteur meekijkt. Met lasers wordt de stand van 
de koplampen gemeten op afwijkingen. 

Als de keuring ten einde lijkt, zie ik de man schrijven en gege-
vens invoeren in een computer. De keuringsinspecteur komt met 
zijn harde, strenge blik op me af en kan dan toch een glimlach niet 
onderdrukken. Hij overhandigt me de benodigde papieren voor mijn 
tractor. Ik mag op mijn tractor Belgische nummerplaten monteren. 
TJY-617. Tractor Junior Yeah! Ik mag weer op pad, mijn reis is niet 
gestrand!

Het is al laat in de middag als ik de grens voor me zie opdoemen. Ik 
stop om op de kaart te kijken en zie twee politiemannen uit hun auto 
stappen en in mijn richting kijken. Uit het gebouw van de grenswacht 
komen nog twee agenten gelopen, ze zijn imposant gekleed, met witte 
helmen op hun hoofd. 

Kom maar op met de confrontatie, denk ik en ik geef gas. 
Ze kijken naar de tractor en naar mij. Ik zie hun blik naar de 

nummerplaat gaan. Maar bovenal zie ik een kleine glimlach op hun 
gezichten als ik dichterbij kom. Een van hen loopt de straat op. Mid-
den op de weg blijft hij staan. 

Mijn adem stokt. Heel langzaam rijd ik tussen hen door. Zouden 
ze me staande houden? Zou ik Frankrijk niet in mogen? Pas op het 
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laatste moment durf ik oogcontact te maken en zie ik mondhoeken 
bewegen. Er ontstaat een soort grijns van herkenning op onze gezich-
ten. Ik ga het land uit! Pas wanneer ik de grens letterlijk over ben, durf 
ik mijn armen in de lucht te gooien en gaat mijn zomerhoed omhoog: 
ik ben in Frankrijk! De douaniers zwaaien me uit.
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Later zal ik leren dat de eerste dagen in een nieuw land altijd wat 
onwennig voelen. Er zit een rare kant aan grenzen: ook al zijn ze ooit 
rationeel met een pen en liniaal over een landkaart getrokken, vanaf 
het moment van de scheiding ontwikkelen landen en mensen zich 
anders, dat voel je meteen. Soms is het alsof je een detective binnen-
rijdt. Hé, het is hier anders. Hoe kan dat? Waar komt dat door?

Het is hoogzomer. Dagenlang rijd ik door gouden landschappen, 
waarop grote ronde strobalen verspreid liggen. Het is een race tegen de 
klok en ik probeer een etappe van de Tour de France te rijden, net als 
Lance Armstrong ‘voor het goede doel’. Ik heb er zelfs een afspraakje 
met Mart Smeets over die het wil verslaan in zijn Studio Sport. Maar 
op de dag zelf blijkt hij in een auto naar Parijs te zitten, terwijl ik in 
Saint-Étienne de etappe van de volgende dag hoop te doen. 

‘Kun je niet even naar Parijs komen voor de finale overmorgen?’ 
Maar dat is weken omrijden voor mij, dat red ik nooit op een trac-

tor. Teleurgesteld en verdrietig rijd ik de volgende dag Saint-Étienne 
uit en tegen alle graffitileuzen op de weg in zuidwaarts. Ik word inge-
haald door een ouderwetse paard-en-wagen. De mannen erop, zigeu-
ners of boeren uit de buurt, lachen hartelijk omdat ze me inhalen en 
zwaaien naar me. Ik ben een grap. 

Zo nu en dan krijg ik gezelschap rondom optredens op festivals van 
vrienden die helpen vertalen. Straks in de Balkan komt mijn ‘team’ 
erbij en mag ik uitproberen hoe dat is, samen reizen en werken. Maar 
nu is de volgwagen met Colin, mijn vriendje én de technicus voor de 
reisvoorstelling en de voertuigen, nog in Nederland. 

Ik vroeg hem een jaar geleden, net toen hij me voor het eerst een 
kus wilde geven. ‘Ho, wacht, ik wilde je vragen of je mee wilt doen aan 
mijn project. Je lijkt me een avontuurlijk type.’ 

‘O, ja hoor, dat wil ik wel.’ Een zoen volgde. 
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Ik onderbrak hem weer. ‘Eh, maar daarvoor hoef je niet mijn 
vriendje te zijn, hoor.’

