Eclipsreis naar Siberië 2008
Van 28 juli tot 7 augustus 2008 reisden 31 eclipsliefhebbers naar Siberië om er de totale
zonsverduistering van 1 augustus 2008 waar te nemen

Novosibirsk
Na een voorspoedige reis, met tussenlanding in Moskou, arriveert onze groep van 31 mensen
in Novosibirsk, de hoofdstad van Siberië.

We logeren in een hotel in Akademgorodok, de “wetenschappelijke stad”, die midden in het
groen gelegen is.

De volgende dag beginnen we onze verkenning van Novosibirsk met een bezoek aan de
grootste Russische producent van telescopen : TAL. Van de Russische staatsveiligheid
mochten we de fabriek niet bezichtigen, maar met een video van de fabricage en een
tentoonstelling van oude en nieuwe kijkers was het toch een interessant bezoek.

De stadsrit door Novosibirsk brengt ons ook bij de Hemelvaartskathedraal, het belangrijkste
Russisch-Orthodoxe kerkgebouw in Novosibirsk.

We bezoeken ook het Berkenschorsmuseum, vol kunst- en gebruiksvoorwerpen gemaakt uit
... berkenschors. Tijdens onze verdere reis zullen we dergelijke voorwerpen nog regelmatig
tegenkomen.

In het Museum van de Zon zien we honderden voorstellingen van de zon uit allerlei culturen
en tijdperken. Op gong en klankschalen wordt een ode aan de zon gebracht. Laat ons hopen
dat deze “aanroeping van de zon” werkt tegen de eclipsdag ...

We bezoeken een Siberische markt, waar je niet alleen de meest diverse voedingswaren (van
fruit over specerijen tot vlees, vis en kaviaar) kan krijgen, maar ook alle mogelijke
gebruiksvoorwerpen, kleding, elektronica, ...wordt er aan de man en vrouw gebracht.

Op het imposante Leninplein staat één van de grootste operagebouwen ter wereld, met maar
liefst 3000 zitplaatsen.

Ten zuiden van het Leninplein vinden we de mooie Alexander Nevsky kathedraal, één van de
eerste stenen gebouwen van Novosibirsk.

In een reusachtig park wordt de nagedachtenis aan de slachtoffers van de verschillende
Russische oorlogen in ere gehouden. Van tanks en vliegtuigen ...

... tot een reusachtig monument n.a.v. WO II.

En dan is het tijd voor een folkconcert : de groep Syurpriz brengt op een prachtige manier een
mix van Russische en Westerse muziek op originele Russische muziekinstrumenten. De zaal
zat vol met (min of meer) verwoede eclipsjagers, waaronder ook een zekere Fred Espenak ...
De eclipsdag is aangebroken !

Vanop een prachtige locatie kijken we vol spanning hoe de maan langzaam voor de zon
schuift.

Ook onze Russische gidsen zijn in de ban van de zonsverduistering.

Het spektakel is compleet : boven het strand en het Ob-meer tekent zich de verduisterde zon
af. Ook Mercurius en Venus zijn linksboven van de zon te zien.

Het is weeral te mooi voor woorden !
Daarom laten we ‘s avonds liever de Russische sjampanski spreken ...

De volgende dag bezoeken we het geologisch museum van de universiteit van Novosibirsk.
Hier wordt het duidelijk dat Siberië over fenomenale bodemschatten beschikt. Op de foto zien
we een blok Charoiet, een paarsgekleurd gesteente dat alleen in Siberië voorkomt.

Een wandeling langs de mooie villa's in Akademgorodok toont aan dat de wetenschappers in
het Sovjet-tijdperk wel degelijk in de watten werden gelegd.

In het openlucht treinmuseum staan mooie oude locomotieven en treinstellen. Ook de
collectie reusachtige sneeuwruimers is indrukwekkend. Een spoorlijn openhouden in het
hartje van de Siberische winter vraagt blijkbaar heel wat vakmanschap en ingenieurskunst.

Na de lunch maken we een ontspannend boottochtje op de Ob, de bekende
kruiswoordraadselrivier.
De dierentuin van Novosibirsk is meer dan de moeite waard.

We zien er uiteraard de Siberische tijger ...

... maar er is ook een lijger : een kruising tussen een leeuw en een tijger. Het resultaat ziet
eruit als een leeuwin, maar met lichte tijgerstrepen en een tijgerstaart.

