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BRUSSEL, 23-24 JANUARI

DE IEA bijeenkomst gaat over CO2 pricing. Ingewikkeld maar boeiend. De markt blijkt
inmiddels miljarden waard, en dat is heel veel meer dan in de tijd dat ik nog projecten leidde
in deze markt.

Hoofdstuk: Brussel, 23-24 Januari

Nederland is een puinhoop. Een beetje sneeuw en uitgelopen werkzaamheden tussen
Rotterdam – Utrecht en Den Haag – Utrecht zorgen voor enorme vertragingen. Twee
jumpers tussen Haarlem – Amsterdam en
Amsterdam – Utrecht maken het, letterlijk
en figuurlijk, af. De eerste dag heb ik tot
het eind van de middag afspraken. Door
de spoorsituatie ben ik gedwongen via Den
Bosch en Roosendaal te rijden en daarmee
is het idee “even snel naar Brussel” wel
weg. In Roosendaal alleen mag ik al 50
minuten wachten. Ook hier zit een Döner
op het station, dus ik kan in ieder geval
een durum eten. Daar de kebabber de
zoveelste uit een keten is, kan een Kebabreport achterwegen blijven. Na ingecheckt te zijn in
Hotel Albert kom ik met het plan nog een blokje om te gaan. Bij Katelijne is het weer zo naar
dat ik direct maar weer omdraai. Bovendien protesteren mijn hielen, gisteren leuk
geschaatst met Wart, maar er zijn restsporen.
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De volgende ochtend mag ik naar Rue Froussard. Een heus EU-gebouw met volledige
bewaking, scans etc. Bij het verlaten van het hotel sneeuwt het al, en de natte sneeuw houdt
aan tot in de middag.

Ik blijk als eerste binnen te komen, en
mag de Engelsen verwelkomen die
zich grappend afvragen of ze nog
welkom zijn in EU gebouwen.
Natuurlijk zijn ze dat, maar het tekent
de veranderende houding in de
wereld na Brexit en Trump dat het wel
een onderwerp is.
De dag wordt omgeven door heel veel
broodjes, zodat ik met gevulde zakken
aan het eind van de dag naar station Midi kan om ongestoord en met een gevulde maag
naar huis te reizen.
TIEL - MILAAN, 30-31 JANUARI

Gisteren heb ik nog vier ijsduiken met Gagnan gemaakt, nu regent het. En ongemeen hard. Ik
rij dus naar Station Passewaaij om richting trein te sprinten. Ik haat de trein van 5:50. Deze
wordt bevolkt door een raar slag volk dat voor zessen al op volle snelheid is en dat met
iedereen willen delen. Niets treintukkie of het nieuws bekijken, nee gewoon vol ouwehoeren
met zijn allen…..
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Dit verhaal gaat vooral over reizen. Om op tijd in Milaan te komen moet ik met de trein van
5:50 uur. Ondanks dat ik een ochtendmens ben is me dat te vroeg. Dit is einde van de nacht
en niet de vroege ochtend.
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In Utrecht heb ik een positieve
vertraging. Dat wil zeggen dat de
trein naar Schiphol, die ik had
moeten missen, er nog staat. Het
netto effect is dat ik heel vroeg op
het vliegveld ben. Ik ben
ingedeeld bij EasyJet. Goedkoop
en onaangenaam. Ze hebben een
eigen pier, pier M en zijn
afgesloten van de rest van
Schiphol. Maar om deze tijd is het nog niet erg druk, waardoor de beveiligingshobbel snel is
genomen. De apparatuur is bang dat ik mijn handen opblaas. Met doekjes worden samples
genomen en ter plekke door de computer geanalyseerd. De computer is het met me eens:
mopperen over het vroege vertrek is één ding maar geen enkele reden om suïcide bomber
te worden.
Na de controle is het saai: een paar winkeltjes, twee barretjes en je hebt het gehad.
Daarnaast is er onaangenaam hangmeubilair. De dubbele espresso maakt veel goed.
Easyjet verwacht dat je blijft hangen tot de gate vrij is. Op enig moment zie ik iets met
Milaan en 4. Als een der laatsten kom ik bij gate M4. Na een tijd wachten wordt me vertelt
dat ik in Lounge 4 en niet bij gate 4 wordt
verwacht. Inmiddels staat er een lange rij
achter me, waar ik me langs moet vluchten.
Even overweeg ik te zeggen dat ik niet mag
van Trump, maar grappen op vliegvelden
lopen niet altijd goed af, dus ik laat het
maar. Eenmaal weer op de gang zie ik dat
gate 3 open gaat. En dan sta ik zomaar bijna
vooraan te wachten. We krijgen uitgebreid
de kans er van te genieten, want het
vliegtuig is 45 minuten te laat.

De vlucht naar Milaan is vervolgens probleemloos. Onderweg word ik een keer wakker
geschud en maak ik wat foto’s, maar start en landing maak ik niet mee. Dus ik kom
uitgeslapen op Malpenza aan. Vandaag is een uitermate regelmatige treinverbinding met
Milano Centrale, het centraal station. Regelmaat maakt het helaas niet snel. Het duurt
eindeloos voor we het centraal station binnenlopen. Het is droog, maar verder is het weer,
om de piloot te citeren, niet de moeite.
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Als het er eenmaal is, wordt de Airbus 319 met grote efficiency gevuld. Ik zit op de
allerlaatste plek en kan alles mooi overzien. Omdat ik vooraan stond en er een trap aan de
achterkant van het vliegtuig is, kan ik razendsnel instappen en zelfs mijn handbagage nog
opbergen.
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Toch is het lollig om hier te lopen. Al was het alleen maar omdat de honger inmiddels
nadrukkelijk aanwezig is. Nu weet ik nog een restaurantje op het plein voor het enorme
station. Een verslag van het maal wordt voor “Kebabreporters” genoteerd.
KEBAB-CENTRAL-TURKISH-CENTRALE-KEBAP-RISTORANTE-PIZZA-GRILL-CAFFEE

Een kebab report.

MILANO – CENTRALE – LAMBRATE

Hoofdstuk: Tiel - Milaan, 30-31 januari

Wel hier. Gunder ook wel. De kracht van kebab reporters is dat een bevooroordeelde
reporter ooit eens met groot enthousiasme een oordeel heeft gegeven waar je iets mee kan.
Of niet natuurlijk
Zeker als je zelf de reporter was, dan heb je iets om op terug te kijken en om ontwikkeling
van kwaliteit te meten (ok, niet heel waarschijnlijk, maar de theorie is mooi).
Dus ik blij aan de slag in het zoekvenster met Milaan. “Been there, ate that!” Vier mooie
verhalen, inclusief sexy ondergoed komen in beeld, maar verder: Helemaal niets meer van
mijn eerdere goede ervaring te vinden. Wel geschreven, nooit geplaatst!
Dus nu alsnog en even snel. Als je in Milaan het centraal station uitkomt zie je links van het
plein voor het station McD. loop daarheen en er niet ver naast, op Piazza Duca d’Aosta, 12
zit Centrale Turkish Kebap. Als je googelt krijg je vier verschillende namen, maar bij nummer
12 moet je zijn. Ik ging voor de Shish Kebab en een linzensoep. Met koffie en ayran ben je
€18,– kwijt. Normaal is alleen de
prijs al voldoende om de tent tot
op de grond af te branden. Wat
heet, om de Turken een brief te
schrijven dat het voedsel naar
Gullen smaakt.
Helaas, het zal niet zo zijn. Ik
vind het een toptent. Om te
beginnen is er niet één morsige
kebabber, eventueel bijgestaan
door een semi-crimineel neefje
met scooter en pet.
Er is personeel. Er zijn obers,
bakkers, koks en er is een
eindbaas. Die zijn allemaal
vriendelijk en kijken hoe ze je
kunnen helpen.
De kebap is een bord met rijkelijke salade, sauzen in bakjes, olie en azijn voor over de
salades, rijst en tot in perfectie gebakken rundvlees. De tomaat en de peper zijn goed
gegrild.
Het is me niet duidelijk of het gevlochten plaatbrood voor de soep of de kebab was bedoeld,
maar ik zie het uit de oven komen, dus warm en vers.
Verder is de tent schoon. Niet dweilschoon, maar glimmend.
De tent is verder eenvoudig met een fors aantal tafeltjes en héél véél klanten.
Zelden sluit je een maaltijd kebab af met een dubbele espresso. Hier kan het!
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De laatste etappe gaat per metro naar station Lambrate. Daar op de Via Carlo Valvassori
Peroni zit Hotel Gamma.
Het is een beetje een uitgewoond ding, maar
men is vriendelijk, en het is schoon.
Ik doe een rondje in de wijk, met een parkje waar
de local drunks beginnen te schreeuwen als ik
een foto maak. Het is geen mooie wijk. Veel
graffiti van de lelijke soort en lelijke hoogbouw.
Ook heeft Lambrata een luguber veld. Aan het
eind van WOII werd de fascistische top 5 van
Italië, waaronder Mussolini, geëxecuteerd door
de partizanen en ondersteboven opgehangen op het plein.
Tamelijk snel ben ik, samen met een fles water, weer in het hotel om de mail af te handelen.
’s Avonds eet ik een broodje met Hans Nilsson en Svetlana Gross. Daarna is de werkdag van
morgen ook voorbereid.

Hoofdstuk: Tiel - Milaan, 30-31 januari

Over de werkdag valt weinig te zeggen. De
conferentie vindt plaats bij het
onderzoekscentrum CESI, dat geen enkele
uitstraling heeft, en ver buiten het centrum ligt.
Inhoudelijk boeiend, maar ik ben blij als een
taxi me aan het eind van de middag
terugbrengt naar het OV, waar ik de trein naar
Malpenza pak. De wandeling door het centrum
van Milaan moet ik helaas laten lopen, maar je
kan niet alles hebben. Met Nelleke ben ik er
tenslotte al uitgebreid geweest. Ik vlieg terug met Vueling, een prijsvechter die niet eens
echt verkeerd is.

Internationaal werken 2017, een privé verslag

6

PARIJS, 21-23 FEBRUARI.

