
Regen tikt op het strooien dak van ons huisje, 
de muezzins roepen om ter hardst op tot het ge-
bed, het lijkt wel een wedstrijd. Af en toe gaat de 
oproep over in een hoestbui, muezzins zijn ook 
maar mensen, en er is veel stof in Atar. Officieel 
is het regenseizoen achter de rug, maar de lucht 
is vaak bewolkt en af en toe vallen er druppels, 
soms zelfs een bui. We zijn er niet treurig om. In 
de heetste tijd van het jaar kan de temperatuur 
oplopen tot vijftig graden, tussen twaalf en vier 
uur ’s middags kun je dan alleen maar schuilen 
voor de zon. Mauritaniërs lijken meesters in de 
kunst van het zitten, het liggen, het wachten, 
het nietsdoen. En in de kunst van het theedrin-
ken uiteraard, uit kleine glaasjes die slechts 
voor een derde zijn gevuld. Ze voegen een gulle 
portie suiker toe en gieten de thee heen en weer 
van glas naar theepot tot er een laagje schuim 
ontstaat. Dat zou het zand uit de thee houden, 
zegt men. De thee komt uit China, maar is in-
tussen even Mauritaans als de dadelpalmen, die 
ooit uit Mesopotamië werden ingevoerd.
Op de markt van Atar kopen we dadelpasta. 
Die zit in een gerecycleerde Nescafé-bokaal en 
komt duidelijk niet uit een fabriek. Lokaal spul, 
denken we. Als het goed is voor Mauritaniërs, 
dan vast ook voor ons. We trekken de woestijn 
in met proviand voor onderweg. Met die bokaal 
dadelpasta zullen we alvast niet verhongeren.
Het koffertje waarin onze chauffeur zijn gas-
brander voor de thee bewaart, was ooit voor 
Franse kogelpatronen bestemd. Atar heeft zich 
heftig verzet tegen de komst van de Fransen 
en ook na de val van de stad in 1909 bleven de 

bewoners de Franse kolonialen het leven zuur 
maken. Toen Mauritanië in 1960 onafhankelijk 
werd, was de verwachting dat Atar als hoofdstad 
zou worden gekozen, maar het werd Nouak-
chott (spreek uit: Nwaksjot), dat ooit begon als 
een fort van de Fransen. In 1939 landde Antoi-
ne de Saint-Exupéry er met zijn vliegtuigje. Dat 
was niet volgens plan, hij was verdwaald. In het 
fort trof hij een oude Franse sergeant en vijftien 
Senegalese soldaten, die dolblij waren met het 
onverwachte bezoek. Ze hadden al bijna zes 
maanden geen levende ziel gezien. In latere 
geschriften vergeleek Antoine de Saint-Exupéry 
Nouakchott met een verloren eilandje in de wij-
de oceaan. Vandaag hebben banken, ambassa-
des en telecombedrijven er een stevige voet aan 
de grond. De Chinese ambassade oogt net iets 
imposanter dan die van de Verenigde Staten. 
België heeft er alleen een consulaat. Voor ons 
vertrek heb ik daar een mailtje naar gestuurd in 
verband met de coronamaatregelen, maar een 
antwoord kwam er niet.

WIJWATER MAKEN MET 
KOOLSTIFT 
‘Woestijn’, zo ontdek ik algauw, is een contai-
nerbegrip voor heel wat verschillende land-
schappen. Ik had me de woestijn voorgesteld als 
een grote zandbak, maar dat klopt niet, althans 
niet op onze tocht. Soms is er zelfs nauwelijks 
zand, of het zand is bezaaid met stenen. Die zijn 
‘afval’ van de bergen, allemaal van het type ta-
felberg, met een plateau bovenaan en veel gruis 
op de flanken. Kamelen slenteren onverstoord 

rond en knabbelen aan het schaarse groen. Her 
en der liggen karkassen van geiten en kamelen 
te bleken in de zon. Gestorven van ouderdom, 
ziekte of dorst? Wie zal het zeggen. 
Het mooiste zijn de duinenrijen, die zich nu eens 
eindeloos uitstrekken en dan weer vrij klein zijn 
in oppervlakte. En ze verplaatsen zich, als een 
leger dat oprukt. In Chinguetti weten ze er alles 
van. Twee keer moest de stad wijken voor het 
zand, twee keer kwamen de duinen als overwin-
naar uit ‘de strijd’. Het tweede Chinguetti werd 
in het begin van de dertiende eeuw gesticht. Het 
was een ideale plek voor de karavanen om even 
uit te rusten en handel te drijven. Ook pelgrims 
verbleven er, op weg naar Mekka. De stad trok 
geleerden aan die bibliotheken aanlegden. Ze 
kochten boeken, kopieerden ze of schreven ze 
zelf. Net zoals ‘onze’ middeleeuwse handschrif-
ten zijn sommige bladzijden versierd, maar dan 
wel met arabesken. Afbeeldingen van mensen, 
dieren en planten zijn immers haram, verbo-
den. Alle mogelijke onderwerpen komen in de 
boeken aan bod: astrologie, wiskunde, genees-
kunde, maar toch vooral godsdienst. 
Vandaag zijn er nog twee bibliotheken in de ru-
ines van het voormalige Chinguetti, en net als 
vroeger worden ze beheerd door de families die 
er de trotse eigenaars van zijn. We worden har-
telijk ontvangen door Saif al Islam. Zijn blauwe 
boubou, een lang, los gewaad, steekt prachtig af 
tegen de stenen van het huis waarin de biblio-
theek is ondergebracht. Die stenen komen uit 
de woestijn. Aan bouwmateriaal is er hier geen 
gebrek, maar het vergt vast veel geduld en vak-

