
Verplicht 
omrijden

Er loopt bijna een rechte weg van 

Minsk naar Moskou maar helaas 

kunnen we als Europeanen niet 

via die weg Rusland in. Na de 

opgelegde sancties van Europa aan 

het adres van Poetin, als reactie 

op “zijn” annexatie van de Krim, 

erkent Rusland de buitengrens 

van Wit-Rusland niet meer als de 

buitengrens van Rusland zelve. We 

moeten terug naar Letland om via 

dat land Rusland in te gaan. Het 

betekent twee maal een moeilijke 

grensovergang passeren. Het zijn 

enerverende belevenissen die veel 

van ons aller geduld vergen maar 

later goed zijn voor mooie verhalen. 

Het begint al goed als we vanaf ons mooie 

plekje bij het Braslow Lake in Wit-Rusland ‘s 

morgens vroeg in colonne vertrekken naar 

de dichtstbijzijnde grenspost. Grenzen nemen 

we immers gezamenlijk. De grensbewaking 

daar stuurt ons echter linearecta terug. 

Nee, daar kunnen niet ingezetenen van Wit-

Rusland de grens niet meer oversteken, dat 

kan alleen via de grenspost in de hoofdweg 

R20. Het betekent een omweg van zo’n 100 

kilometer, die we gedwee in colonne achter 

Hans’ truck afl eggen. Dan begint er een lange 

soap van wachten, formulieren en stempels. 

Als we eenmaal bij de grenspost zijn, worden 

we weer drie kilometer teruggestuurd om ons 

te registreren. Nieuwe regel sinds januari, 

zo begrijpen we. Braaf draaien we allen 

om. Eenmaal ter plekke worden we naar de 

kantoortjes aan de overkant gestuurd om 

daar meteen weer terug te worden verwezen 

Vladimir Maria-Hemelvaart-kathedraal

Oud Rusland
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naar het punt waar we eerst stonden. Een 

man met een blocnote noteert al onze 

kentekens. Met een paar campers tegelijk 

mogen we vervolgens steeds doorrijden tot 

de eigenlijke grenspost. Daar begint het 

grondige checken van onze paspoorten, 

groene kaart, kentekenbewijs. Nadat 

ook nog een douanier in de camper heeft 

gekeken en een andere man met hond in de 

camper heeft gesnuffeld, rijden we eindelijk 

Wit-Rusland uit. 

Nu volgt de grens met Letland. We vullen 

formulieren in en wachten weer geduldig. 

Ook hier worden onze paspoorten en 

autopapieren aan een grondige en 

langdurige inspectie onderworpen. Vrouw 

met hond komt ditmaal in de camper en 

kijkt in kastjes en koelkast. Gelukkig wordt 

onze kaas niet ontdekt maar anderen 

moeten hun melk, kaas, yoghurt en een 

rookworst inleveren. Andere reisgenoten 

hebben een en ander verstopt, zodra dit 

bekend wordt. Wij worden nogmaals 

teruggestuurd, omdat we nog een van 

de vier stempels missen op een van de 

formulieren maar dat geeft een aardige 

douanier ons alsnog. Zo staan we 

uiteindelijk om half vier ‘s middags als een 

van de eersten van de groep in Letland. 

Later blijkt de laatste van de groep pas 

rond zes uur zo ver te zijn.

Na al dit wachten voelt de camperplaats 

bij een in aanbouw zijnd vakantiepark bij 

Rezekne in Letland als een verademing. Ook 

dit park ligt aan een meer. We blijven er een 

dag staan om van de grenspassage bij te 

komen voordat we de volgende hindernis 

nemen: de grens met Rusland.