Hoewel Parijs inmiddels “standaard” is na al die jaren, is deze reis wat bijzonder. Deze keer
zit ik niet op de Boulevard de Grenelle, maar bij Ibis in Bercy. Het kantoor en vooral de
vergaderzalen van het IEA worden nog steeds verbouwd, en dus is het steeds zoeken naar
waar er nu weer wordt vergaderd.

Bercy is een puinhoop. Een combinatie van het renoveren van het metrostation, het
verbeteren van de weg en de beveiliging van stadion en omgeving tegen terroristen zorgt
voor een onoverzichtelijke bende met veel betonblokken. Na wat klim- en sleurwerk met
koffertje kom ik uit bij het Ibis, dat als kunst de nodige graffiti “light” heeft laten spuiten in
het gebouw. Ibis is een duidelijke prijsvechter, maar door deze aanpak is het een aardig
verblijf. In de middag ga ik eens kijken in het park, met het
stadion, een skatebaan en veel wandel- en sportmogelijkheden.
Langs de Seine staat een reeks leuke beelden van internationale
stereotypen, uitgevoerd in putdeksels. Vanaf daar gaat er een
loopbrug over de rivier naar de imposante nationale bibliotheek
“Francois Mitterand”. Met hoge trappen langs de hele gevel, een
binnentuin met bomen en vier imposante torenflats trekt het
complex toeristen en sporters. Naast het gebouw is een Buffalo
Grill, juist op het moment dat ik vind dat het haptijd is. Het is dan
een uur of zes, voor Fransen een tijd om langzaam aan eten te

Hoofdstuk: Parijs, 21-23 februari.

De eerste dag reis ik vrij vroeg, zodat ik
nog wat rond kan wandelen in de stad. De
omgeving van Bercy ken ik tenslotte
helemaal niet. Voor die tijd heb ik nog wel
een uitdaging. De metro is ontregeld.
Vanuit het Gare du Nord weet ik de weg
wel naar een ander station, en na wat
omzwervingen kom ik terecht op station
Stalingrad. Van daar is het goed te doen
om naar Bercy te rijden.
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gaan denken, maar het zeker nog niet te doen. Als enige bezoeker wordt ik pontificaal voor
het raam gezet. Het werkt. Als ik vertrek begint de zaak langzaam vol te lopen.
De volgende ochtend ga ik op mijn gemak naar het IEA kantoor. Jammer, helaas, er blijken
twee vergaderingen te zijn, die me beide verwachten. De belangrijkste vindt plaats in het
Ministerie van Financiën, naast …. het Stade de Bercy. Dus ik scheur weer terug door de stad
(metro’s scheuren behoorlijk) en ben nog ruim op tijd voor mijn verhaal over de verlenging
van het mandaat van de EGRD. Waar ik in het verleden wel eens last had van zeurneusjes die
“iets” wilden zonder duidelijk te zijn, komen er nu alleen hele positieve vragen en
aanmoedigingen. De groep kan weer drie jaar door.
Het ministerie van financiën is trouwens een
enorm complex, met veel gebouwen en zelfs
een uitbouw met een zuil in de Seine.
Uiteraard met alle beveiliging van dien, maar
dat kunnen we zo langzamerhand hebben.

Eenmaal in de havenmond eindig ik bij een
sluis, waar nadrukkelijk staat dat het
verboden is voor voetgangers. Met als
keuze een rotstuk terug lopen en de wet
overtreden verliest de wet het
nadrukkelijk. Via de andere kant stiefel ik
door naar het Île de la Cité. In het meest
oostelijke stuk vind ik een kerk die eigenlijk
best de moeite is. Normaal zit hij dicht, en
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Na de vergadering weet ik te ontsnappen aan
diners, ik heb er geen zin in. In plaats daarvan
loop ik via de noordelijke Seine oever naar het Île de la Cité. In het eerste stuk valt op dat er
veel daklozen zijn die een permanente tent hebben opgezet, vooral onder of in de
tussenstrook op bruggen. Onder de Pont
Charles de Gaulle is van pallets zelfs een
heel complex gebouwd. Er staat veel
graffiti op, maar verder zie ik niemand, tot
ik een foto van het geheel maak. Dan
verschijnen er ineens hoofden die naar
me schreeuwen. Tijd om door te
wandelen. Verderop, richting haven van
Parijs, wordt het pad wel erg smal en is
het voorzichtig lopen. Want hoewel ik nog
steeds goed kan zwemmen, lijkt een plons in de ijskoude Seine me niets.
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iedereen is toch alleen maar geïnteresseerd in die kerk “even verderop”.
Na wat foto’s loop ook ik door naar “die kerk”. Het wordt donker, dus ik kan wat mooie
foto’s van de deuren van “Onze Dame” maken. Dan ga ik via de zuidkant en de Jardin Tino
Rossi weer terug. Het eerste stuk is ieder moment van de dag druk, met veel beelden en
mensen die er gemoedelijk rondhangen.
Verderop kom je langs het Cité de
la Mode et du Design. Veel
georganiseerde graffiti en leuke
architectuur. Het is nu zo donker
dat een aantal Starwarfans met
lightsabers aan het schermen zijn.
“Gekker moet het niet worden”,
denk ik en sjok door.
In de Seine ligt nog een zwembad,
Josephine Baker. Lijkt me ook
leuk. Bij gebrek aan zwembroek
en tijd loop ik door en steek de Seine over naar mijn hotel. De honger wordt verholpen door
een hartige pannenkoek om de hoek. Het is een onooglijke zaak, maar de producten zijn
goed en erg goedkoop.
In het park naast het hotel spelen
twee ploegen met bezems tussen
hun benen zwerkbal1. Conclusie:
het kan toch nog gekker 😊.

1

Quidditch
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De laatste dag is eigenlijk geen
verslag waard. Van het hotel naar
het ministerie en dan terug naar
het Gare du Nord. De metro’s
lopen weer perfect, dus in no
time raas ik terug naar Rotterdam
met de Thalys.
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DUBLIN, 9-11 MEI

Voor de voorjaarsvergadering van IEA-DSM zijn we uitgenodigd in Dublin. Met de bus ga ik
van het vliegveld naar de stad. Het is duidelijk voorjaar aan het worden. De bomen krijgen
weer bladeren, er staat van alles in bloei en het is leuk de stad weer te zien.
Het Hilton hotel ligt langs een riviertje met een sluis. Het is even zoeken, maar dan is het een
leuke plek, aan de rand van het centrum.

Achter Dawson ligt het universiteitsterrein, maar daar ben ik al een aantal keren geweest,
dus ik keer om en ga naar het centrum. Dat
gaat allemaal niet heel makkelijk, het lijkt wel
of de hele stad op de schop ligt. Via the College
Green loop je langs de Bank of Ireland. En dan
kan het niet missen of je zwaait naar Molly
Malone. Beroemd van de tekst
“As she wheeled her wheel-barrow, Through
streets broad and narrow Crying cockles and
mussels, alive alive O!”
Deze keer heeft ze het voor een bronzen beeld wel erg letterlijk genomen, ze is pleite. In
plaats daarvan staat er nu een man met een badge om de mensen de weg te wijzen tussen
Internationaal werken 2017, een privé verslag

Hoofdstuk: Dublin, 9-11 mei

Met tijdverschil ben ik er aan het eind van de ochtend, en heb dus tijd voor een enorme
wandeling. Allereerst loop ik naar het centrale park Stephans Green, met een korte
lunchstop bij Starbucks. In het park zitten de mensen al in het gras, en het valt me op dat er
veel Nederlands wordt gesproken, waarschijnlijk door exchange students bij het Trinity
college. Vandaar door naar de hoofdstraat, het wandelgebied van Dawson Street. Ik ben wel
geïnteresseerd in Ierse CD’s, maar ook hier zijn alle echte CD-zaken verdwenen. Alleen
tussen de souvenirs zie je nog wel eens wat liggen. Wat niet is veranderd is dat er op
Dawson altijd wel mensen muziek aan het maken zijn. En iedereen die hier speelt is goed,
anders maak je geen kans.

1
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de kuilen en de versperringen. Op de vraag waar Molly is, knippert hij niet met zijn ogen:
oversteken, Church Lane in en daar staat ze voor St.Andrews. Hij heeft helemaal gelijk, al
was het plan eigenlijk om helemaal de andere kant uit te gaan. Dus na Molly opnieuw over
heuvel en dalen, weer langs de man met de badge.
Zo bereik ik toch Temple District. Een
beroemd en vroeger berucht gebied. Nu is
het een goed opgeknapt uitgaansgebied met
restaurants, kroegen en hotelletjes. Alles in
traditionele kleurige Ierse stijl met veel
uithangborden en, alweer, muziek.
En er is een VVV. Hier kunnen ze vertellen
waar er nog Ierse muziek te vinden is.
Ondanks de goede aanwijzingen loopt ik nog
een keer verkeerd, en eindig bij de Liffey. Deze rivier dwars door het centrum moet je ieder
bezoek een keer gezien hebben, dus dat is ook weer geregeld. Daarna vind ik de CD-zaak
snel. Het is een geval van een kind in de snoepwinkel, ze hebben van alles. Als ik vertrek ben
ik zes cd’s rijker. Op dat moment wordt me duidelijk dat ik niet zomaar in een winkel sta,
maar bij Celtia records, de allergrootste uitgever van Keltische muziek ter wereld. Het
afscheid duurt hierdoor aanzienlijk langer, en als ik ooit terugkeer in de stad komt dit hoog
op de lijst.
De volgende dag is de Ierse DSM dag, waar ik een presentatie geef. De Ieren hebben het dik
voor elkaar, en het is een fantastische en leerzame dag. Na afloop heb ik de kans nog een
klein blokje om te lopen voordat ik me aansluit bij wat collega’s om te gaan eten bij “the Cat
and Cage”. Prima restaurant, waar ze een voor Europa ongemeen goede vissoep hebben.

