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Een bijna-expeditie door 
het zuidoosten van Albanië

Ruwe bolster, 
warme pit
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A an beide kanten van de grens willen ze alleen 
mijn identiteitskaart zien. Het vaccinatie-
bewijs waar ik al mee wapper, interesseert 
niemand. De roaming gaat af – dit is geen EU 

meer— en ik duik het land in. Leeg, bergen, kronkels, 
een eerste bolrond bunkertje. Omdat Albanië helemaal 
niet voorzien was op deze reis, heb ik niets bij: geen 
reisgids, geen kaarten. En al was ik eerder een paar keer 
in dit land, het zuidoosten is me volkomen onbekend. 
Vier dagen heb ik, en een vijfde om naar de haven van 
het Griekse Igoumenitsa te rijden. 

Geen tien kilometer verderop staat een jonge man 
als een levend uithangbord te zwaaien en te wijzen 
naar Athinaja café-carwash-camping. Het familiebedrijf 
wordt de eerste kennismaking met de hartelijkheid van 
de Albanezen. Met brede lach en in vloeiend Engels 
wordt de meest hemelse ‘freddo espresso’ geserveerd. 
Dochter Athenaj en zoon Dimitri, beiden studenten 
geneeskunde in Griekenland, brengen hier hun zomers 
door om te helpen in de zaak. Ze lachen allemaal maar 
komen amper rond. Om hun verhaal kracht bij te zetten, 
haalt de vader er een dik rekeningenboek bij. Ze lachen 
nu minder. In noordoostelijke richting lopen twee 
wegen: de langste is de beste, de andere is oud en kapot, 

Op asfalt vlieg ik naar het café waar ik de eerste dag 
gestopt ben. Ik heb die dag meer dan tweehonderd 
kilometer gereden, waarvan de helft offroad. Ik ben 
vroeg vertrokken en na het donker aangekomen. Laat ons 
zeggen dat ik een van de niet-zovelen ben die de integrale 
SH74 heeft gereden, alleen. Niet dat ik er echt trots op 
ben, het is zelfs dom. Moraal van het verhaal: vertrouw 
nooit op informatie van lange motorjongens. Weken later 
voel ik nog dat ik ‘iets zwaars’ heb getild.

TEKST & FOTO’S: Trui Hanoulle

Precies 173.371 
bunkertjes zouden er 
zijn over heel Albanië, 
gebouwd tussen 1975 
en 1983 in opdracht 
van de toenmalige, 
paranoïde dictator 
Enver Hoxha.

maar “met een motor kan het geen probleem zijn”, zegt 
de vader. 

Bunkerisering
In het stadje Leskovik vind ik geen simkaart maar wel 
benzine. Haarspelden volgen kort op elkaar. Ik stop 
en grijns naar de sublieme uitzichten over het ruige 
landschap. Ik ben zo hard op reis, België is een andere 
wereld, en Albanië is weer spannend, tof, onbekend en 
‘back to basics’. Dat heb ik toch gemist in Griekenland.

Na een klein plateau met loslopende paarden kom 
ik aan Camping Farm Shelegur, een ruim weiland met 
enkele overdekte kiosken met tafels, een woonhuis, een 
tractor en wat stallen. De boeren spreken enkele woor-
den Engels maar de hartelijkheid is er niet minder om. 
Het heerlijke avondeten komt integraal uit eigen kweek. 
Ik heb nog geen leks (de Albanese munteenheid) op zak 
maar iedereen verkiest sowieso euro’s. Winderig, licht 
bewolkt en vreemd stil is het hier. Een avondwandeling 
langs het meertje aan de overkant en drie lugubere 
ronde bunkertjes jagen een rilling over mijn rug. Precies 
173.371 zouden er zijn over heel Albanië, gebouwd tus-
sen 1975 en 1983 in opdracht van de toenmalige, para-
noïde dictator Enver Hoxha. Iedereen die hem ooit een 
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Algemene info
• Oostblog.info:  

mooie, goed en grappig geschreven, 
grondig geresearchte blog van 
Martijn Haan, geograaf, reiziger, 
adept van het (ex-)Oostblok en van 
brutalistische architectuur:

 • Bunkers en tunnels: 
www.oostblog.info/2019/03/29/
albanie-land-van-bunkers-en-tunnels

• Enver Hoxha,  
blog met info over de dictator: 
www.oostblog.info/2019/03/09/enver-
hoxha-the-iron-fist-of-albania

• Religies in Albanië,  
een heldere samenvatting: 
www.trouw.nl/nieuws/allah-flirt-met-
albanie~bdd27107
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haarbreed in de weg legde, maar ook beste kameraden en 
geldschieters, zette hij zonder pardon voor het vuurpeloton. 