De hoeveelheid katachtigen is niet te tellen; deze dierentuin is daarvoor dan ook
wereldberoemd. Zelfs enkele witte Bengaalse tijgers ontbreken niet op het appel.

Transsiberische treinreis

Vanuit dit indrukwekkende stationsgebouw van Novosibirsk - één van de mooiste van
Rusland - vertrekt ons Trans-Siberisch treinavontuur.

We passeren talloze stationnetjes, huizen en werkplaatsen.

In sommige grotere stations stopt de trein wat langer en kan je voedingswaren en drank
kopen aan enkele verkoopsstalletjes.

We passeren ook eindeloze berkenwouden en natuurreservaten.

En zo zoeft de trein door het landschap, op weg naar Irkutsk ...

... terwijl we ondertussen continu heet water kunnen tappen van de Samovar voor een
heerlijke kop thee, koffie of een instant soepje. Tenzij er ergens een fles vodka wordt
opengedaan, natuurlijk ...

Irkutsk
We komen ‘s morgens in Irkutsk aan en na een opfrisbeurt en ontbijt is het tijd om de stad te
gaan bezoeken.

De kerk van de Zaligmaker is één van de oudste stenen gebouwen van Irkutsk met aan de
buitenkant aangebrachte fresco’s, wat uitzonderlijk is voor Siberië.

Onze lokale gids Elena legt uit wat er in de kerk van het Maria-klooster allemaal te
bezichtigen is.
En dan vertrekken we richting Baikalmeer ...

Baikalmeer

Aan het Baikalmeer bezoeken we eerst (het is nu eenmaal een Urania-reis ...) de LSVT of de
Large Solar Vacuum Telescope. Deze zonnetelescoop met een torenhoogte van 25m en een
spiegeldiameter van 1m, is de grootste van Eurazië.

De telescoop wordt vooral gebruikt voor onderzoek naar zonnevlammen en de zonneatmosfeer.

In het Baikal Ecologisch Museum leren we alles over de unieke dieren- en plantenwereld van
het reusachtige Baikalmeer. Bijzonder is ook de (lieve) Baikalrob of Nerpa, de enige
robbensoort ter wereld die uitsluitend in zoetwater leeft.

Daarna nemen we de kabelbaan naar Cherskoy piek. Instappen in zo’n stoeltjeslift blijft altijd
een avontuur ...

Vanop de heuveltop hebben we - nog maar eens - een prachtig uitzicht over het Baikalmeer.

Een boottocht over het meer mag natuurlijk niet ontbreken.

De tocht voert ons langs de zonnetelescoop ...

... en brengt ons naar een oude goudmijn waar we natuurlijk goud gaan zoeken. Goud
hebben we niet gevonden, maar de zeer uitgebreide en overheerlijke picknicklunch maakte
dat gemis al snel goed.

Daarna hebben we nog de gelegenheid om te zwemmen in of te wandelen langs het
Baikalmeer. De uitzichten blijven adembenemend !

Het openluchtmuseum Taltsy geeft ons een goed beeld van de traditionele levenswijze van
de verschillende Siberische volksstammen.

Er staat dan ook een prachtige collectie gerestaureerde houten huizen.

Bij de Buryaten
Na dit bezoek rijden we verder naar Ust-Orda, de hoofdstad van een autonome Buryatische
regio. De Buryaten zijn afstammelingen van de vroegere, Mongoolse bewoners van dit
gebied.

We worden er ontvangen met muziek en zang.

De Sjamaan vertelt ons uitgebreid over de Buryatische cultuur en voert een rituele ceremonie
uit.

Kurt en Hannah zijn de “vrijwillige” slachtoffers van deze ceremonie.

We worden er ook ondergedompeld in de Buryatische zangen en dansen.
Daarna keren we terug naar ons hotel in Irkutsk en genieten we nog van het “laatste
avondmaal” van de reis.

Epiloog

Wanneer we de volgende dag ons vliegtuig naar Moskou willen nemen, blijkt dat de lage
bewolking roet in het eten strooit. Hierdoor krijgen we op de valreep nog de tijd om het zeer
interessante Decembristen museum te bezoeken.

En dan kunnen we uiteindelijk toch aan onze spannende terugreis beginnen ... Spannend ?
Jazeker !
Maar dat hele verhaal is te lang om hier neer te schrijven. Vraag maar aan één van de
deelnemers aan de reis om dit relaas te vertellen .... Je zal je oren niet geloven !
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