‘Maak je geen zorgen.’ 
Hij kon er pas in de Balkan bij zijn, want tot die tijd had hij werk. 

‘Er moet wel eerst geld verdiend worden,’ verklaarde hij.
Daarna zagen we elkaar bijna alleen maar platonisch. Hij wilde 

helpen met het opzetten van de reis, maar in de praktijk had hij erg 
weinig tijd. Ik dacht steeds: tijdens het reizen straks zal het allemaal 
goed komen. Maar Colin laat weinig van zich horen, nog steeds 
druk bezig met geld verdienen als technicus, vermoed ik. Hij blijft 
maar ja zeggen tegen nieuwe klussen. Straks gaat hij sleutelen aan 
de wagen die we mee mogen nemen als volgwagen, een voormalige 
DAF-brandweerwagen. De wagen is voor de buitenwereld en spon-
sors bedacht als mijn ‘supportwagen’, voor de veiligheid en zo. Maar 
voor mij biedt hij vooral de kans om samen te kunnen werken aan een 
heel mooi verhaal, ieder van mijn teamleden met zijn of haar eigen 
dromen en ambities. 

Het wordt tijd voor een korte pauze. Ik ga voorbij een steile rotswand 
de bocht om en zie een klein houten huisje rechts naast de weg. Er 
staat een houten bord naast: puy-de-dome 1.464 m. Heb ik nou net 
een berg beklommen? Wauw! Ik vier het met een ijsje, het huisje blijkt 
een toeristisch uitzichtpunt op de top.

Zodra ik het achter me laat, het ijsje nog in mijn hand, maakt de 
weg een scherpe bocht naar links en zet ik een flinke daling in. Ik 
schakel naar een lage versnelling en probeer op de motor te remmen, 
maar dat lukt niet. Zelfs in de laagste versnelling en laagste giering 
– schildpad 1 – blijft de tractor vaart meerderen door zijn enorme 
gewicht. De ouderwetse remmen staan al snel roodgloeiend, dat kan 
ik ruiken, en ze piepen vervaarlijk. Mijn tractor voelt ineens niet meer 
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kalm en vriendelijk, maar als een gietijzeren stootblok dat op wielen 
een berg af geduwd is. Hij gaat steeds sneller rijden. Af en toe stuiter 
ik eng en te hard over een bult in de weg. Brrr, als je hier van de weg 
af raakt, lig je meteen honderden meters diep onder aan de helling. 
Met mijn volle gewicht ga ik op de remmen staan en laat steeds weer 
de tractor tot totale stilstand komen. Met het hart kloppend in de keel 
is het enige wat ik nu nog kan denken: dit is niet leuk, dit is niet leuk. 
Maar ik kan geen kant op. Dus rijd ik door, op hoop van zegen. 

Het is al laat wanneer ik eindelijk de berg af ben. Ik parkeer voor 
een korte pauze. In de verte achter me zie ik een donkere hemel 
opdoemen in de achteruitkijkspiegel. Die bui ga ik over me heen krij-
gen. En snel ook. Ik spring van de tractor en ren naar de kist die ach-
terop is gebouwd, boven op de hefinrichting tussen mijn grote ach-
terwielen. Ik maak de bovenste klep van de kist open. Waar is mijn 
regenpak? Slippers uit, regenbroek en bergschoenen aan. Terug op de 
tractor klimmen, regenjas aan, capuchon op en gaan. Terwijl ik gas 
geef beginnen de eerste druppels van een zomerse stortbui te vallen, 
even later komt het met bakken uit de lucht. 

Al snel staat de prettige klapstoel van mijn tractor vol met water. 
Hij is prettig omdat hij, hoe sober hij er ook uitziet met zijn ijzeren 
vering, heel fijn zit. En hij kan omhoogklappen. Hierdoor kan ik bij 
lange stukken rechte weg mijn oude tractor op handgas zetten; ofte-
wel een ijzeren hendel rechts van het stuur waarmee je het gaspedaal 
bedient vastzetten op de gewenste snelheid. Dat is handig om op een 
constant tempo te kunnen ploegen, maar ook fijn om op kilometers-
lange gladde asfaltwegen rechtop te kunnen staan tijdens het rijden. 