‘Belgianese’
Opstaan, opladen, weg. Na goed 30 kilometer, en alweer 
prachtig slingerende wegen en vergezichten, doorkruis ik 
het stadje Ersekë en ... ontwaar een telecomwinkel. Die lo-
kale simkaart heb ik echt nodig, zegt de controlfreak in me. 
De winkelier kijkt op van zijn computer en duikt er meteen 
weer achter weg. Minutenlang sta ik te wachten. Hij blijft 
tokkelen. Dan plots wenkt hij me dichterbij. “Country?”. 
“Belgium” zeg ik. Hij tikt iets in maar lijkt niet tevreden. 
Hij draait het scherm in mijn richting en wijst vragend. 
Google Translate staat open met de lijst mogelijke talen, en 
‘Belgianese’ staat daar niet tussen. Ik schiet in de lach, zeg 
dat we Frans of Nederlands spreken, en kies Engels. Van dan 
af verloopt het gesprek over de handige vertaler. In geen 
tijd, met veel gebaren en nog wat getikte grapjes tussendoor, 
heb ik een geladen simkaart, alle pin- en pukcodes, en een 
feilloos gsm-bereik in het land. 

Topvis
Het stadje Korçë rijd ik straal voorbij, niet beseffend dat er 
twee belangrijke musea zijn, een vijftiende-eeuwse bazaar en 
een moskee. Zo blijf ik onwetend over de woelige geschie-
denis en de achtereenvolgens Griekse, Bulgaarse, Turkse 
en Italiaanse heerschappij. Onwetend ook dat Korçë ‘Klein 
Parijs’ wordt genoemd en Thessaloniki haar zusterstad is. 

Het Ohridmeer langs de hoofdweg is naar ik vermoed 
te toeristisch, en ik wil bergen. Voorbij het onbeduidend 
stadje Maliq sla ik op de SH71 linksaf, richting Elbasan. 
Ik heb honger maar zie niet meteen een eetgelegenheid. 
Wat industrie, daarna open platteland en kronkelwegen. 
En dan plots in het niets staat er een restaurant, compleet 
met terras en keuvelende eters. Stomverbaasd duik ik in 
de remmen. Wat doen die hier? In geen tijd krijg ik een 
van de lekkerste vissen ooit geserveerd, gegrild, puur, vers, 
geen franjes. Het eten in Albanië zal me blijven verbazen. 
Basisproducten recht uit tuinen, rivieren en zeeën – dat 
kennen we in België nog amper. Restaurant Mulliri staat 
nu met stip in mijn gps. Een paar jongens komen verlegen 
vragen of ze de BMW mogen fotograferen. Ze hangen er wat 
tegenaan en schieten foto’s. Die gaan straks Albanië rond. 
Lang geleden dat mijn oude beemer nog eens de ster mocht 
wezen.

Een paar jongens 
komen verlegen vragen 
of ze de BMW mogen 
fotograferen. Lang 
geleden dat mijn oude 
beemer nog eens de 
ster mocht wezen.

Bezienswaardigheden
• Holta-canyon  

De afslag vanaf de SH71, 8 km ten noorden 
van Gramsh, wat vaag aangeduide en 
vlakke offroad. Neem een halve dag 
voor deze natuuruitstap. Meenemen: 
warme kledij buiten de zomer, zwemgerei, 
waterschoenen voor de stenige 
rivierbodem en: een helm! 
www.intoalbania.com/attraction/holtas-canyon

• Korçë en Berat 
Twee kleine steden die op mijn ‘to do’ voor 
een volgende keer staan: oude stadsdelen, 
moskeeën en kerken, een bazar, belangrijke 
musea.

