
EEN TIJDREIS MET 
DE TRANS-SIBERIË 
EXPRESS
This is the Big Train Ride. All the rest are peanuts. Eric Newby

an alle grote treinreizen spreekt de 
Trans-Siberië Express het meest tot de 
verbeelding. De Oeral en Siberië! Die 
namen alleen al ademen avontuur. De 

trein is de ideale manier om te reizen. Het vliegtuig is 
dan wel sneller, maar dan word je opgepikt in de ene 
realiteit en loop je later een volstrekt andere realiteit in. 
Je ziet geen overgang, geen verandering. Met de trein 
ervaar je de afstand die je aflegt: je ziet de dorpen, 
steden, het landschap en de cultuur veranderen. Afstand 
lijkt tastbaar. Pas als u met de trein door Rusland rijdt, 
ervaart u hoe enorm Moedertje Rusland eigenlijk is.  
Het is een land dat vráágt om een trein.

Achter de Oeral…
Tijdens ‘the Big Train Ride’ maakt u als eerste kennis 
met Moskou, de metropool waarin u ogen en oren 
tekortkomt. De eerste keer dat u op het Rode Plein 
staat, zo dicht bij het Kremlin dat u het aan kunt raken: 
gegarandeerd kippenvel! De volgende stop, Kazan, is het 
centrum van de Tataarse cultuur. De nakomelingen van 
Dzjengis Khan hebben een duidelijk stempel op deze 
stad gedrukt. Na Kazan doorkruisen we de Oeral. ‘Achter 
de Oeral...’ is een zin met een bijna mythische bijklank. 
Als we de obelisk passeren, verlaten we Europa en rijden 
we Azië in. Na ons vertrek uit Jekaterinaburg zijn we 
echt in Siberië, dat onmetelijke, woeste land. De vol-
gende stop zal u verrassen. Hoeveel mensen weten dat 
Novosibirsk de op twee na grootste stad van het land is? 
Naast de vele andere bevolkingsgroepen die Siberië rijk 
is, hebben ook de Kozakken hun stempel op het land 
gedrukt. Vooral in Krasnojarsk, hun Siberische hoofdstad, 
is hun invloed voelbaar. Laat u meeslepen door de 
prachtige kozakkenmuziek: de neerslag van honderden 
jaren strijdbaarheid en geloof. 

Door SRC-reisleider Bart van Mierlo

Het boek The Big Red Train Ride van  
Eric Newby is door velen erkend als  
het standaardwerk over de Trans-Siberië 
Express.)
 



Oerkracht en enormiteit 
De parel van Siberië komt langzaam in zicht: het Baikal-
meer. Een plek van superlatieven! Het grootste en diep -
ste zoetwaterreservoir ter wereld, met genoeg water om 
de hele wereldbevolking 30 jaar lang van drinkwater te 
voorzien. Een plek van een onwerkelijke schoonheid. Met 
een beetje geluk kunt u hier de enige zoetwaterzee-
honden ter wereld zien. Mijmerend aan de oevers van 
dit meer begint u iets te begrijpen van de oerkracht en 
enormiteit van het land dat Rusland heet.

Hoe enorm Moedertje Rusland is 
Een reis in een langeafstandstrein is naast reizen ook het 
ultieme ontspannen. Dommel weg op de cadans van de 
rails terwijl de trein door het landschap en door tijdszo-
nes glijdt, lees een boek, geniet van het eten: de trein 
is uw huis en het rijtuig uw woonkamer. In de luxe trein 
vindt u de nostalgie en weelde van de rijke tsarentijd, 
gecombineerd met 21e-eeuws comfort. Tijdens deze reis 
zult u vanuit uw luie stoel van de ene verbazing in de 
andere vallen. U ziet rivieren van kilometers breed en 
eindeloze bossen, miljoenensteden en dorpjes met izba’s, 
houten boerenhuizen. En steden die in een oceaan van 
ruimte lijken te liggen. 

Voor altijd in het hart 
Maar deze reis is ook muziek! Muzikaliteit lijkt de 
Russen met de paplepel ingegoten te worden. De 
spiritualiteit en emotionele intensiteit van de Russische 
muziek zijn wat mij betreft onovertroffen. Tijdens de 
hele reis zullen de Russen u laten genieten van hun 
muziek. Deze combinatie is uniek: u reist niet alleen 
met uw ogen, maar ook met uw oren. Dat maakt de 
indrukken onuitwisbaar. Maar zorg ervoor dat u naast 
uw ogen en oren vooral ook met uw hart reist. Want 
dat is de plek waar dit land en zijn bewoners zich voor 
altijd zullen nestelen! 

Meer weten over deze unieke ervaring?  
Kijk op src-cultuurvakanties.nl/transsib  
of bel met onze reisadviseurs op het  
nummer 050 − 3 123 123.