Ik kijk met een enorm met mezelf ingenomen glimlach om me 
heen... Maar dan voel ik de regen langzaam mijn onderbroek in krui-
pen. Gatsiebakkie. In gedachten hoor ik de stem van mijn oma: ‘Kom 
op Manon, je bent niet van suiker!’
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Tanken bij tractorbedrijven is iedere keer een belevenis, ook een paar 
weken later in Italië. Het is alsof de tijd stil heeft gestaan. Het is hard 
werken om diesel te krijgen uit een oude, zwartgeblakerde tank met 
een versleten handpomp. Zelfs de modernste tanksystemen bij trac-
torboeren (tractordealers bij wie ik mag tanken) stammen uit de jaren 
vijftig. Ze zien er zo tof uit, soms wel drie verschillende kleuren en 
modellen naast elkaar als jukeboxen. 

Maar meestal gaat het tanken gewoon ouderwets met de jerrycan 
en een trechter. Ook die heb je in alle kleuren van de regenboog. Elke 
keer dat ik de dop van de dieseltank boven op de motorkap van de 
tractor schroef en naar binnen kijk, valt me op hoe vol de tank nog 
is. Ik reken uit dat ik zeker 760 kilometer kan rijden op één tank. En 
ik leef, bij elke keer tanken, een beetje toe naar de gedachte dat ik dit 
straks ook zal doen in de Sahara. Dan zal ik het moeten doen met 
mijn eigen jerrycans die achter in de tractorkist liggen, of met diesel 
uit de brandweerwagen. Stel je voor: jezelf bijtanken midden in de 
Sahara. 

Na een paar uur rijden moet ik erg nodig plassen, maar elk plekje 
langs de weg lijkt bezet. Twintig kilometer lang, dat is meer dan een 
uur rijden voor mij, kan ik alleen maar denken: ik móét plássen! Dan 
wordt de nood me te hoog. Het volgende bosje is van mij!

Ik stop bij een groepje bomen, en ik hoop op wat privacy. Dan kijk 
ik om een paar takken heen en zie een vrouw op een krukje zitten, 
alweer. Het is een Afrikaanse vrouw met een vriendelijk gezicht.

‘I need to pee,’ zeg ik. 
Ze staat op en wijst naar achter. ‘You can go in that bush, that’s not 

a problem.’ 
‘Thank you.’ Ik spring van mijn tractor af en loop langs haar heen 

en over een klein paadje naast een rij bomen. Het voelt alsof ik haar 
huis in loop, of beter gezegd: haar werkplek. Tussen de bomen aan 
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mijn rechterhand zie ik een kleine open plek, daar ligt een kussentje. 
Verderop bij het maisveld is nog een plekje gecreëerd met een oud 
dekentje. Het ziet er haast idyllisch uit in het stralende zonlicht, maar 
ik weet wel beter. 

Terug bij de weg bedank ik haar. 
Ze kijkt me vriendelijk aan. Ze komt uit Nigeria en ze woont sinds 

vier jaar in Italië, vertelt ze. ‘We have trouble all the time.’ 
Ik vermoed dat ze het over de politie heeft, die zal dit gebied wel 

regelmatig leegruimen. De meeste vrouwen die ik vandaag tegenkom 
zijn Afrikaans. Ze zien eruit als krachtige, zelfstandige en openhar-
tige types.

Inmiddels heb ik een strategie ontdekt om feilloos mijn weg te kun-
nen vinden in de grootste Europese steden: ik navigeer op de zon. Dat 
klinkt primitief, maar het blijkt echt te werken. De ultieme navigatie-
regel is: rijd zo lang mogelijk rechtdoor een stad in, van noord naar 
zuid bijvoorbeeld, en houd ondertussen steeds de stand van de zon 
in de gaten. Laat je niet verleiden te vroeg links of rechts af te willen 
slaan. Heel soms moet je even links-rechts om de zon op de goede 
plek te houden, maar vaak kun je ook gewoon min of meer rechtdoor 
rijden tot je vlak bij het centrum bent. Het zal steeds drukker worden 
om je heen. De wegen worden smaller en veel verschillende oude en 
nieuwe hoge gebouwen maken dat je de zon niet meer altijd kunt zien. 