• Osum Canyon (bij Çorovodë) en  
Lengarica Canyon (bij Përmet) 
De spectaculairste kloven en ravijnen 
van het land. Beschermd natuurgebied, 
waar je kan raften, hiken en vrij kamperen 
langs de oevers van de rivieren (níét bij de 
rotswanden tenzij je met helm op slaapt).
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De familie Elezi
Op wolkjes stap ik terug op en rijd verder op deze 
verrassende SH71. Het landschap wordt steeds bergach-
tiger. Het asfalt van de tweevaksweg is nagelnieuw en 
ik swing de bochten door. Zo goed als geen verkeer, een 
dorp her en der. Op de gps zie ik dat er een stuwmeer in 
aantocht is. De nieuwe weg dient dus vooral een econo-
misch doel. Dat niet iedereen daar even blij mee is, blijkt 
uit berichten over protesten van natuurverenigingen: 
de stuwdammen bedreigen de ecosystemen in twee 
canyons en het grootste natuurgebied van Albanië, het 
Nationaal park Bredhi i Hotovës-Dangelli.

Een magistraal vergezicht over het glinsterende, 
langgerekte Banja-stuwmeer ontvouwt zich. De weg 
kronkelt langs de flanken van bergen en duikt een paar 
korte tunnels in. Langzaam daal ik, langzaam zakt ook 
de zon. In het stadje Gramsh zie ik enkele betonnen ho-
tels, maar de oevers van het azuurblauwe meer zien er 
zoveel aantrekkelijker uit. Bij een boer die in een veldje 
aan het werk is, pols ik of ik er mag kamperen. Lachend 
zwaait de man de armen rond: “Overal waar je wilt, geen 
probleem!” Dan voegt hij er vragend aan toe “Po spiti?” 
en wijst naar de overkant van de weg. ‘Spiti’ betekent 
huis of thuis in het Grieks. “Meglio!” zegt hij nog. Ik 
neem de uitnodiging zeer graag aan. Met open armen 
wordt de onverwachte gast verwelkomd door de rest van 
de familie Elezi. Vijgen verschijnen, koffie, tsipouri (een 
soort raki zonder anijssmaak). Terwijl de vrouwen ko-
ken, boter karnen, schoonmaken en opdienen, vertellen 
de mannen hun verhaal in een mengeling van Italiaans, 
Duits, Albanees en gebarentaal. Het valt me op dat bijna 
alle Albanezen rustig en zacht praten. Zeer aangenaam 
en ongewoon.

In de winter van 1992 stapten de drie broers – ja, te 
voet – naar Thessaloniki, op zoek naar een betere toekomst. 
Het kostte hen twaalf dagen. Ze sliepen op straat, onder 
bruggen, bedelden om voedsel en water. Meestal hadden ze 
honger. Beetje bij beetje vonden ze werk, illegaal. Ze keer-
den terug naar Albanië en deden het jaar daarop hetzelfde, 
zich steeds verstoppend voor de politie in beide landen. 
Na vijf jaar hadden ze goede en legale jobs gevonden, als 
schilder, als metser, als timmerman. Nu woont een broer 
in Stuttgart, een zoon studeert in Heidelberg, een andere 
broer woont in Thessaloniki met vrouw en kinderen, en 
een is boer gebleven en heeft het naar zijn zin in Albanië. 
Ze zijn nu allemaal samen hier, op vakantie. Na het donker 
wordt een overvloedig diner opgediend. Allerlei groenten, 
augurken, zachte kaas, yoghurt, boter, brood, eieren, ge-
bakken lever – alles uit eigen tuin, van eigen koe en kip. Er 
wordt een bed opgemaakt op de bank. Heel attent melden 
ze erbij dat ze niet laat op zullen blijven. 

Uniek het loodje leggen
De familie zegt dat ik erheen moet. Geen tien kilometer ver-
der aan een zijweg ligt een canyon met warmwaterbronnen. 
Hun definitie van ‘warm’ is anders dan de mijne, maar de 
Holta-kloof is inderdaad adembenemend. Dieper en dieper, 
door de rivier, waad ik de canyon in. Rotswanden sluiten 
zich. Het wordt donkerder en donkerder, zelfs griezelig. 
Geluiden veranderen. Mensen die voor me uit waden, lijken 
te verdwijnen om nooit meer terug te keren. En dan, op een 
droog stuk pad, gebeurt het: met een knal spat een dikke 
steen uit elkaar, pal naast mijn voeten. Met open mond 
staar ik naar de brokken, en dan omhoog. De Holta-kloof 
is 100 tot 150 meter hoog en herbergt nog onontdekte 
grotten. ‘Draag een helm, want er kunnen stenen uit de 
rotsen vallen’ luidt een commentaar op het web. Men zou 
me aangestaard hebben met motorhelm op, maar u weze 
gewaarschuwd – dit geldt voor alle kloven overigens.