EN OP HET EINDE 
WINNEN DE DUINEN

     OP VERHAAL KOMEN IN MAURITANIË   

▶

Naar Mauritanië reizen, dat is de manuscripten van het verleden ontdekken, luisteren naar 
de verhalen, en leven met de elementen (stof slikken, schuilen bij vijftig graden). Dat stelde 
Kristien Hemmerechts vast op haar reis door het land aan de westkust van Afrika, waar de 
duinen altijd het laatste woord hebben. Foto's  Ronnie Dankelman
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VANDAAG ZIJN ER NOG TWEE BIBLIOTHEKEN IN DE RUÏNES VAN CHINGUETTI, 
EN NET ALS VROEGER WORDEN ZE BEHEERD DOOR FAMILIES DIE ER 
DE TROTSE EIGENAARS VAN ZIJN

manschap om de stenen op maat en vorm te 
selecteren en secuur te stapelen.
Voor Saif al Islam de manuscripten uit een 
vitrinekast pakt en voor ons openslaat, trekt 
hij zwarte handschoenen aan. Sommige blad-
zijden zijn weggevreten door termieten. Er is 
hem steun beloofd om zijn verzameling beter 
te bewaren, maar voorlopig laat die op zich 
wachten. Ook uit Saoedi-Arabië komt er geen 
hulp, terwijl, zo zegt Saif, Chinguetti op de ze-
vende plaats prijkt op het lijstje heilige steden 
van de Islam. Ik weet dat er heel wat discussie 
bestaat over die rangschikking, maar ik houd 
wijselijk mijn mond. Ook zijn bewering dat er 
ooit op een dag wel tweeëndertigduizend ka-
melen door Chinguetti zijn gepasseerd, trek 
ik niet hardop in twijfel. De man is een bege-
nadigd verteller en weet hoe hij toeristen moet 
entertainen, dát is wat telt.
‘Jullie kennen wijwater, niet?’ vraagt hij. ‘Ik zal 
je vertellen hoe wij wijwater maken. Je neemt 
een tablet en schrijft er met een koolstift een 
passage uit de Koran op. Die fixeer je met gom 
en leer je uit je hoofd. Vervolgens wis je de tekst 
met water. Je vangt het water op en drinkt het 
want het is nu gewijd.’
Hij lacht er schalks bij, zodat het niet duide-
lijk is of hij geloof aan zijn woorden hecht, of 
verwacht dat wij dat doen. Uit de zak van zijn 
boubou vist hij een plankje waarin nagels zijn 
geklopt. ‘Zo zagen sleutels er vroeger uit', zegt 
hij, en hij demonstreert hoe hij daarmee de bi-
bliotheek kan afsluiten. Bij wijze van afscheid 
declameert hij een gedicht in het Arabisch over 
krijgers die hun ledematen én veel bloed verlo-
ren, maar ze lieten de moed niet zakken, want 
Allah stond hen bij.

SCHORPIOEN VAN 
DE GEVAARLIJKE SOORT
Er is veel ‘vroeger’ in Mauritanië. Vroeger trok-
ken de karavanen door de Sahara, vroeger wa-
ren er grote kuddes kamelen, vroeger leidde 
iedereen een nomadisch bestaan. De droogte 
aan het eind van de jaren 60 en het begin van 
de jaren 70 maakte daar een einde aan. De no-
maden vonden te weinig voedsel om hun kame-
len te laten grazen en het peil in de waterputten 
zakte. De meeste nomaden vestigden zich aan 
de kust. Een derde van de bevolking woont van-
daag in Nouakchott, maar elke rechtgeaarde 
Mauritaniër wil een aantal maanden per jaar 
in de woestijn doorbrengen, in een tent of in 
een huisje – een case, zeggen zij. Wanneer we 