Blijf je rechtdoor rijden, dan kom je vanzelf tot vlak bij het oude 
centrum, en het winkel-wandelgebied rondom een oude kerk of plein. 
Daar mag je vrijwel nooit in en dat hoef je ook niet te proberen. Zodra je 
de kerk ziet, of de drukke, smalle winkelstraten er vlakbij, is er steevast 
een kleine ringweg omheen aangelegd. Hier sla je dus rechts af (is mak-
kelijk want dan hoef je niet over te steken) of links af. En dan volg je die 
‘ringweg’ totdat je bij de zijweg komt die de juiste zonnestand geeft. 
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Tot mijn verbazing werkt deze methode keer op keer en krijg ik er 
echt plezier in. 

Aan de kust bij Rimini tref ik Colin met de rode brandweerwagen. 
Hij heeft een kampement opgezet aan zee en loopt met rode slippers 
met zo’n grote rode bloem erop fluitend rond de brandweerwagen. 

Wauw, ik sta aan de vooravond van een bijzondere nieuwe erva-
ring. Een reis door de Balkan op de tractor. Bezoek aan War Child-
projecten in verschillende Balkanlanden. 

Colin en ik maken een vrolijke foto op een rots in de zee. Tractor 
en volgwagen ontmoeten elkaar aan de vooravond van de grote over-
steek naar de Balkan. Op mijn verjaardag morgen zullen we ’s avonds 
laat de oversteek maken naar Kroatië. Hier zal het volgwagenteam 
voor het eerst bijeenkomen en zullen we het samen reizen en werken 
kunnen uitproberen.

Als negenjarige ging ik met mijn ouders op vakantie naar Joegosla-
vië. Het was een van de meest magische vakanties uit mijn kindertijd. 
Langs het deel van de kust waar wij kampeerden lagen grote rotsen 
die eruitzagen als grote versteende sponzen vol gaatjes en scherpe 
punten. Eigenlijk kon je er niet veilig zwemmen zonder een zwembril 
op te zetten en onder water te kijken, want de rotsen vormden rare 
formaties tot diep in de zee waar je lelijk je benen aan kon openhalen. 
Maar keek je eenmaal onder water, liefst met een snorkel erbij, dan 
ging er een onwaarschijnlijke onderwaterwereld voor je open. Plan-
ten en vissen in alle vormen en kleuren, en zee-egels en het helderste 
water... met zelfs paling? 

Ik wilde het jaar erna nog een keer! Maar toen brak de oorlog uit. 
Ineens sprak iedereen over Joegoslavië alsof het niet meer in Europa 
lag, maar alsof het een land heel ver weg was. Dat heeft me toen als 
kind enorm verbaasd.
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Jaren later rijd ik op een tractor in het bleek-grauwe ochtendlicht 
de boot af. Ik ben in Split. Nergens hoorde ik zo veel getoeter en zie ik 
zo veel opgestoken duimen als hier in de Balkan, alsof men oprecht 
blij is iets vrolijks te zien. Ik zie jonge meisjes kijken en denken: wauw, 
zo wil ik ook zijn! 

Hoe langer ik door Kroatië en daarna Bosnië rijd, des te beter snap 
ik wat de oorlog hier heeft aangericht. Tussen de vele mooi gestuukte 
huizen met bloemen voor het raam zie ik alle leegstaande panden met 
duizenden kogelgaten en granaatsplinters als stille getuigen van een 
oorlog die eens woedde. De foto’s van jonge en oude mensen langs 
de kant van de weg. Bij elk gezicht kan ik me een verhaal voorstellen, 
een leven, een liefde. Soms is een gebouw in een stad afgeschermd met 
een hek en hangt er een bordje dangerous, no entry. Deze panden 
laten ze opzettelijk staan, hoor ik. Met hun stukgeschoten ramen en 
granaatscherven in de muren willen ze de herinnering levend houden 
opdat de geschiedenis zich niet herhaalt. 