Daar is het krankzinnig druk. Om de een of
andere reden is alles afgesloten. Ik werk
me naar voren en trek de telefoon. De
bewaker komt naar me toe en ik vertel dat
ik op weg naar huis ben, en dat hij op mijn
telefoon kan controleren waarom. En ook
dat niemand me tegenhoudt. Tot
verbazing/verbijstering van de omstanders
word ik na zeer kort overleg doorgelaten.
Men wacht me op in de auto en we scheuren naar het ziekenhuis. Hoewel achteraf blijkt dat
ze nog bijna twee maanden heeft, is het goed terug te zijn.
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Halverwege de volgende dag slaat het noodlot toe. De familie roept me terug, omdat mijn
moeder stervende is. Er wordt snel een vlucht geregeld, en binnen een paar uur ben ik op
weg naar Schiphol.

1
1

BIRMINGHAM, 13-17 JUNI

Met de nodige twijfels in verband met de thuissituatie vertrek ik voor de ERGD naar
Engeland. Er is een tweedaagse workshop op de universiteit van Birmingham.
Eigenlijk weet ik helemaal niets van de stad. Zelfs niet dat het de 2 e stad van het land is, al
betwist Liverpool dat soms. Als ik het wel had geweten was ik niet verbaasd geweest dat er
meerdere directe vluchten naar de stad zijn. En ook niet dat ik na landing niet in het centrum
sta.

De skytrain is een prestigeobject. Een paar honderd meter monorail, waardoor je een korte
wandeling en twee kruisingen uitspaart. Ook op het station is de bewijzering en hulp prima,
dus in no time
ben ik op Grand
Central. Dit is er
een in de
categorie je
houdt er van of
je houdt er niet
van. Hyper
modern met
grote bogen en
lichtkoepels en
een glimmend
metalen buitenkant. Ik vind het prachtig.
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Hoofdstuk: Birmingham, 13-17 juni

Nu spreek ik redelijk Engels, en zijn de agenten behoorlijk coöperatief. Via de skytrain naar
Airport station en dan de train naar Grand Central. Vandaar is het een stevige wandeling,
maar het is goed te doen met dit mooie weer.
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Op Grand Central is het minder duidelijk waar ik heen moet. Maar gelukkig is er een
informatiehokje. De mannen daar hebben het niet op lopen. Ze laten op een scherm zien dat
het te ver is en zeggen dat ik maar een taxi moet pakken. Met mijn mededeling dat ik dan
vier uur te vroeg ben, en op de stoep kan gaan zitten maakt geen enkele indruk. Het valt
buiten de kaart en dus is het taxiwerk.
Met de telefoon met google maps en een kaartje van de omgeving van het station heb ik nu
een redelijk beeld waar ik heen moet, dus langs drukke autostraten en oude, typisch Engelse
gebouwen uit de tijd van de revolutie loop ik richting Edgbangston Road.

Ondanks dat ik ook nog een oud kerkje inloop, ben ik uiteindelijk nog steeds te vroeg bij het
hotel. Wel kan ik mijn spullen opslaan en na een half uurtje een sandwich bestellen. Die vind
ik tamelijk duur, maar door het vele
lopen heb ik ook een ernstige soort
van honger, dus het moet maar. Met
enige overdrijving kan ik stellen dat
de sandwich een goed belegd half
brood blijkt te zijn. Ondanks dat het
geruime tijd duurt voor ik het heb en
op heb, kan ik nog steeds niet in mijn
kamer. Maar gelukkig hebben ze me
aangegeven dat ik maar een
kwartiertje van wat winkels zit, dus ik
bedenk dat ik wat te eten voor vanavond ga scoren. Na een 25 minuten gewandeld te
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In een aardig parkje gaat de telefoon. Het blijkt de arts van mijn moeder. Gisteren heeft hij
verteld dat ze maar naar huis moet om dood te gaan, en heb ik hem verteld dat ze blijft op
een plek met goede medische begeleiding. Laten we samenvattend zeggen dat ik daarbij wat
druk uitoefende. Nu vertelt hij dat hij nog steeds gelijk heeft, maar dat ze een goede
oplossing hebben gevonden in de Biltse Hof. In dat geval kan hij zijn gelijk van mij krijgen.
Opgelucht loop ik verder, al knaagt er wel iets. Andermaal haal ik de papieren uit mijn
koffertje en jawel, Birmingham heeft een
Edgbangston Road en een Edgbangston
Park Road. Deze liggen een stevig eind
uit elkaar en uiteraard ben ik op weg
naar de verkeerde. Wel kom ik nu langs
een sportterrein waar grote posters en
spandoeken hangen voor “het”
wereldkampioenschap. Jawel, cricket. De
enige sport die zo vervelend is dat ze
halverwege thee gaan drinken. En
lunchen, en nog een keer thee, en dineren. Kortom, alleen culinair een verantwoorde sport.
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hebben geeft ik de moed op. Het kruisje op het universiteitskaartje brengt me niet waar ik
wil zijn. Dus weer 25 minuten later sta ik in het universiteitshotel en kan zomaar mijn intrek
nemen in het Peter Scott house.
Nieuwsgierig als ik ben, wil ik wel weten wie die Peter Scott nu eigenlijk wel niet was. Het is
een beetje treurig typ. Allereerst begint iedere verwijzing naar zijn vader, Robert Scott, die
op een pool doodvroor. Peter won een bronzen medaille op de Olympische Spelen. Zijn
vorm van bootje varen is nog zieliger dan cricket. Het werd na zijn race onmiddellijk weer
van het olympische programma geschrapt. Maar hij is mede oprichter van WWF en heeft de
panda getekend, dus deze rector magnificus van Birmingham heeft recht op een
universiteitshotel met zijn naam (al staat het op de nominatie gesloopt te worden).

Het is rond zes uur, dus tijd om de dag te besluiten met wat voorbereiding voor morgen en
een maaltijd. Bij gebrek aan verder inzicht valt de keuze op het universiteitsrestaurant. Dit
gaat om exact 6 uur open. Geen seconde eerder of later. Het ontbreekt aan iedere vorm van
klanten, en dat geeft te denken. Voorzichtig bestel ik een soep en een fish and chips met
“iets van peas”. Een veiligere keuze dan Fish & Chips kan je bijna niet maken in dit land. De
soep is een pompoensoep. Alleen met
veel zorg en toewijding is er iets van
pompoen te maken, waarbij de meest
voor de hand liggende oplossing het
Halloween masker is. Hier is gekozen
voor een heleboel peper, zodat je de
rest van het product niet proeft. De
F&C wordt opgediend in een koddig
modieus frituur mandje. Lezers van
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Nu hou ik er niet van zaken zomaar
op te geven, dus na een korte
rustpauze besluit ik de kaart om te
draaien en nog een keer op zoek te
gaan naar het kruisje en de winkels.
En zowaar, na een kwartier sta ik in
een winkelstaat. Er is een Tesco en
er is een goed overzicht over de
universiteitsterreinen, dus met
uitzondering van iets fatsoenlijks te
eten is de operatie helemaal
geslaagd (ik eindig met aero’s, pinda’s en een liter melk). Wel loop ik op de terugweg weer
klem tussen de gebouwen van de campus, maar een vrouw ziet me hannesen en verleent
eerste hulp. Niet alleen wijst ze hoe ik terug kom bij de zoon van de poolreiziger, maar ook in
welk gebouw ik morgen moet zijn.
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Adriaan en Olivier en van Asterix weten dat de Engelsen alles kunnen verpesten en jawel, de
vis heeft te veel beslag en de frites zijn in de vorm van ongeschilde piepers en slap. Ik kijk de
volgende gasten treurig aan, maar ze schijnen mijn signaal niet te kunnen, of willen snappen.
Maar ach, ik maak zelf ook nog een fout. Ik vraag om een koffie. Er wordt iemand
weggestuurd om in de gang van het gebouw een bekertje koffie te tappen uit een automaat.
Koffie en dinner is so not British. Langzaam begin ik voordelen van de Brexit te zien.
De volgende ochtend is het vol in het
restaurant. Laten we wel wezen, een Full
English Breakfast (inclusief
paddenstoelen en black pudding) spaart
verder vele maaltijden uit.
We vergaderen hoog in de hoogste flat
van het complex. Bij binnenkomst is er
direct al een Starbucks, en boven is een
constante stroom van eten en drinken. In
combinatie met meer dan uitstekende lezingen is deze eerste dag van de workshop een
succes. Onze Engelse gastheer Gavin stelt voor om te eten in de Mailbox.

Ik moet meer lopen voor mijn conditie, en dus ga ik
lopend naar de Mailbox. Op de heenweg zie ik dat er
mensen langs een kanaal lopen, in plaats van langs de
weg. Op de terugweg probeer ik dat ook stuk. Mooie
wandeling, moet ik verder uitzoeken.
De tweede dag van de conferentie loopt net als de
eerste: goed georganiseerd, en inhoudelijk sterk. Na
afloop besluiten we met een groep opnieuw uit eten te gaan, nu kiest men voor “Opus” in
het centrum in de buurt van Victoria Square.
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Ook dit vraagt om toelichting. Met de opkomst van email en dergelijke is er natuurlijk
nauwelijks post meer. De rest van de wereld ruimt de postsystemen dan ook op. Zo niet de
Engelsen. Een post office is een begrip en dat dient te blijven. En dus worden de postoffices
vol gestouwd met allerlei waar om ze maar rendabel te houden. We zijn er zelfs al eens een
restaurant tegen gekomen. Een groot postkantoor van de 2e stad van het land is natuurlijk
een uitdaging op zich. Dus is het totaal vernieuwd, met
veel hypermoderne mooie architectonische fratsen en
een compleet winkelcentrum met verschillende
restaurants. Wij eten bij een tapas-Italiaan die in
moordend tempo hapjes langs laat komen. Naast hem zit
een zaak die reclame maakt met Marco-Pierre White,
een Michelin Top Chef.
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Inmiddels heb ik uitgezocht dat het Worcester – Birmingham kanaal onderdeel is van een
van de langste kanalen van het land, ook al is het volgens onze normen niet meer dan een
opgevoerde sloot.
Met wat research, google maps en een nieuwe
kaart heb ik nu uitgewerkt hoe ik bijna de hele
route langs dat kanaal kan lopen. Onderweg zie ik
de lange smalle bootjes, die je ook vaak
tegenkomt in series over het land. Ze bestaan dus
echt.
Om de laatste meters naar Old Town af te leggen moet ik dwars door weer een ander
hypermodern centrum. Aardig detail is dat hier een shop van de BBC zit, met nu reclame
voor Dr. Who.
Het laatste stuk brengt me langs de oudere straten met statige
gebouwen. Ik begin zomaar een eerste beeld van de stad te krijgen.
Wel een wat vertekend beeld, want de omgeving van de universiteit
is heel veel groener dan de rest van de stad.
De laatste dag hebben we een korte vergadering, waarna we een
rondleiding over het terrein krijgen en kunnen kijken naar
innovatieve opstellingen voor efficiënte en duurzame
energieopwekking.
Hoe interessant ook, voor mij is het centrale deel van de
campus veel boeiender. Hier staan een aantal gebouwen
in een halve cirkel. Daarna moest men een keuze maken:
de gebouwen schakelen tot een prachtig geheel, of een
megalomane clock tower van 110 meter op het terrein
zetten.