Rusland
We gaan Rusland in. Het wordt 

weer een dag, die het uiterste van ons 

geduld vergt. Wederom zijn we in een lange 

sliert ‘s morgens vroeg achter Hans’ truck 

aan gereden en staan we om 9.00 uur klaar 

om de EU weer te verlaten.  Na langzaam 

opschuiven en lang wachten mogen we 

onze paspoorten, rijbewijs, kentekenbewijs 

en groene kaart inleveren, waarna er een 

man mee in een kantoortje verdwijnt. Na 

een tijdje krijgen we alle papieren weer 

terug en kunnen we rond half elf de EU 

uit rijden.  Dan begint het nog grondiger 

Russische ritueel. We zien weliswaar 

veel functionarissen en douaniers met 

gele hesjes en hoge petten maar wat die 

precies doen is ons niet duidelijk.  Jammer 

genoeg mogen (en durven) we er ook 

niet fotograferen. Weer schuiven we heel 

langzaam, camper voor camper, door 

in de rij, waar iets te declareren valt. 

Onze campers moeten namelijk worden 

ingevoerd en dat nemen de Russen serieus. 

Weer vullen we papieren in en later blijkt 

dat de door ons ingevulde gegevens 

minutieus worden ingetikt in een computer. 

Het opgegeven chassisnummer wordt 

onder de motorkap gecheckt, met spiegels 

wordt gekeken of er niets onder het voertuig 

hangt. Twee man komen binnen, vragen alle 

Moskou Rode plein

Propaganda uit de Sovjettijd
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kastjes open te maken en nemen foto’s. Er 

worden zaken geprint, fotokopieën gemaakt 

en de foto’s toegevoegd aan een dossier. 

De hele procedure duurt een half uur per 

camper. Om vijf uur ‘s middags rijden we 

als een na laatste van onze groep opgelucht 

Rusland binnen.  

Gelukkig is het dan niet ver meer rijden 

naar onze overnachtingsplaats bij een 

vakantiepark.

SIM
Omdat de reizen van Expedition Far 

East erop gebaseerd zijn dat de deelnemers 

met elkaar kunnen communiceren 

via WhatsApp, is een internetkaartje 

onontbeerlijk.  We rijden daarvoor 

gezamenlijk naar Velikiye Luki, de eerste 

wat grotere plaats. Binnen een paar uur 

hebben we met Hans’ hulp allemaal een 

Russisch simkaartje van MTC. Voor nog 

geen (omgerekend) 7 euro kunnen we in een 

maand tijd maar liefst 20 GB aan internet 

verbruiken!

Zo goed als dat is geregeld, zo slecht zijn her 

en der de wegen. We slalommen soms langs 

kuilen en gaten. In onze ogen is deze uithoek 

van Rusland toch armoediger en slechter 

onderhouden dan we in Wit-Rusland 

zagen, waar alles juist schoon, heel en 

opgeruimd leek. We doen wat boodschappen 

in piepkleine winkeltjes en een simpele 

marktkraam. Achteraf had dat ook 

gemakkelijker gekund, want we spotten ook 

nog een redelijk gesorteerde supermarkt. 

Goed om te weten voor de volgende keer. 

Het landschap is tot dusverre weinig 

spectaculair; veel gemengde bossen van 

naaldbomen en berken, afgewisseld met wat 

golvende landerijen.  Net als in Wit-Rusland 

zien we ook hier her en der houten huizen in 

het land liggen. Ze maken over het algemeen 

een schameler indruk dan we eerder zagen.

Op de kaart lijken de afstanden wel mee te 

vallen maar de weg naar Moskou is te lang 

om in één dag te rijden. We overnachten 

daarom op een parkeerplaats van een groot 

tankstation en rijden de volgende dag de 

resterende kilometers.  

Vrienden van 
Nancy en Hans 

Een enorm huis in een compound ten 

westen van Moskou. Het is onze eerste 

kennismaking met deze enorme stad. 

We worden er allerhartelijkst en gastvrij 

verwelkomd door een welgestelde Russische 

familie, die blij en trots is om mensen uit 

West-Europa te ontvangen. Daarna brengen 

we nog 2,5 dag door in deze enorme stad. 