Wanneer ik het plaatsnaambord sarajevo passeer, moet ik denken 
aan een andere bekende plaatsnaam uit de Balkanoorlog: Srebrenica. 
Nog niet zo lang geleden, tijdens mijn eigen donkerste jaren, las ik een 
boek over de val van Srebrenica2 en de rol van het Nederlandse leger 
en de Dutchbat-soldaten daarin. Het raakte me enorm, ook omdat 
de gebeurtenis rond dezelfde tijd plaatsvond als mijn verkrachting. 
Ik zat zelf midden in een fase van vechten voor rechtvaardigheid en 
erkenning die er niet leek te komen. En op de een of de andere manier 
heb ik toentertijd inwendig mijn lot verbonden aan het lot van de 
vrouwen van Srebrenica. Als het mij goed ging, wenste ik het hun ook 
toe. En telkens als ik via de media hoorde dat zij geen gehoor vonden, 
dan voelde ik met hen mee. Door een rechtszaak mee te maken en een 
vorm van gerechtigheid uitgesproken te zien worden, kunnen hoofd-
stukken eindelijk afgesloten worden, open wonden gedicht. Dan kan 
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er een nieuwe fase beginnen. Wat hebben de vrouwen van Srebrenica 
daar schrijnend lang op moeten wachten. Eigenlijk wachten ze nog 
steeds.
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Vandaag begint een nieuw tijdperk: ik krijg een volgwagenteam. Mijn 
teamleden ontmoeten vind ik best spannend. Colin en ik hebben 
net Saar op de tractor opgepikt bij het busstation. We zijn alle drie 
in blijde verwachting van wat komen gaat. We gaan de War Child-
projecten bezoeken en er mijn voorstellingen spelen. Saar gaat aan 
de slag met het onderzoek voor de achtergrondartikelen die ze wil 
schrijven over de mensen en de situatie hier. Geert, die fotograaf is en 
onder andere voor Het Parool werkt, komt vanavond aan en gaat de 
reis en de projecten in beeld vastleggen. Samen met Saar heeft hij ook 
een eigen project. Ze willen een boek maken met mooie fotoportret-
ten over grootouders en kleinkinderen in de verschillende landen. Ze 
willen de verschillende levensverhalen en de dromen van deze twee 
generaties in de landen onderweg vastleggen en naast elkaar laten 
zien – verleden en heden. Een boek over dromen over grenzen en 
generaties heen. En dan is er nog KJ, die meereist van Kosovo tot 
Soedan, waar hij aan de slag zal gaan voor hulporganisatie Artsen 
zonder Grenzen. 

Ik speel de ene na de andere voorstelling op heel verschillende 
locaties, waaronder een jeugdgevangenis en verschillende scholen. 
Na afloop komen kinderen mijn tractor begroeten, lopen ze verlegen 
op de tractor af en proberen hem te aaien. Of gras te voeren, zoals ik 
dat tijdens de voorstelling ook deed. Zelfs als ik erbij kom staan, en 
met mijn hand zichtbaar de motorkap laat bewegen, zoals ik dat tij-
dens de voorstelling ook doe, maar nu met de kinderen om mij heen 
zodat ze het goed kunnen zien, reageren ze toch nog alsof hij echt 
kauwt op de door hun gevoerde grassprietjes. 

De directeur van een basisschool waar ik zal spelen, begint onder 
de kennismakingskoffie over de oorlog. De man laat foto’s zien van de 
school tijdens de oorlog. Ik kan haast niet geloven dat in een bouwval 
met zo veel gaten en scheuren een oorlog lang is lesgegeven. 
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De man vertelt. In een jaar tijd sloegen er 185 granaten in de school 
in. Toch raakten er maar vier mensen gewond. De directeur zelf had 
geluk toen er op een dag een granaat door het raam van zijn kantoor 
rakelings langs zijn hoofd naar binnen suisde en door een toevallig 
openstaande deur de kamer ook weer uit vloog, om vervolgens in het 
trappenhuis erachter te ontploffen. Alle ramen waren kapot. 

Hij vertelt hoe hij, net als de andere inwoners van de stad, twee jaar 
lang ’s winters van boomschors en wortels in de grond heeft geleefd. 
Er was geen gebouw in de stad meer heel, geen huis had nog een dak. 
En nu alles weer rustig is en de internationale hulporganisaties ver-
dwijnen, willen politici dat de kinderen opnieuw gescheiden les krij-
gen; vervreemding en angst voor elkaar worden dan weer in de hand 
gewerkt. 

Als ik hem vraag naar zijn dromen kijkt hij me vriendelijk aan. En 
zegt dan heel beslist: ‘Ik heb geen dromen meer.’

‘Er moet toch iets zijn wat u drijft om zo bevlogen door te gaan met 
deze school, met deze kinderen? Tijdens de oorlog en ook nu nog? Uw 
ogen twinkelen zo mooi.’

‘Dat is geen droom, dit is iets anders.’
Als ik wegloop van de school kan ik wel huilen. 

