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BEELDVERHAAL
MONGOLIË

Tien jaar na het documenteren van arbeiders,  
nomaden en mijnwerkers is fotograaf Jan Locus terug 
in Mongolië. Hij treft er een land aan waar de nomaden 
hun kuddes slachten en naar de hoofdstad trekken. 
Tjalling Halbertsma

I
n de steppe en taiga graven mijnbouw-
bedrijven naar goud, koper en steenkool. 
De bodemschatten hebben Mongolië 
niet alleen het grote geld gebracht, 
maar ook groeipijnen, nationalisme en 

ongelijkheid. Het is een land ingeklemd tussen 
torenhoge verwachtingen en diepe crisis.
 Bij aanvang van het jaar waarin Mongolië 
zich de snelst groeiende economie ter wereld 
mocht noemen, verraste het staatshoofd zijn 
landgenoten door de nieuwjaarsdronk uit 
te brengen met een glas volle melk. Eerder 
had de president het schenken van wodka op 
staatsrecepties verboden. De boodschap was 
duidelijk: zijn landgenoten zouden er goed aan 
doen minder sterke drank te consumeren.
 Maar dat glas melk riep ook een krachtige en 
zelfs mythische associatie op. Herders op de 
steppe, maar ook veel stedelingen, beginnen de 
dag met het werpen van een lepel melk naar de 
blauwe hemel. Heilige plaatsen en tempelbeelden 
worden met een kom melk of boter besprenkeld, 
een gebruik dat milaakh wordt genoemd. De 
renpaarden in de jaarlijkse nationale races 
worden met een kom melk gezegend.
 Het zijn bij uitstek deze culturele tradities 
die onder druk staan. Het land verliest in snel 
tempo zijn eeuwenoude nomadencultuur. De 
herders trekken naar de hoofdstad. De steppe 
ligt er verlatener bij dan ooit. 
 Onder het gras lonkt echter een schat aan 
grondstoffen. 72 verschillende elementen 
kunnen er in Mongolië gedolven worden en de 
voorraden zijn enorm. Het land dat na zeventig 
jaar socialisme bankroet was, heeft zich 
ontpopt tot eenfrontier market. 

 De grondstofprijzen op de wereldmarkt 
bepalen hoe rijk Mongolië zich mag rekenen. 
Zuiderbuur China, de grootste investeerder 
en handelspartner, neemt daarbij een 
sleutelpositie in. Maar na de aanvankelijke 
nationale euforie en goudkoorts is het juist 
deze betrokkenheid die de emoties hoog doet 
oplopen. Jarenlang werd er gedebatteerd of de 
nieuw aan te leggen spoorlijn die de steenkool 
naar China moet brengen, zich aan Chinese 
specificaties zou moeten onderwerpen, of 
dat de Mongoolse spoorwegen een eigen 
spoorbreedte zouden aanhouden. 
 Zolang die omstreden trein niet rijdt, 
gaat de steenkool met vrachtwagens naar 
China – met alle gevolgen van dien. Want de 
tienduizenden ritten tussen de mijnen en de 
grens veranderden de steppe in een gortdroge 
woestenij. Herders zien permanent reusachtige 
stofwolken over hun weidegronden hangen. 
Het vee zou er langzaam van stikken. 
 Ook de mijnbouw stuit op groot verzet. 
Geen nomade die het in zijn hoofd zal halen 
om een spade in de steppegrond te zetten 
en de aardgeesten te verstoren. De vervallen 
mijnen uit de socialistische periode geven een 
indruk van de verwoesting, maar die valt in 
het niets bij wat hen te wachten staat van de 
monstermijnen. 
 In de hoofdstad verlenen beleidsmakers 
intussen lippendienst aan de nationale 
identiteit. Zo bracht het ministerie van 
Onderwijs en Cultuur de Mongoolse 
boventoonzang en klederdracht onder als 
nationaal erfgoed bij Unesco. Socialistische 
iconen worden ingeruild voor Mongoolse 

veldheren en patriotten. Dzjenghis Khan, 
de roemruchte stichter van het grootste 
wereldrijk ooit, is vanzelfsprekend favoriet. 
Zijn bronzen beeltenis prijkt op het bordes 
van het regeringspaleis aan het voormalige 
Sukhbaatarplein, dat werd omgedoopt tot 
Dzjenghis Khan-plein. Buyant Ukhaa heet nu 
Dzjenghis Khan-luchthaven en in de steppe 

Groeipijngrens

ligt een kersverse Dzjenghis-stad. 
 Terwijl de herders met hun vilten ger-tenten 
aanschuiven in de verpauperde buitenwijken 
van Ulaanbaatar, schieten in het stadscentrum 
luxeboetieks en ommuurde villawijken uit 
de grond. De nieuwe rijkdom gaat gepaard 
met ongelijkheid, destructie en xenofobie. 
In de onderbuik van de hoofdstad werpen 

Mongoolse neonazi’s zich op als hoeders van 
de culturele identiteit en de landsgrenzen. Dat 
Mongolië afhankelijk is van buurland China, 
zien zij niet onder ogen.
 Vrijwel alles wordt geïmporteerd. Tot en 
met het glas melk waarmee het Mongoolse 
staatshoofd proostte. En dat is misschien 
wel de allerhoogste prijs die het mythische 

nomadenland met meer melkvee dan mensen 
voor zijn economische ontwikkeling betaalt.

Tjalling Halbertsma werkte als diplomaat 
in Mongolië. Momenteel is hij bijzonder 
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen 
en Director International van het Centre for 
East Asian Studies Groningen (CEASG). »
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