Hans en Nancy van Expedition Far East 

hebben zeven jaar geleden van deze 

Russische familiedochter Ksenia ontmoet 

op de Krim en sindsdien contact gehouden 

en vriendschap opgebouwd.  Het resultaat 

is dat we onze campers niet alleen mogen 

parkeren naast hun huis maar ook binnen 

worden genood. We kijken onze ogen 

uit in dit huis dat met zijn pilaren, grote 

hal en koepeldak doet denken aan de 

plantagehuizen, die we in Amerika hebben 

gezien.  Ook de vergelijking met Upstairs-

Downstairs dringt zich op. De scheiding 

tussen personeel en familie is hier strikt, 

zo begrijpen we wel uit gesprekken met 

de goed Engels sprekende familie. Zo is de 

kok onlangs ontslagen; familiair gedoe van 

personeel wordt niet getolereerd. Moeder, 

dochter en schoonzoon zijn dus met enige 

hulpjes zelf aan de slag gegaan om voor 

ons een heerlijke soep te bereiden en op de 

barbecue een enorme hoeveelheid vlees te 

grillen. In de ontvangsthal/annex balzaal 

staan uitnodigend tafels opgesteld. 

Na het eten krijgen we een rondleiding 

door het vier verdiepingen tellende huis. 

Vader Vladimir heeft na de val van het 

communisme zijn fortuin verdiend met 

de bouw van grote huizen en kerkjes en 

de restauratie ervan, deels ook in Londen. 

Het bedrijf heeft onder andere de kennis 

en kunde in huis om uiterst gedetailleerd 

stucwerk te maken met allerlei ornamenten. 

Architecten, waaronder de oudste dochter, 

maken de ontwerpen en ambachtelijke 

beeldhouwers voeren die uit, waarna 

er mallen worden gemaakt. Het eigen 

huis kan met zijn pilaren, koepels en rijk 

gedecoreerde plafonds zeker als showroom 

dienen, om te laten zien waar het bedrijf toe 

in staat is.

Suzdal Maria-Hemelvaart-kathedraal

Moskou Gum en de Basiliuskathedraal 

Moskou Cathedral Square
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Moeder Victoria vertelt in de keuken hoe blij ze is met ons 27-koppige 

bezoek, dat deze avond het grote huis vult. Vaak is ze er maar 

alleen.  Om ons nog meer welkom te laten voelen, wordt de haard 

aangestoken en zingt moeder bij de gitaar een aantal Russische 

volksliedjes. Als dank en tegenprestatie brengen wij met zijn allen 

Vader Jacob, In het bronsgroen Eikenhout en Aan de Amsterdamse 

Grachten ten gehore.  We kijken terug op een zeer bijzondere avond.

Moskou
De volgende dag rijden we over de enorm brede en 

drukke ringweg van Moskou naar de camping in de stad. Hans grote 

gele truck gaat daarbij voorop en wij volgen als een lange rij makke 

schapen in de geruststellende zekerheid dat Hans in deze drukte de 

weg weet.

Rond de middag staan we allemaal geïnstalleerd op de camping en 

gaan we onder leiding van Hans met tram 25 en de rode metrolijn 

naar het centrum. Daar ontmoeten we Ksenia en haar man weer en 

lunchen we met z’n allen in een Oekraïens restaurant. Ksenia heeft 

ook gezorgd voor kaartjes voor het Kremlin. Binnen dit ommuurde 

gebied liggen behalve regeringsgebouwen en militaire gebouwen ook 

drie prachtige kerken, die we kunnen bezoeken.

We kijken onze ogen uit bij deze Maria Hemelvaart kathedraal, 

de Aartsengelkathedraal en Annunciation kathedraal. Alle drie 

kerken zijn van binnen uitbundig versierd met fresco’s en met 

iconen. Helaas mag je er niet fotograferen, al proberen we dat toch 

stiekem wel te doen. We lopen later op het Rode Plein nog naar 

de Basiliuskathedraal, de wereldberoemde kathedraal met zijn 

bontgekleurde uivormige koepels.  We zien nog het wisselen van de 

wacht met de stram marcherende soldaten. Daarna gaat een gedeelte 

van ons, overweldigd door alle indrukken, weer onder aanvoering 

van Hans met metro en tram terug naar de camping. Het openbaar 

vervoer is goedkoop en efficiënt maar het blijft ongemakkelijk voelen, 

dat we de namen van de haltes niet kunnen lezen. Maar we leren snel 

en de komende dagen komen we met goed opletten en stations tellen 

overal waar we zijn willen.