Iran in Albanië
Na mijn portie canyon-geluk, vat ik deel twee van de dag 
aan. Op gps en telefoon heb ik een doorsteek gevonden 
richting zuiden, door een nationaal park: een lang stuk 
SH72 langs de Osum-rivier, dan de bergen over, alles 
samen 150 km en ik verwacht stukken piste. Vanavond wil 
ik vrij kamperen. In kilometers stelt het niet zoveel voor 
maar in dit land is niets wat het lijkt.

Het eten in Albanië zal 
me blijven verbazen. 
Basisproducten recht 
uit tuinen, rivieren en 
zeeën – dat kennen we 
in België nog amper.
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In Berat – nog een stad met een rijke geschiedenis, 
prachtige oude huizen en ander moois die ik onwetend 
voorbijrij – ga ik van de hoofdweg af. De weg slingert 
door de vallei, met bergen rondom. Uit het niets doemt 
een soort ronde kapel op. Rondom open ramen, kale 
wanden, aan de muur een ketting met boze oog-amulet-
ten, een kromzwaard met Arabisch schrift, en een fel-
gekleurde afbeelding van Hussein ibn Ali, eerste imam 
van de sjiieten. Ik waan me plots in Iran, waar deze 
imam, de held van de slag om Karbala, aanbeden wordt. 
De wanden van het gebouwtje zijn zwartgeblakerd en 
hangen vol kaarsresten. In de vloer zitten twee vreemde, 
langwerpige gaten. 

Het gebouwtje is een tekke, een tempel van de 
sjiitische soefi-orde Bektashi. Twintig procent van de 
Albanese moslims zou deze stroming aanhangen. De 
gaten zijn de voetstappen van Abbas ibn Ali, broer van 
imam Hussein. Onderweg naar zijn einddoel, de heilige 

berg Tomorr tientallen kilometer verderop, hield hij hier 
even halt.

Een auto stopt. Een man stapt uit, groet, en gaat 
bidden in de tempel. Ik rijd verder, hoog boven de spec-
taculaire Osum-kloof. De piste begint en wordt gauw 
slechter. De stenen worden puntiger, de voren dieper. 
Rechtstaand navigeer ik erdoor maar na een uur ben ik 
goed moe en de avond valt. Ik stop aan een oude brug 
over een snelstromende bergrivier. Naast de rivier lonkt 
een vlak stuk met restanten van een kampvuur. Geen 
mens, geen schaap, geen hond in de buurt. Ik zet de tent 
op. Een sikkelmaan verlicht het landschap. Vijf vallende 
sterren later slaap ik in. 

De volgende ochtend zegt een passerende jeepbe-
stuurder dat er nog twintig kilometer lastige en steile 
bergpistes komen. Ik besluit om te keren, ik neem de 
omweg wel. Wist ik veel dat ik een paar uur later nog 
veel meer offroad zou rijden. Offroad next level nog wel.

Blaffende honden bijten wel
De zon dringt de vallei binnen terwijl ik de tent opvouw. 
Behalve de stromende bergrivier is het stil. Of toch niet 
helemaal: ik hoor blaffende honden in de verte en rinke-
lende belletjes. Een kudde schapen? Maar ik zie niets, het 
geluid komt van over de heuvelkam. Dan komt het geblaf 
dichterbij. Drie grote, ruige honden verschijnen. Ze lijken 
rustig; ik ben op mijn hoede. De herder zelf of schapen zie 
ik nog steeds niet, maar dat ze niet ver weg kunnen zijn, 
stelt me enigszins gerust. De honden hebben me omcir-
keld. Ze blijven op afstand, blaffen niet meer, snuffelen in 
het stof. Kleren en helm aan, opstappen. De piste is rot-
slecht maar straks komt tarmac, in principe tot de avond. 
Ik start de motor en ... als op commando chargeren de 
drie honden tegelijk. Ik stuif de weg op. Achteromkijken 
is er niet bij, alle aandacht voor de piste en keihard aan 
het gas hangen. De honden rennen, grommen, blaffen 
vlakbij. Niet vallen, niet vertragen, over stenen, hellingen, 
voren, zand. De adrenaline giert door mijn lijf. Was dit 
niet dat keimoeilijke stuk, flitst het door mijn hoofd. Maar 
de honden zijn er nog steeds. Ik race, rechtop, blik strak 
vooruit, kilometers en kilometers. Pas als ik al lang geen 
geblaf meer hoor, waag ik het om in de spiegels te kijken. 
Het pad achter me is leeg maar ik blijf stevig doorrijden, 
tot ik ineens weer op het asfalt kom. Verbaasd ga ik zitten. 
Gisteren deed ik hier een uur over! Goed in het zweet, 
schiet ik in een luide lach. 