Naast de gebouwen zit er ook een prehistorisch museum op de campus. Niet heel groot,
maar wel volledig opgeknapt en net heropend. Iedereen die van fossielen houdt: mocht je
ooit in Birmingham zijn, loop er dan even binnen.

Hoofdstuk: Birmingham, 13-17 juni

Met die keuze maakt rationaliteit en functionaliteit geen
enkele kans, er werd een eenzame clock tower neer gezet,
de grootste ter wereld. Tot op de dag van vandaag zou
deze toren een toppunt van verspilling zijn geweest, als in
die omgeving niet ene J.R.R. Tolkien opgroeide die bij het
zien van de toren dacht “daar zit wel een verhaal in”.
Zoals de Engelsen zeggen: “the rest is history”.

Internationaal werken 2017, een privé verslag

1
6

Vanochtend kwam ik er achter dat er nog
een nacht voor me was geboekt. Met wat
belwerk wordt dat omgezet, maar ik vlieg
nu laat. Dus pak ik de rolkoffer en loop
andermaal langs het kanaal naar het
centrum. Het is prachtweer en iedereen zit
buiten. Vooral op het Victoriaplein, waar
muziek wordt gemaakt en het duidelijk
rokjesdag is.
Volgens de kaart zit ik ook vlak bij de Kathedraal. Ook toeristisch altijd op de lijst. Alleen
komt er direct een reli-dienaar naar me toe stuiven, en daar heb ik het op allerlei manieren
helemaal niet op. Deze
keer moet ik echter
toegeven dat ze me komt
helpen. Men staat op het
punt om een concert te
beginnen, en dan wordt
iedereen er uit
gebonjourd. Ze vertelt me
waar en hoe ik moet lopen
om toch nog snel alle
mooie stukken te zien.

Hoofdstuk: Birmingham, 13-17 juni

Hierna kan ik tevreden terug naar het vliegveld.
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DEN HAAG, 4-6 OKTOBER

Waarom den Haag in een reeks buitenlandse verhalen is natuurlijk de vraag. Het antwoord is
eenvoudig, hier neem ik afscheid van IEA DSM na een jaar of 15 waarvan 6 jaar voorzitter.
We overnachten in NH, naarst Centre Court het hoofdgebouw van RVO.NL. De eerste avond
eten we in het hotel en praten bij.

Daarna rijden we naar Scheveningen, maar niet voor ik de aanwezigen heb gewezen op de
uitdaging om “’s Gravenhage en Scheveningen” achter elkaar uit te spreken. In het Kurhaus
eten we redelijke maaltijd die
slecht wordt geserveerd.
Toevallig ben ik degene die
geen hoofdgerecht krijgt. Als de
serveerster vraag waar ik op zit
te wachten zeg ik “dood beest,
veel”. Een paar minuten later
staat er ineens een dubbele
portie eend voor mijn neus 😊
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De tweede dag is gewoon hard werken,
maar aan het eind van de dag is de excursie
die Inge Kraft heeft bedacht: met wat taxi’s
rijden we naar het Mauritshuis en krijgen
een rondleiding. Sinds de verbouwing was ik
er niet geweest, dus altijd boeiend, al blijft
de 17e eeuw niet mijn periode. Ik doen dan
ook nog een rondje binnenhof en tel bij “het
torentje” evenveel patserige auto’s als VVD ministers. Het ziet er naar uit dat de formatie op
zijn eind loopt.
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Tijdens de maaltijd neemt de vergadering informeel afscheid van me met een ondertekende
kaart, een schaal en een limerick
van Hans:
A battle-hardened chairman from
Holland
Was asking his ExCo to poll … and
Found their help was not worth
much
Their treat was kind of … Dutch
They appeared all to be
cheapskates from Scotland

Hoofdstuk: Den Haag, 4-6 oktober

Op de tweede EXCO dag valt er
weinig te melden, anders dan dat een vrij korte bijeenkomst is die eindigt in warme woorden
en een Scandinavisch glazen schaaltje. Daarna wordt ik door Even, Hans, Harry en Anne
uitgenodigd voor een informeel afscheid in Madurodam. Altijd leuk!
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PARIJS, 8 EN 9 OKTOBER

Het heeft me jaren gekost, maar nu heb ik bedacht dat ik in het weekend met de trein vanuit
Geldermalsen veel eerder naar de bewoonde wereld kan dan vanuit Tiel, waar ze pas na 10
uur op gang komen. En dat is te laat als je om elf uur in Rotterdam wilt zijn.
De NS straft mijn inzicht direct af door half Nederland te verbouwen, zodat ik via Den Bosch,
Tilburg en Breda uiteindelijk in Rotterdam kom. En met vertraging, dus ik ben blij dat ik een
enorme speling heb ingebouwd.
De rest gaat soepel, althans voor mij. Lufthansa staakt deze week dus de trein puilt uit van
chagrijnige mensen die niet mogen vliegen, en niet weten waar je wordt gecontroleerd,
waar je in moet stappen, hoe het werkt met maaltijden onderweg etc.

Ondanks dit alles ie er tijd voor een forse wandeling. Langs de Boulevard de Grenelle kan je
achter de grootste bezienswaardigheden langs richting St. Germain des Pres lopen. En
achterlangs is helemaal niet vervelend,
want je komt langs allerlei andere
boeiende gebouwen en parkjes. Dat zijn
de plekken waar de echte Parijzenaren
honden en kinderen uitlaten. Hoewel het
als herfst is staat er nog veel in bloei,
terwijl de rest herfstkleuren krijgt.
De Noordelijke Seine oever, waar je vanaf
St Germain met een voetgangersbrug kan
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In de metro realiseer ik me na ons catacombenbezoek van het voorjaar pas echt dat we nu in
de “onderste” stad zitten. Ik kijk zelfs iets te goed om me heen en mis tot twee keer een
station.
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Doel is in eerste instantie Bastille, en daarvoor moet je langs het Île de la Cité lopen voor je
afbuigt naar het plein van de Franse revolutie. Het beeld staat goeddeels in de steigers, maar
het maakt me weinig want ik wil naar Viaduc des Arts. Daar ben ik het voorjaar met Nelleke
geweest voor de Promenade Plantée2. Toen vroeg ik me af waar het Viaduc des Arts op
sloeg, dus nu maar eens op onderzoek uit. Het blijkt overzichtelijk. De bogen van de
voormalige spoorlijn, waar nu in plaats van rails de promenade op ligt zijn nu winkels. Bijna
allemaal dichtgebouwd, met
ateliers, tentoonstellingen en
restaurantjes. Het is zo
langzamerhand haptijd. De eerste
adverteert met verschillende
mosselgerechten. Die blijken
allemaal uitverkocht. Het volgende
restaurant heeft een nog
oninteressanter menu, maar wel
water. Met >10x winkelwaarde
haak ik af. Ik pak nog een stuk
promenade en buig dan weer af bij
de Seine. Bij een stoplicht komt een man in hoog tempo op me afstieren en brult dat ik uit
moet kijken. Dat vindt ik vreemd, want ik ben de enige die oversteekt. Nu heb ik gemerkt dat
stevig Nederlands ook doordringt tot Fransen als je het helder uitspreekt op Amerikaans
volume. Na mijn “Sodermieter op Klootzak” buigt hij schreeuwend bij. Ik gooi er nog wat
onvervalste verwensingen achteraan om te voorkomen dat hij zich bedenkt, en vervolg mijn
weg over de Seine bij het Gare d’Orleans. Ondanks dat het werkt, blijft het vervelend.

2

Zie Bretagne en Parijs 2017
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komen is een verrassing. Het onderste deel is nu autovrij gemaakt en er is van alles voor de
wandelaars. Klimmuren voor kinderen, weer tuintjes en er wordt zelfs massaal gedanst.
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Het station ziet er vervallen uit. Ingegooide ramen, afgetimmerde ingangen. Best zonde van
zo’n gebouw. Maar even verderop ligt de Buffalo Grill waar ik eerder heb gegeten, en die
ziet er puik uit.
Ik vraag om een “table pour un”, iets waar ik normaal goed me weg kom. Ze sturen me naar
boven, waar een medewerkers me vreemd aan kijkt. De toiletten zijn in de hoek, zegt hij. Ik
leg uit dat ik geen toilet, maar een table zoek. En dus mag ik weer naar beneden. De vrouw
die me naar boven had gestuurd geneert zich duidelijk, maar maakt het goed door extra
salades en broodjes aan te rukken. Ik had zelfs nog een tweede portie friet kunnen krijgen.
Verder breekt er een enorme
rel uit tussen een paar
bezoekers en dezelfde vrouw.
Geen idee of die nu juist niet
naar het toilet mochten, of
dat ik hun salade en broodjes
heb gehad, maar de scene
eindigt er mee dat het
voltallig personeel, met de
kokkin voorop ze gezamenlijk
naar buiten bonjourt. Ik
wacht even tot de
vijandelijkheden zijn bedaard en loop dan langs de nationale bibliotheek, over de brug naar
de metro bij Bercy. In het park staat een eenzame man te oefenen met een Bat’lhet. “Ils sont
fou, les Francais.” , om een bekende Franse filosoof te citeren3

Hoewel ik het vaker heb gedacht, denk ik dat dit echt mijn laatste vergadering in Parijs is.
Dus loop ik nog een laatste
afscheidsrondje langs de
Eifeltoren en de Seine. Na een
lange en vervelende dag (maar wel
nuttig) is het een korte tippel naar
Bir Hakeim en dan daar met de
Metro naar Gare du Nord. Door
stakingen is de Thalys ook
vertraagd, dus het is bijna
middernacht als ik in Tiel binnen
stap.
3

Obélix
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De IEA vergadering is de volgende dag in het gebouw van de internationale
spoorwegenfederatie aan de Rue Jean Rey.
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KOPENHAGEN 11-15 OKTOBER

TIEL – KOPENHAGEN, 11 OKTOBER

Na afscheid van IEA-DSM is het nu tijd om ook afscheid te nemen van het andere IEA project,
de EGRD, waar ik 10 jaar voorzitter ben geweest.