Dat is de volgende dag in ieder geval bij de Cathedral of Christ the 

Saviour. Deze kerk ziet er weliswaar oud uit maar is een reconstructie 

van een kathedraal die er eerder stond en door Stalin in 1931 werd 

gesloopt om plaats te maken voor een groot stalinistisch bouwwerk. 

Dat is er door opkomend kwelwater, op de gesloopte plek, echter nooit 

gekomen en werd er, als alternatief, een zwembad gebouwd. Tussen 

1995 en 1999 is kerk herbouwd. Het is deze dagen 1 mei en dat geeft 

een bijzondere sfeer in de stad. De meeste mensen zijn vrij en we zien 

Suzdal Maria-Hemelvaart-kathedraal

Suzdal openbaar vervoerSuzdal
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optochten met rode vlaggen en ballonnen 

maar ook optredens op het Revolutieplein en 

in een soort open stadion in een park.  Pleinen 

zijn versierd met bloemen en (nep)bloesem 

en op veel plaatsen zijn de gehele week 

allerlei optredens in de open lucht. We lopen 

in anderhalve dag door de buurt Kitaj Gorod 

en zien het Revolutieplein, het Bolsjoitheater 

en luxe winkelstraten. We komen langs nog 

meer pastelkleurige kerken en lopen richting 

de oude Loebjankagevangenis.  Niet ver 

daarvandaan bekijken we het imposante 

theehuis Perlov. 

We rijden een ingewikkeld rondje met 

de metro om de pracht van diverse 

metrostations te bewonderen. De heroïek 

van de Sovjettijd is op verschillende stations 

vastgelegd in mozaïeken, schilderingen en als 

klapstuk in 32 bronzen beelden in het station 

Revolutieplein.  

Nog meer pracht en praal is te zien in de uit 

1901 daterende winkel van de gebroeders 

Eliveevski. In dit decor je boodschappen doen 

is wel heel bijzonder. We wandelen over een 

groene boulevard naar het kerkje waar de 

hier zeer bewonderde schrijver Poesjkin 

ooit trouwde en bekijken het daar vlakbij 

gelegen Gorkihuis. Jammer genoeg is dit in 

de modernistische stijl opgetrokken huis juist 

deze dag gesloten. We sluiten het bezoek aan 

Moskou af met een bezoek aan het warenhuis 

Gum. Eigenlijk is dit geen warenhuis maar 

meer een groot winkelcentrum, vol met 

(dure) winkels van bekende merken. Maar 

met zijn galerijen onder drie grote bogen is 

het een feest om door het prachtige gebouw 

te lopen. Om de herinnering aan oude tijden 

levendig te houden is op de 3e verdieping een 

lunchroom gevestigd, die is ingericht als een 

oude volkskantine. Gezien de drukte komen 

mensen er graag en – zo vinden wij – het ziet 

er ook niet ongezellig uit.

In ons 2,5 dag durend bezoek aan de stad 

zijn we natuurlijk vooral in het centrum 

geweest.  En dat heeft ons positief verrast. 

We zagen een stad met heel veel prachtige 

gebouwen, kerken en musea, met immense 

hotels en mooie, feestelijke winkelstraten. 

Op weg naar onze camping hebben we 

weliswaar heel veel hoogbouw gezien maar 

tot onze verbazing nauwelijks de vervallen, 

brokkelige woonkazernes, die we kennen 

van televisiebeelden. Net zoals het publiek 

op straat er in onze ogen ‘gewoon Westers’ 

uitziet en niet lijkt op de in dikke, vormeloze 

jassen geklede oma’s, die we ons uit diezelfde 

televisiebeelden herinneren.  Kortom, dit 

bezoek heeft ons beeld van Rusland en 

Moskou in het bijzonder veranderd.  En 

daarvoor reizen we.

