Maandag 3 augustus - Transmongolië-express - Beijing.
Om 5.45 uur ben ik al wakker. De hele trein lijkt nog te slapen. Het landschap waar we door
rijden is bergachtig. Ondanks het vroege tijdstip zijn er buiten al genoeg Chinezen op. Één
van hen zit slechts op 5 meter afstand van de rails zijn behoefte te doen. Nu weet ik het dus
echt, ik ben weer terug in China. De dorpen waar we langs komen zien er heel armmoedig uit.
De eerste stop is Datong. Ik strek even de benen op het perron, maar lang staan we hier niet
stil. Een uur later zie ik de Chinese Muur.
Prachtig slingert deze door het bergachtige
landschap. Op sommige plaatsen ziet hij er erg
oud en geruïneerd uit.
In tegenstelling tot in Rusland en Mongolië eet
vandaag iedere passagier in de restauratiewagon.
Je kunt kiezen uit afhalen of zitten in de
restauratie. Bij de lunch kies ik voor het laatste en
deel een tafel met een man uit Luik. Omdat hij
mijn Nederlands niet verstaat en ik zijn Frans niet kan begrijpen, praten we in het Engels. Hij
heeft net een trektocht van 4 weken door Mongolië achter de rug. Als we het over het
prachtige groene landschap hebben, vertelt hij dat toen hij aankwam het landschap bruin was,
maar dat het daarna door de aanhoudende regen groen gekleurd is.
Als we even later op een stationnetje wat perziken kopen, vraag ik aan het meisje dat het fruit
verkoopt in het Chinees hoe ze heet. Ze kijkt me verbaasd aan en loopt dan lachend weg naar
enkele andere verkoopsters en vertelt hen waarschijnlijk dat ze net door een Laowai in het
Chinees werd aangesproken.
Hoe dichter we bij Beijing komen, des te vochtiger wordt het, waardoor het gedeelte van de
Muur bij Badaling helaas niet goed zichtbaar is vanuit de trein.
Eenmaal in Beijing valt het weer en de drukte als een deken over me heen. Ik neem afscheid
van Rainer en Monica en we spreken af dat we elkaar woensdag avond zullen treffen om
Pekingeend te gaan eten. Met twee taxi's gaan we naar ons hotel, dat er keurig verzorgd
uitziet. Na bijna een week zonder douche, spoel ik vervolgens al het vuil van me af.
Omdat het de eerste avond in China is, gaan we met de hele groep eten.
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