Op Copenhagen weet ik niet goed de weg.
Inlichtingen wijst me door naar hun
prestige object: een onbemande shuttle
naar een station in het centrum. Daar moet
ik overstappen. Het Deense systeem is
misschien mooi als je Deen bent, voor alle
anderen is het onoverzichtelijk. Gelukkig
spreken de meesten Engels en word ik
redelijk snel op een trein naar Centraal
gezet. Hotel Square op Radhuspladsen is
niet te missen. Aardig hotel midden in het centrum, dus wat wil je nog meer? Het antwoord
is natuurlijk een ommetje. Radhuspladsen is “the place to be” alleen deze jaren even niet,
omdat men een nieuwe metrolijn aan het aanleggen is. De rest van het plein is opgevuld met
een tentoonstelling over klimaatverandering, waaronder een wereldbol die ook als bioscoop
wordt gebruikt.
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Volgens goed Deense gewoonte beginnen we om 09:00 uur stipt, dus ik mag op
woensdagavond al naar Denemarken. Gisteren hebben de Zweden hun ticket naar de WK
voetbal in Rusland veroverd. Dit is gebeurd door met minder dan 7-0 van Nederland te
verliezen (3-0). Nu gaan ze naar huis en puilt het vliegtuig uit van mensen die uiteindelijk
toch hun team hebben zien verliezen. Het zijn geen happy campers.
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Dan is het haptijd. Op de Stormgade vind ik een meer dan uitstekende shoarmazaak. Daarna
is het tijd voor het hotel om de volgende twee dagen voor te bereiden.
LYNGBY EN NORHAVEN, 12 OKTOBER

De eerste stap is in Lyngby komen. Langs Tivoli sta je zo op het station, maar dan? Het OV in
Kopenhagen is ronduit klantonvriendelijk voor iedereen die niet ten minste drie dialecten
Deens spreekt. Zo zijn er automaten waar je zo een kaartje naar Lyngby kan kopen. Maar de
stop daar is de zonegrens, en voor een overstap op de bus moet je een willekeurig ander
station kiezen. Bovendien staat nergens
op welke van de 12 perrons je moet zijn.
Gelukkig spreken de meeste Denen
goed Engels en er is een goede
servicedesk. Kaartje, routebeschrijving,
alles krijg je mee. Een retour? Nee dat
niet, maar in de bus kan je met gepaste
cash wel wat kopen.
Met de extra aanwijzingen sta ik zo op
de Technische Universiteit en we
hebben een enthousiaste eerste dag van de workshop over Gedrag en Energie.
Alleen aan het eind wordt het even doorwerken, want dan ben ik sessievoorzitter en we
moeten op tijd weg voor excursie en diner.

Met de Metro gaan we naar Nørreport
en van daar lopend naar restaurand
Madklubben aan de Sortedam. Goed
maal, aardige mensen helemaal prima.
Tijdens het eten wordt het buiten
droog. Volgens Google Maps is het 25
minuten lopen naar mijn hotel, dus ik
ga niet andermaal de strijd met de kaartverkoop aan. De stad is aardig verlicht dus het is een
leuke wandeling.
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De excursie gaat naar EnergyLab Nordhavn aan de Helsinkigade. Een oud haventerrein wordt
omgezet in nieuwbouw met allerlei duurzame elementen zoals een trimbaan op de
parkeergarage, veel zonne-energie en een kringloopwinkel. De architectuur is leuk, maar
ondanks dat ik op tijd klaar was raken
we achter op schema en valt de regen
met bakken uit de hemel.

2
4

In het hotel is de situatie ondertussen ernstig gewijzigd, de Halloween versiering is
neergelegd en opgehangen. Op zich niet heel verbazingwekkend, want ook Tivoli is al
helemaal in Halloween verpakking, en in ieder geval leuk.
LYNGBY EN VӔST, 13 OKTOBER

De tweede dag loopt even soepel als de eerste en wordt gevolgd door de EXCO vergadering
van de EGRD. Hier draag ik mijn functie als voorzitter over, waarbij ik als dank een glazen
schaaltje krijg. Dat is dus iets Scandinavisch. Bovendien volgt het voorstel om nog een keer
samen uit eten te gaan. Dat doen we
in restaurant VӔST, een alternatief
restaurant. Verse jus d’orange staan
ze boven, vers bieten- en bessensap
met een vleugje gember is
daarentegen uit voorraad leverbaar.
En de appetizer is ook afwijkend:
blaadje sla met drie soorten
paddenstoelen en meelworm.
Gelukkig is de espresso normaal en
goed van smaak. Kortom we sluiten
het werk af met een behoorlijke
ervaring.
KOPENHAGEN, 14 OKTOBER

Vandaag heb ik vrij. Ik begin met “hotel op stelten”. Het ontbijtrestaurant zit een etage
boven me op de 6e verdieping. Dat gaat sneller via de trap dan met de lift. En dan blijkt dat
een touw voor een Halloweenlijk daar is vast gemaakt. Het kost dus weinig moeite het
geheel aan het slingeren en draaien te krijgen, en dat leidt weer tot veel herrie op de begane

Plan is om vandaag veel te wandelen. Een collega heeft me gevraagd hoe vaak ik hier
geweest ben. Het schijnt op dit
moment sport te zijn om te weten
hoe vaak je waar geweest ben. Ik heb
uitgelegd dat ik tel volgens de
methode 1 - 2- 3 – vaak, en dat ik
volgens die methode hier al vaak ben
geweest. Hoewel er nog veel te
ontdekken is klopt die telling wel, en
ik kies voor deels bekend:
Christanshavn Vold. De oude
vestingmuren met een twaalftal
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grond 😊
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bastions zijn in de 17e eeuw gebouwd en hebben tot 1916 gefunctioneerd. De bastions zijn
verdwenen, maar de typische vesting vorm met lunetten zijn gebleven en mooi begroeid
met bomen die nu prachtige herfstkleuren hebben.
Het is ook een eenvoudige wandeling. Voor het hotel naar rechts en dan langs het
raadhuisplein de straat vervolgen tot je bij de brug komt die naar Christanshavn leidt. Als je
het pad afloopt kom je van zelf bij Christina, de anarchistenvestiging aan de noordkant. Het
is een vrijstaat, waar de politie eens in de
paar jaar ingrijpt als de drugshandel te
gortig wordt. De gebouwen hier vallen
uiteen in drie groepen:

-

-

Je bent anarchist, maar hebt
genoeg geld om te investeren in je
woning en woont alternatief,
maar wel comfortabel aan het
water.
Je bent anarchistisch creatief en leeft op socialistische wijze samen met anderen in
een onderkomen dat je met kunst en vliegwerk in elkaar hebt gezet, maar uiteindelijk
wel warm en droog. Om en aan het huis heb je overal kunst, te beginnen met graffiti.
Een grasdak is populair. Wat je niet nodig hebt stapel je op rond je huis. Het komt
mogelijk nog eens van pas.
Je bent gewoon dwars en ongewoon onhandig. Van materiaal (van anderen en zelf
geregeld) maak je een onderkomen dat niet al te erg lekt, en een outhouse deel je
met gelijkgestemden. Alles wat je niet nog hebt, of niet meer nodig hebt, of toevallig
toch hebt meegenomen met de illusie het te kunnen gebruiken pletter je ergens rond
je onderkomen. De vlekken verf die je hebt aangebracht noem je graffiti.

Kortom, naar mijn zin is de meuk in dit deel van Christiana vanuit milieu oogpunt te groot.
Verder is het een zeer boeiende wandeling die eindigt op het allernoordelijkste punt waar
men oude gebouwen aan het opknappen is, naast nieuwbouw en een aantal woonschepen.
Vrij Christiana heb je dan al verlaten.
Vanaf hier kan je langs een leuk gebied met
de Opera en gebouwen die hergebruikt
worden naar Nyhavn, waarschijnlijk het
meest toeristische stuk van de stad. Het is
een gracht met aan beide kanten oude
gebouwen die in felle kleuren zijn
opgeschilderd en allemaal een restaurant
lijken te hebben. Daarna kom je in de echte
stad, met de markthal, de kerken en het
winkelcentrum, met een McD.
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Hier doe ik voldoende energie op
voor het volgende stuk: de
koninklijke en de botanische tuinen.
Bekend terrein, maar mooi in de
herfst. Naast de planten zijn het
oude kasteeltje (nu museum) en de
tropenkas plekken om te bezoeken.
Eigenlijk heb ik het dan wel even
gezien. Via de Nørreport en
Starbucks kom ik terug ij het hotel. Tijd voor een Siësta.