De Gouden Ring
Vanuit Moskou rijden we naar 

de Gouden Ring, een verzameling steden 

ten noordoosten van de stad, waar tal van 

kerken en kloosters zijn te vinden. Via de 

aanwijzingen in de Garmin rijden we in een 

halve dag vrij moeiteloos naar Vladimir, onze 

eerste stop aan de Gouden Ring. 

Het drukke verkeer de stad uit vraagt wel 

de nodige oplettendheid. Het motto van 

de autorijdende Russen lijkt ‘ieder-voor-

zich, maar-ik-eerst’ en dat resulteert in een 

rijstijl van links en rechts inhalen en op het 

laatste moment invoegen. Maar we komen 

ongeschonden In Vladimir. Samen met het 

veel kleinere Suzdal staat het centrum van 

deze stad op de UNESCO Werelderfgoedlijst. 

We parkeren er niet ver van de Gouden Poort 

en lopen daarvandaan zo naar de Maria-

Hemelvaart-kathedraal en de veel kleinere 

kathedraal van Sint-Demetrius. Beide staan 

heel fotogeniek te pronken in het zonlicht.  De 

eerste kunnen we ook bezoeken en, zoals we 

inmiddels van Russische kerken weten, zien 

we ook hier een wand met iconen.  De tweede 

heeft aan de buitenkant prachtige reliëfs.

Vlakbij de eerste kathedraal staat een 

houten huisje van de Tourist Information en 

daar kopen we eenvoudige plattegronden 

van zowel Vladimir als van Suzdal. Met 

behulp van die plattegrond vinden we 

ook nog de Ontslapeniskathedraal in het 

Vorstinneklooster.

Moskou Basiliuskathedraal

Moskou Delicatessenwinkel uit 1901
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Suzdal
Suzdal lijkt met zijn kerken met gouden 

en gekleurde koepels op een illustratie uit een 

Russische sprookjesboek Tegelijkertijd kunnen we 

ons voorstellen, dat uit de simpele houten huizen, 

die er ook staan, de stem van Tevje uit Anatevka is te 

horen. “o, als ik toch eens rijk zou zijn”.

Suzdal is voor ons een van de hoogtepunten in 

deze reis. Het plaatsje is met zijn vele kerken en 

kleurige houten huizen een openluchtmuseum op 

zich. Het stadje telt zoveel kerken, omdat gegoede 

kooplieden en handwerkslieden in de 18e eeuw in 

hun wijk kerken lieten bouwen totdat het stadje bijna 

meer kerken dan huizen had.  Al die kerken hebben 

prachtige namen als Kathedraal van de Geboorte 

van de Moeder Gods of Kerk van de Opstanding 

van Christus of Klooster van de Nederlegging van 

het Gewaad en kunsthistorici kunnen hier hun hart 

ophalen. Wij laten de pracht gewoon twee dagen 

op ons afkomen, wandelen langs de rivier naar het 

stadje en zwerven via het Kremlin van kerk naar 

kerk en van klooster naar klooster. Allemaal zijn ze 

mooi en met elkaar vormen ze een sprookjesachtig 

stadje, dat – niet onbegrijpelijk – jaarlijks een miljoen 

bezoekers trekt. Zo druk is het nu gelukkig niet. In 

het Kremlin (dat niet meer betekent dan ommuurd 

fort) zorgt het bespelen van het carillon in de 

klokkentoren ieder uur voor een bijzondere, serene 

sfeer. In de kerk met zijn mooie fresco’s versterkt 

een kwartet priesters die sfeer nog door een kort concert te geven.  Hun vierstemmig 

gezang weerklinkt prachtig in de hoge gewelven van de kerk. We volgen zo goed mogelijk 

de op de eerder aangeschafte pla� egrond aangegeven wandeling door het stadje langs 

de vele kerken. Misschien wel de mooiste van allemaal is die met blauwe koepels met 

gouden sterren, de Maria-Hemelvaart-kathedraal. Maar we lopen ook door ongeplaveide 

achterafstraatjes en wanen ons langs de houten huizen in vervlogen tijden (ook al 

staan er auto’s voor de deur). Veel van de huizen zijn prachtig versierd met uitgezaagde 

randen langs dakgoten en de vensters. Soms zien ze er goed onderhouden uit maar soms 

zijn ze in slechte staat, En dan horen we Tevje bijna zingen.