Gisteravond had ik een telefonische afspraak met de bestuursleden 
van Stichting Trektor in Nederland. Vooraf was ik erg zenuwachtig. 
Ik zou nieuws krijgen over de financiële stand van zaken. Al deze 
maanden ben ik heel erg zuinig geweest, maar het geld zal nu toch 
wel bijna op zijn? Het tegenovergestelde blijkt waar: ik heb nog bij-
na evenveel geld als toen ik vertrok. Sterker nog, ik heb het bedrag 
verdubbeld. Naast dat ik de afgelopen maanden het benodigde geld 
voor het reizen terugverdiende via de verkoop van tractor-T-shirts en 
droomcertificaten, heb ik een even groot bedrag voor goede doelen 
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in weten te zamelen. Sinds ik in België strandde, hebben mensen mijn 
website gevonden en me een kans gegeven, lijkt wel. Wat een nieuws, 
ik kan de oversteek naar Egypte maken! En ik heb geld om aan bij-
zondere projecten te kunnen geven!

Het weer is omgeslagen als we aan het laatste deel van het Balkan-
traject beginnen. Ik zit ingepakt als een michelinmannetje op mijn 
tractor, elke ochtend hangt er een web vol dauwdruppels aan mijn 
rolbeugel. Ik bikkel in mijn eentje door de bergen. Het begint donker 
te worden. Ik kijk om me heen. De brandweerwagen heb ik al de hele 
dag niet gezien. Ik kan hier niet langs de weg slapen. Het is hier te 
smal en de bergen zijn te steil geworden. Ik zet mijn tanden op elkaar. 
De wind waait zo hard dat ik mijn hoofd naar rechts moet buigen om 
lucht te kunnen happen. De herfststormen zijn begonnen. Ik maak 
een woeste beweging om een groot rotsblok heen dat plotseling voor 
mijn tractor opdoemt. Volgens mij is het nog maar pasgeleden naar 
beneden gevallen. Ik voel me ineens kwetsbaar, zonder een dak boven 
mijn hoofd. 

In het duister langs de weg zie ik een vrachtwagen staan. Mijn hart 
klopt in mijn keel. Ik zie een figuur met capuchon op me afkomen, 
en ben opgelucht als ik Colin herken. Met piepende remmen stop ik 
achter de wagen, ik wil geen kilometer meer rijden. 

‘Ik was ongerust over je,’ zegt hij. ‘Dus ging ik terug om je te zoe-
ken. Dit is geen weg voor een meisje alleen.’ 

‘Ik kan niet meer,’ geef ik toe. ‘Op deze manier hou ik het geen dag 
langer vol. Ik voel me langzaam en nutteloos.’ Warme tranen stromen 
over mijn koude wangen. 

Hij spreekt me moed in: ‘Kom op, Manon, even doorrijden is beter 
en veiliger dan hier blijven hangen.’ Volgens hem zijn mijn emoties 
nogal ‘opgeschud’ door het heftige rijden en de kou.
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‘Je hebt vast gelijk.’ 
Ik stap weer op de tractor en geef gas. Bibberend van de kou leg ik 

de laatste 25 kilometer af, meer dan anderhalf uur rijden; mijn vin-
gers zijn gevoelloos geworden. Achter me over de donkere bergweg 
rijdt de brandweerwagen met zijn geruststellende blauwe zwaailich-
ten die zijn aangezet om me te bemoedigen. Soms is de weg deels weg 
gebrokkeld en rijd ik over een stuk weg dat maar één baan breed is; 
er staan verroeste waarschuwingsdriehoeken om de stukken aan te 
kondigen. Toch komen ze zelfs voor mijn langzame tractor soms nog 
onverwacht kort na een scherpe bocht. 

Als ik aan de voet van de besneeuwde bergtoppen bij de grens tus-
sen Kosovo en Montenegro moet stoppen bij een douanepost, schrik 
ik van een kleine schaduw bij de neus van mijn tractor. Ik tuur in het 
donker. Een kleine zwarte pup gaat parmantig naast mijn voorwiel 
zitten en kijkt me aan.

Ik ben lief, lijkt hij te zeggen. Kijk eens hoe lief ik ben!
Een douanebeambte vraagt naar mijn papieren. Nieuwsgierig 

werpt hij een blik op de tractor. Hij kijkt in mijn paspoort en beveelt 
me met een stalen gezicht: ‘Jij moet deze hond mee naar Nederland 
nemen. Hier in de bergen overleeft hij het niet.’ 