Hoofdstuk: Kopenhagen 11-15 Oktober

Als ik weer wakker wordt is het nog net te vroeg om te gaan eten, maar gisteren vertelde
een Oostenrijkse collega dat je zo mooi kon hollen langs de meren van de stad. Die liggen
achter Vesterbro, en eigenlijk heb ik dat stuk nooit echt bekeken. Maar Versterbro kennen
we van een eerder bezoek, en het ligt pal aan de andere kant van het station. Helaas begint
het halverwege wat te miezeren, maar verder is dit een wandeling die aan te raden is (hollen
blijft een “overrated experience”). Mooi langs het water en vooral geliefd bij de Denen zelf.
Ik pak twee opeenvolgende meren, de Sankt Jørgensen Sø en de Peblinge Sø, voor ik de stad
indraai om via de ronde toren bij dezelfde shoarmatent uit te komen waar ik eerder heb
gezeten. Via facetime bel ik Nelleke. De hele wereld doet dat, dus waarom ik niet. De
conclusie is dat ik waarschijnlijk gewoon te onhandig ben, want of ze ziet niets, of ik hoor
niets. Conclusie: ik ga wel weer skypen.
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Voor later op de avond heb ik
ook al een plan. Tivoli
adverteert met Halloween
avonden. Als je dan niet in
schud- en slingermachines wil,
is het niet eens duur. Dus om
negen uur richting ingang. De
kassamedewerkers blijken al
naar huis, en voor de machines
staan lange rijen. Bovendien
hoor ik dat het nog net een uur
open is. Dus zie ik er vanaf,
voordat ik mijn verdriet verdrink bij Starbucks. Morgen weer naar huis.

De kamer hoeft pas om 12 uur opgeleverd te worden. Dus kan ik uitslapen. Als ik om half
twaalf richting vliegveld ga ben ik vroeg zat. Nu slaap ik hier belazerd, want door het
verlichte gebouw aan de overkant wordt het in de kamer nooit donker. Dus uitslapen is
mooi, maar ik ben er niet heel goed in.
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KOPENHAGEN, 15 OKTOBER
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Dus loop ik voor negenen al
weer op straat. Nu voor een
rondje langs de oude
monumentale
regeringsgebouwen, de
ronde toren, de synagoge,
wat kerken en het
raadhuisplein. Met één
koffie klopt het tot op de
minuut, zelfs als de
vertraging van een
kamerkaart, die het niet
meer doet, wordt
meegerekend.

Rond lunchtijd op het vliegveld betekent wel wat eten scoren. Ik kies voor Joe & the Juice,
een keten die ik vaker heb gezien. Binnen staat een legertje hipsters zich in het zweet te
werken achter een groot aantal slow juicers. Blij bestel ik een jus d’orange. De hipster van
dienst kijkt me aan of ik
uit de vorige eeuw kom.
Waarschijnlijk is het
familie van de uitbater
van VӔST. Ze hebben zo’n
twintig verschillende
vruchtendranken, maar
allemaal gebaseerd op
vreemde mixen.
Berustend ga ik voor
“Energizer” een combi
van appel, grapefruit en
héél veel gember. Het
broodje tonijn/avocado
heeft niet kunnen kiezen of het een knäckebröd, een tosti of een lichtbruine boterham zou
worden. Het smaakt allemaal uiteindelijk wel, maar met 20 minuten wachttijd voor een
broodje en een glas sap waar ik niet voor was gekomen komt Joe, inclusief zijn juices, niet
hoog binnen op de lijst van aan te raden ketens.
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Op het station wacht nog een aangename verrassing. Ik vraag bij de “help een toerist balie”
om een kaartje en de op- en overstap perrons. Nu blijkt dat ze je vanaf het vliegveld altijd in
de onbemande lijn stoppen, omdat ze daar zo trots op zijn, maar vanuit het centrum
ondermijnen ze dat. Nu wordt ik gewezen op een directe lijn vanaf Kopenhagen Centraal
naar het vliegveld.

2
9

SINGAPORE 22-29 OKTOBER
TIEL, 20 APRIL

Wel hier! En zeker ook gunder! En Nondeju!!4
Deze korte en beschaafde samenvatting van een hoeveelheid tekst moet even worden
toegelicht.

Bij het volgende scherm wordt ineens in rood
nadrukkelijk gemeld dat ik het land niet in kom. Never
niet, nooit niet, tenzij ik binnen een dag een vers
gewassen en gestreken paspoort heb. Die van mij blijkt
nog 5,6 maand geldig, en voor een week conferentie
heb je een zes maanden geldig paspoort nodig. Na veel
bellen wordt het duidelijk: ik kan geen spoedpaspoort
krijgen, maar nu wel een nieuwe aanvragen en op
Schiphol kan ik een noodpaspoort kopen. Dat wordt
dus iets eerder op.
TIEL – SINGAPORE, 22 OKTOBER

Merijn brengt me weg. Gisteren hebben we de as van ma verstrooid, dus we hebben iets om
na te praten. We zijn het er over eens dat het goed was en dat we waardig afscheid
genomen hebben. Ik was iets te laat bij hem, maar meer dan ruim op tijd bij de balie van de

4

Jawel, alweer!
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Incheck online wordt steeds eenvoudiger, en het scheelt een hoop op de vliegvelden. Dus
zodra de mail binnen komt begin ik vrolijk te kloppen: nee, ik ben geen misdager (of ben het
me althans niet bewust), nee, ik draag een vuurwapen en nee, ik doe niet aan drugs.
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marechaussee. In mijn geval nemen die geen risico. In kogelvrij vest, met pistool,
wapenknuppel en handboeien word ik te woord gestaan.
Mijn verhaal is overzichtelijk: binnen 10 minuten heb je een noodpaspoort en ben je €46
armer. Vervolgens storten we ons op ultieme ambtenarij. Ik vul op papier mijn gegevens in,
terwijl hij uit mijn paspoort exact dezelfde gegevens haalt voor het noodpaspoort. Nog een
extra handtekening en het document kan worden gemaakt. “Tien minuten” verontschuldigt
hij zich. Telefonisch was me 30-45 aangekondigd. Mij hoor je verder niet.
Even later loop ik met het roze document naar de grens. Vanaf een afstand wordt al
geroepen dat die niet werkt, en dat ik mijn oude moet gebruiken. Gelukkig werkt die ook
niet meer 😊. Met wat flauwe opmerkingen over en weer over mijn veranderde uiterlijk
wordt ik toch tot Schiphol toegelaten.
De eerste wandeling is naar de lounge. Door dit alles heb ik uren over, en koffie en fruit is
nooit weg. De bediende spreekt me aan op mijn “I’m a biologist, so in order to save time,
let’s assume I’m right” hoody. Haar broer, Damir Brdanovic, blijkt ook bioloog. Hij werkt in
waste water treatment. Dit sluit mooi
aan op de volgende workshop van de
EGRD. Hij kan hier mogelijk bij
betrokken worden. Ze vraagt of ik een
kaartje heb. Ze blijkt ook nog eens
getrouwd met een Kool, dus mogelijk
heeft deze kop koffie nog professionele
effecten.
De vlucht met Singapore Airlines is
prettig, al kan de stoel niet echt
horizontaal, en zo sta ik om even na
half zes voor het vliegveld van Singapore.

Even na zessen sta ik in het Holiday
Express hotel. Er is een fout gemaakt, de
kamer was al geboekt voor de 22e. Het
voordeel is dat ik onmiddellijk naar
binnen kan om een tukkie te doen.
Daarna is er tijd voor een lange
wandeling. Het kost altijd even tijd
voordat de relatie tussen de gratis kaart
van het hotel en de werkelijkheid van de
stad om je heen is gelegd, maar daarna
kan je eindeloos vooruit (hoewel dat stopt als je een blaar oploopt).
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SINGAPORE, 23 OKTOBER
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Singapore is een moderne stad,
hoewel de foodcourts en de
arbeiders in bouw en waterwegen
onderhoud tonen dat nog niet
iedereen mee gaat in het moderne
Oosten. Het is even wennen dat de
sturen van de auto’s rechts zitten,
maar zelfs Ferrari en Porsche
hebben zich aangepast.
Er zijn nog meer ontwikkelingen op
het gebied van transport. Het
aantal auto’s is nu gelimiteerd, en parkeren is onbetaalbaar. Dus breidt het elektrisch
vervoer zich snel uit. Toeristen rijden
graag op elektrische stepjes en het
aantal eenwielers groeit snel. Ze
scheuren allemaal door het
voetgangersgebied, dus het volgende
probleem dient zich al aan.
Na verloop van tijd kom ik bij de
kreek die de stad in loopt, en
waarlangs Singapore is gesticht. In
het verleden een ruig gebied, met
vage semi- of illegale handelsactiviteiten. Nu geheel getemd en het “jachtgebied” van de
toerist naarmate je dichter bij de monding en de Marina komt.

Aan het eind van de wandeling doe ik een tukkie. Inmiddels is “thuis” ook op gang en werk ik
mijn mail en een tweetal RBB
projecten af. Het meest
spannende is toch het
thuisproject waar een stuk tuin
wordt afgegraven voor het
“dakkie”. Wat dat betreft is skype
een mooie vinding: Nelleke kan
me precies laten zien wat er is
gebeurd.
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De wandeling is niet heel spannend, maar het is leuk de stad een tweede keer te bekijken,
nu ik iets meer overzicht heb.
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’s Avonds is het tijd om te eten in een foodcourt. Er
vliegen duizenden vogels, die een krankzinnig lawaai
maken, een soort spreeuwen.
In de foodcourt kies ik voor een bak Paddenstoel
Stroganoff soep en een klein flatbread. Samenvattend:
het smaakt anders.

SINGAPORE FUTURE BUILDINGS FORUM, 24 OKTOBER

De volgende ochtend loop ik op tegen Gudrun
Maas, de Duitse die ik al jaren ken. Altijd leuk
om bij te praten en te wachten op de bus die
ons naar de universiteit van Singapore brengt.
Het is grappig dat je je jas aan moet als je naar
binnen gaat, en weer uit doet als je naar
buiten gaat.
Ook hier zal ik weinig over het echte werk
schrijven, maar de lezingen lopen allemaal uit
en het onweer is zo heftig dat de excursie op het terrein vervalt.