Naast al die kerken heeft Suzdal ook nog zelf nog een klein openluchtmuseum, waar zo 

goed mogelijk wordt uitgebeeld hoe het leven er zo’n 100 tot 150 jaar geleden uitzag voor 

de gewone mensen hier in de omgeving. We lopen er met plezier een tijdje rond.

Overigens proberen we deze reis ook oog te hebben voor het leven van alledag. Tijdens 

onze rit van uit het welvarende deel van Moskou naar de schoonheid van de Gouden 

Ring zijn we ook door plaatsen gekomen, waar we wel degelijk de in brokkelige staat 

verkerende grijze woonkazernes hebben gezien. Ook zagen we bij Vladimir in die 

woonwijken de dikke pijpen lopen van de stadsverwarming: overgebleven warmte van de 

fabrieken die gebruikt wordt om woningen te verwarmen.

Lees het verdere verloop van deze reis in het volgende CamperReisMagazine. 

Moskou Fresco's Cathedral Square

Vladimir Gouden Poort
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CAMPERREIZENCAMPERREIZEN
NAAR BIJZONDERE BESTEMMINGEN

camperreizen voor wie NIET in een groep wil reizen©

WWW.EXPEDITIONFAREAST.COM    WWW.EXPEDITIONFAREAST.COM    

REISBEGELEIDERS
GEZOCHT

ROUTE EN AFSTAND

De afstand van Vilnius tot Narva bedraagt ongeveer 3.450 km. 

De route loopt door vijf landen. Afh ankelijk van politi eke- of ex-
treme weersomstandigheden kunnen zowel het aantal te bezoe-
ken landen als ook de aantal kilometers wijzigen.

VOERTUIG

Een reis door deze landen uit de voormalige Sovjet-Unie kan 
met alle campers worden gereden. De camper moet natuurlijk 

in topconditi e verkeren. Rijden op diesel is geen must, goede 
vering en schokbrekers bieden voordelen maar zijn niet dringend 

noodzakelijk. Een bodemvrijheid van 12 cm is al voldoende. Het 

is noodzakelijk dat men voor meerdere dagen voor wat betreft  
eten, sanitair, water en stroom zelfvoorzienend kan zijn.

WEGEN

Het merendeel van de wegen op onze route zijn geasfalteerd. 

Slechts minder dan 1% van deze reis rijden we over niet geas-
falteerde wegen. Vaak zijn de wegen te vergelijken met die van 

ons in Europa. Enkele wegen verkeren nog in “Sovjet conditi e”, 
namelijk opgelapt oud asfalt. De wegen in deze landen hebben 

vaak veel te lijden door de hoge temperaturen in de zomer en 

door de extreme winterse omstandigheden. 

OVERNACHTEN

In Wit-Rusland zijn nauwelijks campings, dit in tegenstelling tot 
het gedeelte van Rusland dat we in deze reis doorkruisen. We 
staan op veilige overnachti ngsplekken, op campings, bij hotels, 
kerken, sportcomplexen of gewoon op een parkeerplaats of iets 
dergelijks en als het maar even kan in de vrije natuur.

REISORGANISATIE

Het Oude Rusland Verkennen is een ‘Individueel Begeleide 

Avontuurlijke Overland Camper Reis’© van Expediti on Far East. 
Deze reizen zijn juist bedoeld voor camperaars die niet in een 

groep wil reizen, en bevatt en geen excursies.
www.expedionfareast.com

CAMPERINFO
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