‘Dat kan toch niet,’ stamel ik. ‘Deze pup hoort toch hier?’ 
De man zegt nors van niet. ‘Dit zijn wilde honden. In de oorlog kon 

niemand meer voor ze zorgen, dus werden de meeste honden hier de 
straat op gestuurd. De moeder van deze pup is vorige week aangere-
den, zonder hulp redt-ie het niet.’

Ik heb stiekem al nagedacht over een hond in het team. Het zou 
een goede reisgenoot kunnen zijn. Maar mag ik een dier zo’n reis 
aandoen? Kan ik jarenlang voor een hond blijven zorgen? Heeft zo’n 
beestje geen speciale papieren nodig om andere landen binnen te 
komen? 
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Ik kijk naar de kleine zwarte pup die me van enkele meters afstand, 
naast het voorwiel van mijn tractor, trouwhartig aan blijft kijken. 

Jij hebt karakter, denk ik bij mezelf. Ik mag jou wel. 
Ik loop bij de douanebeambte weg en buk me om hem even te aai-

en. Voorzichtig legt het zwarte propje zijn kleine pootje op mijn arm. 
Als ik hier blijf hangen, smelt ik en ga ik stomme dingen doen! Ik 
wil me omdraaien naar de tractor, maar voel mijn eigen aarzeling. Ik 
denk: hier ga je óók spijt van krijgen. 

Vertwijfeld blijf ik staan. 
Ik buig door mijn knieën en pak heel voorzichtig het kleine zwarte 

bolletje op. Als hij sputtert of spartelt, verstijft of piept, zet ik hem 
terug. Wie ben ik om over het lot van deze hond te beslissen? 

De pup kruipt dicht tegen me aan. O mijn god, wat doe ik nu? Ik 
kan toch onmogelijk deze hond meenemen op reis? Hoe moet dat met 
quarantaines in Egypte? Hoe krijg ik hem ooit Afrika in? Hoe durf ik 
te denken dat hij beter af is in de Saharawoestijn van Afrika? Of tus-
sen al die wilde dieren daar? 

Het kleine hondje maakt zich geen zorgen en nestelt zich in mijn 
arm. 

Tja, dat zou ik ook doen als ik het koud had.
Ik besluit naar de tractor te lopen en de reactie van de pup goed in 

de gaten te houden. Het lijkt wel of hij slaapt! Ik klim achter het stuur. 
Volledig ontspannen hangt de pup in mijn hand. Zijn neus steekt 
onder mijn oksel. Vertwijfeld kijk ik de douanemensen aan. 

Ze vragen me de motorkap omhoog te doen en ook mijn geheime 
kist wordt ontdekt tijdens hun grondige inspectie. Alles moet open 
en doorzocht worden, en zelfs onder de tractor wordt gekeken. Dan 
maakt een van de mannen een gebaar en geeft me mijn papieren 
terug. 

‘Goede reis nog,’ zegt hij. 

0883 meisje tractor INS 304pg.indd   62 29-10-19   13:51



63

In de deuropening van het huisje staan drie beambten met een 
glimlach op het gezicht; twee mannen en een vrouw. Als ik de tractor 
start, zal het hondje wel schrikken. En dan is het een teken en zet je 
hem terug, spreek ik mezelf streng toe. Die beambten zullen heus wel 
voor hem zorgen. En de jongens zeggen straks vast ook dat ik hem 
terug moet brengen. 

Een immense brul klinkt door de bergen wanneer ik de motor 
start, maar de pup in mijn armen geeft geen kik. 

‘Leef je nog?’ Ik voel het hartje zachtjes kloppen in mijn hand. 
Heel voorzichtig laat ik de koppeling opkomen en rijd langzaam 

de weg weer op. 
Na een paar meter zie ik een klein hoofdje onder mij uit mijn jas 

tevoorschijn komen en nieuwsgierig om zich heen kijken. ‘Ik noem je 
Kosovo,’ klets ik al rijdend tegen het hondje. 

Als ik voorzichtig stop, kruipt hij weer dicht tegen me aan. Ik maak 
een zwaaibeweging naar de douanemensen achter me. 

‘Groet Holland van ons!’ roepen ze me na.
‘Maar we gaan nog lang niet naar Holland,’ klets ik verder tegen 

Kosovo. ‘Nog lange niet!’
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