Daarna gaan we naar het diner. Het is een
weinig bijzonder buffet in de alumni
clubhuis van de buildingsfaculteit in een
van de talloze winkelcentra in de stad.
De dag wordt voor mij afgesloten met een
wandeling van 3,5 kilometer naar het
hotel. Broeierig, maar boeiend om de stad
bij avond te zien.
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Later wordt het gezelschap naar een
andere universiteit gebracht om een
praktijkproef met moderne
gebouwtechnologie te bekijken. Hoewel
het een fantastisch onderzoek is, is er
weinig aan te zien en is het in feite een anti
climax.
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SINGAPORE FUTURE BUILDINGS FORUM, 25 OKTOBER

De bussen brengen ons andermaal naar de universiteit5. Het circus herhaal zich, al worden
we na afloop nu keurig bij ons hotel afgezet met de bus.
Dat is in zoverre heel prettig, dat we
dan droog blijven, want net als
gisteren onweert het weer als een
achterlijke. Wat ik niet wist, is dat
Singapore wel de “onweer
hoofdstad van de wereld” wordt
genoemd.
Daar zijn ze niet trots op, sterke
nog: ze balen er van. En dus zijn ze
bezig 200 km overdekt voetpad aan
te leggen.

Eten doe ik in het dichtstbijzijnde winkel
complex. Op weg er naar toe vergaat horen en zien je. Duizenden vogels zwermen rond. Het
is de common myna of in het Nederlands de treurspreeuw, de meest voorkomende vogel in
het land. Ik bel zelfs Nelleke om haar het geluid te laten horen, maar het komt niet over. In
ieder geval ben ik niet uniek in mijn poging, ik zie meer mensen afwijkend met telefoons
wapperen.
Het eten hou ik eenvoudig. Een spaghetti carbonara en een dopio om het weg te spoelen.
Morgen nog een beetje klussen, en dan de stad in.

5

www.bcaa.edu.sg
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Goed, terug naar de bus. De workshop is behoorlijk uit de hand gelopen, en een tukkie
tijdens zo’n rit is nooit weg, zeker niet als het buiten toch regent als een gek. Ik wordt
wakker getikt dat het tijd is om uit te
stappen en jawel, we staan voor het
verkeerde hotel. Weliswaar ook een
Holiday Inn, maar geen HI Express. Voor
de portier is deze fout dagelijks werk en
voor we hebben kunnen nadenken zitten
Gudrun en ik al in een taxi. In een minuut
of vijf zijn we op de plaats van
bestemming. Droog.
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SINGAPORE, ZOO & BOTANICAL GARDENS, 26 OKTOBER

Na wat werk aan verslag en de mail wordt het tijd een 2 daagse pas voor de metro te kopen.
Altijd weer benieuwd hoe zo’n ondergrondse er uit ziet. Dat valt niet tegen. De MRT (zo heet
het ding) zit bijna per definitie in een
winkelcentrum, dus dat is even zoeken.
Maar dan heb je ook topkwaliteit. Volledig
automatische treinstellen en muren met
dubbele deuren, zodat de gemiddelde
zelfmoordenaar zich onmogelijk onder de
trein kan werpen.
Mijn eerste doel vandaag is de dierentuin.
Met de metro van Orchard naar station Ang
Mo Kio, en dan op bus 138. Allemaal keurig uitgeschreven door de meneer van inlichtingen.

Bij de dierentuin vraag ik of ze niet vinden
dat ik er erg lokaal uit zie. Het antwoord is
ontkennend. Maar of ik wel mijn
vliegticket bij me heb. Het blijkt dat ik de
ouderenkorting misloop, maar de
vliegtuigkorting krijg ik op basis van een
vage mededeling op mijn telefoon.
Singapore staat stijf van de
kortingsmethoden, iets om in de gaten te
houden.
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Bij de overstap zie ik bussen bij een busstation. Inmiddels weet ik genoeg van moderne
Aziatische steden om te weten dat je daar dus niet heen moet. En jawel, door het
winkelcentrum kom je bij een aantal keurig uitgezette rijen per lijn. Met een lange voor de
dierentuin. Als de bus komt gaat er een deur open en de rij stapt in. Het is bijna eng
georganiseerd.
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Er zijn twee redenen om naar de dierentuin te gaan. De eerste is overzichtelijk: we houden
van dierentuinen. De tweede is meer sentimenteel. Mijn moeder en Wim stopten op weg
naar Nieuw Zeeland graag hier, en gingen dan naar de dierentuin, een extra reden om er
eens heen te gaan. Het begin is direct confronterend: er is een groep brullende gibbons,
waar ma en ik ook in Nederland vrij recent
nog hebben staan te kijken en luisteren.

En over foto’s: ook heel confronterend is dat ik ineens met twee gorilla’s op de foto kan.
Moeder en kind poseren een paar keer per dag voor een koekje, en wandelen daarna weer
tevreden met de oppasser terug naar hun
leefgebied. Nu snap ik hoe Ma en Wim aan die
foto van hunzelf kwamen.
In Europa is het zo langzamerhand “not done”
om shows met dieren te houden. In Singapore
is dat geen discussie. Klassen vol kinderen in
school uniform gaan massaal naar de
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Verder gebruik ik mijn superpower. Ik kan
jonge kinderen laten huilen door alleen
naar ze te kijken. Bij Aziatische kinderen
werkt het nog beter dan thuis. Maar ook
iets ouderen zijn te beïnvloeden. Als ik de
kaart van het park bestudeer op zoek naar
de belangrijkste dingen (koffie, toilet)
dringen drie jonge pubers voor. Dat wordt
me iets te gortig dus ik stap op mijn beurt naar voren onder het motto “volgens mij stond ik
hier te kijken”. Ze vliegen naar achteren en roepen op een afstandje nog steeds “sorry” als ik
weg loop. Met een trammetje kan je het hele park rondrijden. Dan heb je direct de verhalen
over hun succesvolle fokprogramma’s
(o.a. witte neushoorns en olifanten die
ze delen met Blijdorp), de “vrij levende
apen” en een levensbeschrijving van Ah
Meng, hun beroemdste orang-oetan.
Het verhaal gaat dat er bij zijn uitvaart
4000 mensen kwamen opdagen en er
staat zelfs een beeld van hem in het
park. Er zijn trouwens veel beelden in
het park, maar die goed fotograferen is
een uitdaging. Aziaten willen altijd met
beelden op de foto, en een eenzame toerist dit een foto van alleen een beeld wil, daar
hebben ze helemaal niets mee.
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zeehondenshow. En daar zit iets dubbels in. De dieren amuseren zich prima, en er komt geen
enkele dwang aan te pas. Maar toegegeven, de grens is moeilijk te trekken.
Verder is het een prachtige tuin: grote verblijven, schoon en mooie goedverzorgde dieren
met veel uitleg een aandacht voor het milieu.

Na de lunch heb ik het gezien en pak ik het OV naar de Botanische tuin, dat naast een
metrostation ligt (om precies te zijn “Botanical Gardens 😊”).

De mooiste stukken van de tuin, voor zover ik hem zie,
zijn de bladerentuin en de evolutietuin. Bij de eerste
heeft men in een reeks zo veel mogelijk bladvormen bij
elkaar gezet: rond, spits, met haren, gespleten etc. Dat
is echt een vondst. Bij de evolutietuin begin je bij de
kale rotsen en loop je vervolgens door een reeks
opeenvolgende vegetaties die een afspiegeling zijn van
de grote evolutie tijdvakken. Nelleke en ik hebben ooit
te maken gehad met een schilder die voor de BKR
regeling probeerde dit soort landschappen te filmen.
Joop van Zijtveld had hier veel kunnen leren.
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Er dreigt onweer, en het is herfst, dus ik zie de tuin niet op zijn best, maar er is voldoende te
beleven. Allereerst de lokale bevolking: Als men hier denkt dat het gaat regenen zet men een
paraplu op. Wij doen dat als we de eerste spetters voelen. Daar is ook een reden voor. Een
tropische bui kent geen “eerste druppels” de emmer wordt direct in zijn geheel omgekeerd.
En dus lopen velen met de plu omhoog. Er is geen wind, en ik zie dat ik de bui lopend voor
kan blijven, dus de plu blijft in de rugzak.
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Dan is er nog een stuk tropisch regenwoud met veel epifyten
en tropische vogels waarvan ik er zomaar een op de foto weet
te krijgen. Verder scoor ik een eekhoorn met een gestreepte
buik en een Malayan Water Monitor Lizzard van meer dan een
meter. Hij lijkt op de Komodovaraan, maar heeft een langere
nek.
Het park is zon 2,5 kilometer breed, en als ik aan de andere
kant sta is het eenvoudiger nog een paar kilometer er bij te
pakken en naar het hotel te lopen.
’s Avond wil ik naar de Light show in de Marina, maar mijn
stations keuze (Marina Bay) is niet heel gelukkig. Ik eindig in
een volgend winkelcomplex en loop vervolgens op tegen een
hardloopwedstrijd, waardoor je lang om moet lopen. Uiteindelijk krijg ik nog net een deel
van de show in de haven mee, maar het was niet waar ik voor gekomen was. Morgen beter.

Hoe besluit je wat te doen in een
stad? Een handige methode is de
“top tien” lijstjes op internet te
zoeken. Daarna volgt het grote
afstrepen: Marina-by-the-Bay,
plantenkassen, hop-on-hop of, boot
cruise de rivier op en “de
regeringsgebouwen” hebben we
vorige keer al gehad. Da’s vijf.
Filmstudio, Legoland en strand zie ik niet zitten, maar dan zitten we al op acht en tot slot zijn
er de dieren- en de botanische tuin, daarmee zitten we op tien.
Singapore bij nacht lijkt me wel wat, maar daar schiet je ’s ochtends niets mee op en ik wil
die excursie eigenlijk nog een keer met Nelleke maken.
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SINGAPORE, TEMPELS EN LICHTSHOW, 27 SEPTEMBER
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Dan worden de lijstjes dun. Wat er rest is wat musea, een oorlogsmonument en een
crematorium. Ook het monument valt af, het ligt te veel uit de route en na Arlington, de
Greb, Berlijn en Normandië loop ik er niet speciaal voor om.