Ben je echt alleen onderweg?
In Berat vraag ik een paar keer de weg naar Përmet, en 
telkens verwijst men naar de snelweg. Maar daar heb ik 
geen zin in en bovendien is dat honderd kilometer om. Op 
de digitale kaarten staat een genummerde ‘hoofdweg’, de 
SH74. Ik rijd naar het begin en hoop op verkeer dat er van-
daan komt. Driewerf hoera: ik kruis twee lange Italiaanse 
jongens op dikke Africa Twins. Geen probleem, zeggen 
ze. De SH74 is een subliem-mooie weg door de bergen, 
offroad maar ook gewone auto’s rijden erop. Je kan de 
hele tijd in tweede of derde rijden. En nee, geen al te steile 
stukken. Zelfverzekerd rijd ik de oude weg op. Het begint 
inderdaad fantastisch: enkele haarspeldbochten brengen 
me tot op een richel met valleien en bergen aan beide 
kanten. Ik kruis een kar en een personenauto. Het wegdek 
bestaat uit kasseien met aarde ertussen. Ik schiet goed op. 
Beetje bij beetje, eerst zonder dat ik het merk, verdwijnen 
de kasseien om plaats te maken voor losse stenen. Meer 
stenen, meer dikke stenen, meer groeven, diepe groeven, 
steiler. Lastige stukken red ik soms nipt. Kilometers en 
uren rijgen zich aaneen. Op de gps zie ik vooral hoe ver 
het nog is en hoe traag ik vorder. Dit is niet meer zo leuk. 

Op een bergrug staat een getaande jonge man in strui-
ken te hakken. Het is de eerste levende ziel die ik in uren 

Logement & eetgelegenheden
• Restorant Mulliri 

Langs de SH71, even voorbij stadje Maliq. Uiterst 
vriendelijke bediening, lekkerste vis in tijden, ruime 
menukaart, groot buitenterras.

• Restaurant Veronesi 
In Çorovoda. Uiterst vriendelijk onthaal. Heerlijk 
Italiaans eten uit eigen kweek.

• Athinaja café-carwash-camping 
Rruga Çarshovë, Çarshovë, 10 km vanaf de Griekse 
grens. Groot café, met handcarwash. Een camping is er 
niet hoewel ze wel een plekje hebben in het tuintje. 

• Camping Farm Shelegur 
Kolonjë District, Rruga Leskovik-Erseke, km 8, SH75, 
Leskovik. Eenvoudige camping maar ruim en schoon, 
uitgebaat door zeer vriendelijke boeren. Heerlijk eten 
uit eigen kweek. www.campingfarmshelegure.business.site

Boot 
• Venetië, Ancona of Bari (Italië) - Igoumenitsa 

(Griekenland) 
www.anek.gr/en/routes

• Triëste, Ancona of Bari (Italië) - Durrës (Albanië) 
www.adriaferries.com/en/lines.html

Met een knal spat een dikke steen uit elkaar, 
pal naast mijn voeten. Met open mond staar ik 
naar de brokken, en dan omhoog. 
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zie. Verbaasd staart hij me aan en lacht dan breed. We 
gebarentalen en tekenen een conversatie. Hier komen 
nooit auto’s voorbij, legt hij uit. Alleen buitenlanders 
met enorme 4x4’s, en soms motoren. Maar nooit alleen. 
De weg is veel te slecht. “Ben je echt alleen onderweg?” 
In het zand tekent hij het cijfer 13 voor de kilometers 
offroad die me nog resten. Dat is zo precies dat ik hem 
meteen geloof. Ik vraag naar de stenen, naar hoe steil 
het is, naar de haarspeldbochten. Hij verzekert me dat 
het slechtste achter me ligt. 