voorbij de restanten van het eerste Chinguetti 
komen, toont onze chauffeur ons zijn case. Ik 
kijk om me heen en zie iets wat veel weg heeft 
van een maanlandschap, maar voor hem is het 
een vakantieplek.
De woestijn is op haar best wanneer de avond 
valt en de temperatuur verrassend snel daalt, 
zeker wanneer er een felle wind staat. We zoe-
ken een beschutte plek achter een van de 4x4’s 
en maken een vuurtje. Een dode tak van een 
acacia is daar het meest geschikt voor. Intussen 
mengt iemand water, bloem en gist. Straks, als 
het hout in houtskool is omgezet, zullen we in 
een kuiltje in het zand een oventje maken om 
brood te bakken. Intussen gaan we op onze rug 
liggen en proberen we sterren en satellieten 
van elkaar te onderscheiden. De maan is bijna 
vol en geeft verrassend veel licht, waarbij de 
sterren verbleken. Altijd wanneer we ons kamp 
opslaan, komen iets later mensen buurten. De 
mannen gaan met de chauffeurs bij het vuur 
zitten kletsen, de vrouwen knopen doeken 
open en spreiden souvenirs uit waarvan ze 
hopen dat we ze zullen kopen, al dringen ze 
nauwelijks aan. De woestijn kan verlaten en 
onherbergzaam lijken, maar ze is wel degelijk 
bewoond.
Wanneer fotograaf Ronnie ’s morgens zijn 
tent opbreekt, ziet hij een schorpioen. Het is 
een geelgroene, met vijf strepen op de rug, dat 
zijn de gevaarlijke. Hun beet kan je hartspier 
verlammen als het gif je hart bereikt. We den-
ken aan alle keren dat we op blote voeten een 
duin hebben beklommen en huiveren. Slan-
gen schuilen er trouwens ook, daarvan toont 
de chauffeur ons de sporen in het zand: fijne 
streepjes die afwisselend naar links en rechts 
wijzen.
Ooit leefden hier olifanten, giraffen, neus-
hoorns en nijlpaarden. De Sahara was toen een 
groene savanne waar het goed vertoeven was. 
Met een beetje geluk kun je in het zand pijl-
punten vinden, stille getuigen van de jacht die 
op dieren werd gemaakt. We rijden een kloof 
in omringd door tafelbergen. Op een rotswand 
zijn okergele en roestkleurige tekeningen aan-
gebracht. We herkennen giraffen en olifanten. 
In sommige grotten zijn neptekeningen ge-
schilderd, maar deze zijn authentiek, zo heeft 
de overleden onderzoeker en ontdekkingsreizi-
ger Théodore Monod verklaard. 
Hoe zal het land hier zijn over nog eens zesdui-
zend jaar? En kan het werkelijk dat er niet meer 
dan 6.000 jaren nodig waren om de savanne te 

veranderen in een woestijn? In het Nationaal 
Museum van Nouakchott heeft de gids het 
over 100.000 jaar. Dat lijkt mij waarschijnlijker, 
maar de National Academy of Sciences of the 
USA houdt het bij 5.000 tot 14.000 jaar. 

EEN VROUW MOET
HET HUIS VULLEN
De laatste dag brengen we door op het strand 
van Nouakchott, op de strook voorbehouden 
voor ontspanning. Verderop heb je het strand 
voor de vissers, daar kun je de choreografie be-
wonderen van de prauwen die door de golven 
klieven. Ezels trekken de karren waarop de vis 
wordt geladen, mannen sleuren de zware prau-
wen met vereende krachten uit het water. Het 
strand voor ontspanning is niet anders dan een 
strand bij ons, alleen kun je er ook ritjes op 
een kameel maken. Die kamelen in Mauritanië 
hebben maar één bult: het zijn kameel-drome-
darissen. Elke dromedaris is een kameel, zo 
leer ik, maar niet elke kameel is een dromeda-
ris. 
Een mollige vrouw giechelt terwijl de kameel 
zijn poten strekt en haar op zijn rug de hoogte 
in tilt. Vroeger – alweer dat ‘vroeger’ – werden 
de meisjes vanaf hun zesde jaar vetgemest met 
gesuikerde melk opdat ze zouden beantwoor-
den aan het schoonheidsideaal. De vrouwen 
uit de rijkere klasse zien er nog altijd voluptu-
eus uit. Ik denk aan wat bibliothecaris Saif uit 
Chinguetti me heeft gezegd: dat een vrouw het 
huis moet vullen. 
‘Een man heeft niets aan een spichtig ding dat 
onrustig heen en weer loopt.’
Hij lachte erbij zodat ik alweer niet wist of hij 
het meende of niet. 
‘Ik koop altijd een witte boubou om naar een 
feest te gaan', vertelde hij. ‘Die draag ik dan 
een tijdje, en voor het volgende feest verf ik 
hem lichtblauw, en voor een derde feest don-
kerblauw, tot ik eindig met een zwarte.’
Opnieuw was er die ondeugende fonkeling in 
zijn ogen. Mauritanië lijkt wel het land van dui-
zend-en-een verhalen, zoals dat over de profeet 
Mohammed, die uit Mekka moest vluchten 
voor zijn moordenaars. Hij verschanste zich in 
een grot. Een spin weefde de ingang dicht, een 
duif bouwde er een nest en legde er twee eieren 
in. Mohammeds achtervolgers doorzochten de 
grot niet, want ze gingen ervan uit dat die on-
bewoond was. Aan dat mirakel dankte Moham-
med zijn redding. En zo, wordt mij verzekerd, is 
het echt gebeurd. ▶