En het crematorium? Dat ligt er naast. Vier ovens naast elkaar, gescheiden door schermen.
In eerste instantie vind ik het doordat ik een band hard Auld Lang Syne hoor spelen. Bij deze
cultuur maakt een bandje met Mieke
Telkamp geen kans, met uitzondering van
de hoofdrolspelers gaat alles life. Tegen de
tijd dat ik er kom is de band al weg en
wordt net een kist uit een protserige
praalwagen gehaald, terwijl de volgende al
in file staat. Een in het wit gekleed koortje
is aan het zingen, terwijl ernaast een
saxofonist staat in te blazen. En op het
moment dat het koor klaar is en de spreker
begint trekt hij, ondersteund door een stel bekkens, de saxofoon vol open voor zijn
plechtigheid.
En wat na de plechtigheid? Wel, er is een restaurant voor een paar honderd man, waar een
legertje oranje monniken is neergestreken, er is een kleiner terrasje bij de souvenirshop.

6

Zie ons verslag China 2008, waar we voor het eerst genoten van de figuren op de daken van tempels
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Met wat zoekwerk valt de keuze op het
crematorium van Kong Men San Phor
Kark. Met de metro naar Bishan en dan
11 stops met bus 420. Detail: die lijn is
niet te vinden. Wel 410 en 52, die ik ook
op een kaart had gevonden. Dus dan
maar daar in de rij. Na 7 stops verschijnt
er een grote Boeddhistische tempel in
beeld. Kijk, en daar kwam ik voor.
Prachtige tuin, opbouw, volgens de
principe van het geloof in drie niveaus met overal dakmennekes6. De mennekes zijn hier
trouwens anders. Het zijn geen vaste rijtjes, maar draken en woeste figuren, maar helemaal
prachtig. De tempelonderdelen staan barstensvol met Boeddhas en op een na kan ik overal
met de camera rondsjouwen.
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De as? Geen idee wat de plaatselijke
regels zijn, maar gelet op de anale
netheid van Singapore vermoed ik
niet dat men het stiekem in het
tropisch woud van de botanische
tuin7 uitstrooit. In ieder geval kan je
het de eerste 60 jaar laten bijzetten in
het columbarium, met zijn gouden
koepel. Binnen is het een krankzinnig
steriele omgeving van een etage of zes met uniforme muren waar een urn in kan. Een enkel
plastic bloemetje of autootje wordt toegelaten, maar verder
wil je er niet dood gezien worden, zelfs al staat er hier en
daar een enkele boeddhus voor het raam om het nog een
beetje op te leuken.

Chapel & Museum zijn gewijd aan de tweede
wereldoorlog en de bezetting door Japan. De
commentaren spreken van serene rust en veel
indrukwekkende omgeving. Kan wezen, de kapel
heb ik met een blik gezien. Het museum is vaag in
de entree prijzen, maar heel nadrukkelijk in de
mededeling dat er niet wordt gefotografeerd.
Daar er niemand achter de kassa zit voeg ik daar
aan toe: of betaald. Na een minuut of twintig ben
ik rond. De uitgang zit tegenover de ingang. Daar
zie ik nog net een man zitten, die boos naar me
kijkt. Snappen doe ik dat niet, want de foto’s zijn
niet van mij maar van internet 😊

7
8

Het afgelopen weekend kon dat wel op de Hoge Veluwe…
1000 Upper Changi Rd N
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In ieder geval is de conclusie dat deze tempel terecht in de
top tien staat, en dat de excursie meestal samen wordt
aangeboden met Changi. Dus ligt het voor de hand dit8 als
volgende stop te plannen. Dat is niet de meest simpele
verbinding: bus, metro, bus: je bent al snel een uurtje verder
voor je bij Changi Chapel & Museum staat. Het laatste stuk
van de reis is langs de bajes van het land, goed voor
honderden meters hek en beton. Een deprimerend geheel.
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En zo blijft er aan het eind van de middag ineens tijd over. Op de kaart zie ik nog wat
tempels in Chinatown. Lijkt me leuk.
De metro stopt bij South Bridge Road midden in de
Chinese wijk, en het is onmiddellijk duidelijk waarom
dit niet in de top tien van “must see” staat. Je kan er
zo eenvoudig komen dat er voor excursies geen droog
brood valt te verdienen. Wat mij betreft is het een
topplek. Het barst van de restaurantjes, er zijn
straatmarkten en de bouw is typisch Chinees en
afwijkend van de high rises elders in de stad. Het eind
van de straat is de religieuze hoek. Naast elkaar zitten
de moskee en de hindoe- en boeddhatempels.
De eerste bekijk ik alleen van buiten, de andere moet
je echt ook van binnen gezien hebben. Bij de Boeddha
tempel kan je zelfs naar het dakterras met zijn tuin en
gebedsmolen.

Na een uitgebreide wandeling en een stop met
Starbucks voor een quiche en een koffie ga ik
opnieuw naar Harbourfront voor de lightshow bij
de kunstmatige bomen. Deze keer ben ik wel op
tijd en ik moet toegeven: het is de moeite waard.
Het is wel nog steeds bloedheet, dus ik spoel met
veel genoegen het laatste water weg dat het
hotel met veel flessen tegelijk aanrukt. Morgen nog één rondje, en dan naar huis.
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Bij de
Hindoe tempel heb ik zelfs geld over voor een
fototicket. De eindeloze reeks goden is echt een
reeks foto’s waard. Er staan ook informatie
borden zoals “wij hebben het oudste religieuze
schrift en we aanbidden veel goden, maar zijn
een monotheïstisch geloof”. Als heiden vind ik
dat de heilige drie-eenheid in het kwadraat, maar
het is een vredelievend geloof, dus wie zijn wij
om hun feestje te verstoren?
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Gisteren heb ik bij de
voorbereiding gezien dat op Tank
Road nog een Hindoetempel is.
Mijn OV kaart is verlopen, en
nadat ik het statiegeld heb
opgehaald lijkt dit een aardig
doel op loopafstand. Zoals zo
vaak als we onderweg zijn geldt
daarbij dat het doel vooral een
smoes is om te kijken wat je zoal
tegenkomt onderweg, waarbij de
bestemming voorkomt dat je
helemaal doelloos rondloopt. Het
begint al direct met een aardige zijstraat die erg oud is en je passeert het Istana Park met de
Istana Heritage Gallery. Ik kijk er even om de hoek en wordt onmiddellijk gegijzeld door de
vrouw die op de Gallery past. Er is namelijk helemaal niemand geïnteresseerd in dit
museumpje. Het ligt tegenover het presidentieel paleis en is door de vorige president
neergezet, zodat het gewone volk een blik kon werpen op de inhoud van het paleis. En nu ik
mijn kop om de hoek gestoken heb zal ik kijken ook!! Eigenlijk is het best een informatieve
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uitstalling, waarbij helpt dat er iemand meeloopt om alles aan te wijzen wat ik mis.
Uiteindelijk moet ik zelfs op de foto op
het bankje van de presidentiele kamer.
Tank Road blijkt net als de route gisteren
een religieuze hoek, waarbij nu de
moskee is ingewisseld voor een kerk. Die
kan niet kiezen of ze nu oosters orthodox
zijn of niet, maar er wordt hard gewerkt
aan de voorbereiding van een huwelijk,
dus ik ben snel weg. De boeddhisten sla
ik deze keer over, en de Hindoes zijn “out
of service” al kan je wel wat aardige
foto’s maken.
Tegenover de straat ligt Fort
Canning Park. Toch maar
even kijken of er aardige
planten of vogels zijn.

Ondertussen betrekt de lucht
steeds meer, en heb ik nog steeds
niets gegeten. Dus daal ik de
heuvel af, op weg naar de rivier,
want dat is een en al eettent. Nu
valt dat in zoverre tegen, dat
iedereen echt luncht, of te wel een
stevige warme maaltijd gebruikt.
Uiteindelijk lukt het me in een mall
broodjes te vinden. Broodje eend heb ik nog nooit geprobeerd. Moet ik toch vaker doen 😊
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Al snel wordt duidelijk
waarom Fort Canning geen
top 10 materiaal is. In de
vochtige hitte tegen een
heuvel opsjouwen is geen
feest. Maar als je er op
staat is het heel erg de
moeite. Hiervandaan is
Singapore eeuwenlang met
wisselend succes verdedigd. Resten van het fort, opgravingen en een wandeling langs
historische punten leert je veel over de geschiedenis van de stad, en je hebt een prachtig
uitzicht.
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De laatste stop op mijn lijstje is het
Asian Civilisations Museum. De
vorige keer dat we hier waren stond
het ook op de lijst, maar toen was
het dicht. Nu is men er Halloween
aan het voorbereiden, maar verder
kan ik er terecht. Entrée is gratis voor
locals, en half geld voor senioren.
Men vindt dat ik er als geen van
beiden uit zie, maar daar komen ze
niet mee weg, dus voor half geld mag
ik er toch in. Het zwaartepunt van het museum ligt op aardewerk, hoewel er ook kastjes,
kisten en metalen voorwerpen zijn. Ze hebben daarbij succesvol een collectie opgebouwd uit
China, Japan, Malaysia en Indonesië.
Het meest trots zijn ze op de resten
van de lading van een Tang schip,
die eind vorige eeuw is opgedoken.
Er wordt uitgelegd hoe men kwam
van aardewerk via steengoed tot
porselein. Het antwoord is
verbijsterend simpel: men leerde op
de ovens heter te stoken.

te gaan. Daarbij slenter ik
nog door een kathedraal
en fotografeer ik wat
wilde kippen, maar ruim
op tijd sta ik bij HIE om
me om te kleden en de
taxi naar het vliegveld te
pakken. Het is even
wennen denk ik, maar na
vandaag is het
internationale reizen voor
het werk echt op. Vanaf
nu ben ik alleen nog een
echte toerist, en als het even kan met Nelleke. Da’s toch veel gezelliger.
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Daarna is het tijd om richting hotel
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SINGAPORE – TIEL, 29 SEPTEMBER

Maar op Schiphol wachten Merijn en Petra me op, en dat maakt veel goed.
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De laatst nacht van de reis is niet echt een succes. De lounge heeft geen stopcontacten, dus
de PC raakt leeg, en de stoelen van Singapore Airlines kunnen niet echt horizontaal. Een paar
stevige stormen (Fasten you seatbelts) zorgen voor een uur vertraging en een blèr baby
zorgt er voor dat slapen überhaupt geen succes is. Door de film Wonder Woman te starten is
het geluid een tijdje weg te werken. Helaas is deze Marvel film zeker niet de beste.
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