Dank u, Mussolini
Een beetje uitgerust en een beetje opgelucht rijd ik 
verder. Dertien, dat is haalbaar, denk ik. Maar ik ben 
moe en maak fouten. Voorbij een bocht gaat het plots 
steil bergaf, en heb ik de keuze uit schuine losse aarde 
of hele dikke, losliggende stenen. Ik kies de aarde. Ik ben 
te traag. Het achterwiel schuift onderuit en ‘bem’. Geen 
schade aan mens of motor, maar daar ligt mijn ijzeren 
paard, op haar flank, even hulpeloos als ik. Binnen drie 
uur is het donker. Ik kan hier overnachten, het is warm 
genoeg, maar mijn watervoorraad is flink geslonken. 
En bovendien heb ik dan nog steeds een omgevallen 
motor. Een herder op kilometers afstand zwaait niet 
terug ondanks mijn oorverdovend gefluit. Ik probeer de 
truc met konttillen. Geen halve centimeter beweging. 
De twee lange hefboomtakken breken zodra ik er maar 
enige kracht op zet. Ik wacht. Ik denk na. Een uur gaat 
voorbij. Ik voel me wanhopig en erg alleen. Dan valt de 
stuur-hefboomtechniek me in. Ik draai het stuur, schuif 
de handen onder het uiteinde, zak wat door de benen 
en til. Zowaar, ze komt omhoog. Ze staat! Zijpoot uit. Ik 
kan het bijna niet geloven. Ik daver op mijn benen maar 
ze stáát! De seconde erna daagt het dat ik nog minstens 
tien kilometer piste te gaan heb. Wat als ik nog eens val? 
Dit lukt me geen tweede keer. 

Ik raap mezelf bij elkaar, er is er maar één die dit 
kan oplossen, ik móét hier gewoon uit zien te komen. 
Ik span alle bagage aan, sla mijn been over het paard en 
begin te rijden. Vastberaden, met alle kracht die ik nog 
heb. Luidkeels moedig ik mezelf aan op elke meter, in 
elke bocht. “Goed gedaan! Deze kant, daar is het beste 
stuk. Oké, Trui! Je hebt het gehaald! Nu kan je zitten. Nu 
staan! Oeps, foute keuze! Beter, goed zo!” Ik daal, de ber-
gen minderen. Het einde is nabij, ik ontspan een beetje. 
Het landschap opent zich. De kilometers tellen nu snel 
af. En dan ... asfalt, zo ver als ik kan kijken. Even later rol 
ik een gehucht in. Een café, een stoel, een liter water, een 
koffie. De dorpelingen staren me aan alsof ik van Mars 
kom. Ik leg uit wat ik reed. Hoofdschuddend vertellen ze 
me dat niemand die oude weg nog gebruikt. “Mussolini 
legde hem aan. Sinds de oorlog is de SH74 niet meer 
onderhouden.” Een paar keer, voor de zekerheid, vraag ik 
of de weg vanaf hier asfalt is. Als ik door de knieën ga en 
het asfalt aai, schiet iedereen in een lach.

De cirkel is rond
De dag nadien ga ik de grens weer over. Op de heenweg 
ging het vlotjes, de terugweg is andere koek: covid-squad 
compleet met aangepaste T-shirts en iedereen krijgt een 
stokje in de neus. Een urenlange binnenweg brengt me 
van het ene adembenemende uitzicht naar het volgen-
de, zonder verkeer en zonder een meter offroad. Het is 
donker als ik de haven van Igoumenitsa binnenrijd. Ik 
slaap op een metalen wachtbank in de vertrekhal. Om 
3.30 u. in de ochtend begint het inschepen, om 6.30 u. 
vertrekt de boot. Pas als de rij aan het loket al erg lang is, 
schiet ik wakker. Eens aan boord plof ik op bed. Slapen, 
eten, koffie, kijken, lezen, slapen, tot ik 26 uur later in 
Venetië aankom. Het begin van het einde. Mijn reis krijgt 
nog prachtige staartjes in de bergen rond de Italiaanse 
meren, maar het échte avontuur ligt achter me, diep in 
de ruige, warme, hartelijke bergen van Albanië. 

Postscriptum: in Italië ontdekt een Duitse motorvrien-
din iets in mijn voorvork. Een bruin, piepklein gemum-
mificeerd vleermuisje. Vermoedelijk opgeschept in het 
bijna-donker in Albanië. Arme kleine donder. Mijn BMW 
R 80 G/S Paris-Dakar heet voortaan Batmobiel.  

Daar ligt mijn ijzeren 
paard, op haar flank, even 
hulpeloos als ik. Binnen 
drie uur is het donker. Ik 
kan hier overnachten, 
maar mijn watervoorraad 
is flink geslonken.


