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27 mei 2010, Tiel (Nederland) – Lübeck – Travemunde (Deutschland -  

Duitsland) 
Om 9.02 rijden we de straat uit, evenals om 9.35. De reden hiervoor is simpel. Vandaag rijden we 

naar Noord Duitsland, waar we pas om 21.00 hoeven te zijn, en dan zijn we er nog vroeg. Geheel 

tegen onze vakantiegewoonte in gaan we dus niet om 05.00 uur weg, maar heb ik uit-, en Nelleke 

langer geslapen. Uitgerust beginnen we aan de 1e vakantie dag. 

“Rijden jullie dan met twee auto’s?”, is een logische vraag naar aanleiding van de twee vertrektijden. 

Het antwoord is nee. Ondanks het dichtpersen van Oma1 en het zorgvuldig afsluiten van de 

achterbak zijn we iets vergeten. Om precies te zijn: de boekenkast. En om nog preciezer te zijn: 

Nelleke’s e-reader met zo’n 1300 boeken. De boekenkast dus. Ons vakantiedoel is een vakantie 

waarbij we op jacht gaan naar veel rust, natuur, hoofdstedelijk schoon en de bakermat van de 

breicultuur in Noord Europa. Hoewel het eerste mogelijk wat onder druk komt door de rest, betekent 

veel rust voor Nelleke onder meer lezen. En dus vertrekken we een keer zonder en een keer met 

boekenkast. Het laatste 

om 9.35 uur.  

Aanvankelijk gaat het 

niet best. Sinds onze 

verjaardag zijn we in het 

bezit van een goed 

geoliede Tom-Tom. Ze 

zegt veel en toont van 

alles, maar ik ben niet 

altijd even snaps zullen 

we maar zeggen. Tot 

grote ergernis van 

Bertha 2 begrijp ik de 

aanwijzingen rond 

Arnhem niet, en rijden 

we een rondje extra 

rond de stad. Daarna gaat 

het echter in gestrekte draf naar Lübeck, want daar begint onze tweede vakantie dit jaar. 

Ondertussen breit Nelleke een sok, terwijl ik rij. Lijkt me tekenend voor de komende weken. Het 

wordt dus een BRijVakantie. 

Even er tussendoor, de eerste sok van dit paar was gebreid tijdens de jaarlijkse Koninginnedagvlucht 

naar het fiere Ploumanac’h. Een rit van 970 kilometer waar je na 920 kilometer zo melig van wordt, 

dat je zelfs je Tom2 een naam gaat geven. Opmerkelijk aan deze ronde Bretagne waren: 

• Het weer was veel beter dan in Nederland 

                                                           
1 Om onnavolgbare reden hebben Les Prenenz onze dakkoffer “Oma” genoemd. Het lijkt of we nooit meer van 
die aanduiding af komen. 
2 Raar maar waar, iedereen geeft Tom2 een eigen naam. Na een proefrit van 920 kilometer slaat bij ons de 
meligheid volstrekt toe en krijgt Tom2 de naam Bertha, spreek uit BherrTHa. 

http://www.luebeck-tourism.de/
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• Esther en Rommert waren mee en met zijn vieren hebben een wedstrijd hebben gehouden 

wie het meest verkouden was. 

• De wind kwam uit de verkeerde hoek zodat we weinig konden duiken. Uiteindelijk remde dit 

Rommert en mij niet af. 

• We hebben echt helemaal niets nieuws meer gezien, maar we vonden dat best. St. Samson, 

La Clarté en Le Yaudet blijven leuk, en dan heb ik het nog niet eens over de Decathlon, of de 

CD afdelingen van de hypermarchés.  

• Met Jan Geelen en Les Prenenz was het weer ouderwets gezellig. Voor Fam. Berns, John en 

Hans was dit een nieuwe stetting. 

Maar goed, Lübeck dus. Er is een aantal redenen om naar Lübeck te gaan. De eerste is dat het een 

Hanzestad is, net als Tiel. Zo voel je je de eerste dag daardoor toch nog een beetje thuis en kan je op 

je gemak aan den 

vreemde wennen. 

De tweede is dat het 

een Hanzestad is. 

Hanzesteden hebben 

een lange historie met 

vaak de bijbehorende 

historische 

gebouwen. Zo gaan 

sommige gebouwen 

in Lübeck terug tot de 

13e eeuw. Niet alles is 

er nog in originele 

staat,2 tijdens WOII is 

er fors wat mis 

gegaan. Onder andere 

de basiliek heeft een 

voltreffer gehad. Los 

van wat 

kleurverschillen in 

gevels en daken is er weinig meer van te zien en is vooral de historische aanblik meer dan de moeite 

waard. We zijn er even voor vieren en hebben dus een uur of vier om alles te bekijken. Dat lukt niet, 

maar we komen een eind met het bekijken van prachtige gevels, oude, door bruggen verbonden 

havens en mooie kerken, hofjes en oude restaurants. In een ervan verwerken we wat dode vissen, 

die smakelijk zijn klaargemaakt. 

Nelleke scoort haar eerste breiwinkel, en ik de eerste CD winkel. Moe maar voldaan, een cliché, ik 

weet het, keren we terug naar de auto voor de …. 

De derde reden dat we hier zijn. Het is zo lekker dicht bij Travemünde. Hier zien we geen Hans, maar 

wel de boot die ons af zal voeren naar de noordelijke delen van de EU, te beginnen met Finland. In de 

haven voor de boot begin ik aan dit verslag op de nieuwe laptop. Als ik moed heb kom ik daar nog op 

terug in dit verslag. Nu eerst inschepen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hanze
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28 mei, Travemunde – Oostzee. 
Het inschepen gaat vlot, althans voor een proces dat van nature eindeloos duurt. Als we rond half 

negen de terminal oprijden zijn de loketten Helsinki al open. Vijf auto’s en een half uur later leveren 

we de papieren in. Hiervoor krijgen we een papieren hutsleutel en een vaag papiertje voor op het 

dashboard. Hiermee mogen we naar rij twee, waar we twee uur mogen genieten van en met mensen 

die ook gene zijde van het loket hebben bereikt. Na die twee uur gaat de boot open en een 

kwartiertje later zitten we in onze binnenhut. We doen nog een rondje boot en schaffen 

maaltijdbonnen aan. “Waarom neemt u niet voor 2 € extra “het pakket””, vraagt de balienees? “Kan 

u nu nog een snackje nemen en wat drinken”. 

We nemen een besluit waar de kebabreporters trots op zouden zijn. We offeren 2€ en kunnen 

eindeloos voedsel achteroverspoelen met vruchtensap en thee. De prijs/kwantiteit verhouding is 

voor kebabreporters namelijk erg belangrijk. We zetten nog wat foto’s op de laptop en de dag is om.  
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Nu is dit een reisverslag, en hoewel de laptop tijdens een reis is gejat en ik graag naar Amerika zou 

De Laptop, een verhaal er tussendoor 
Nu we het toch over de laptop hebben, het zit niet mee. Een halfjaar geleden was de vorige laptop echt op. 

Gebruik van de mousepad kon, zolang je geen voorspelbare reactie verwachtte. Dus werd er een nieuwe 

laptop aangeschaft. Een fiere witte MSI-Apple look-a-like. Met enig geweld heeft Nelleke die getemd, want 

op dat moment kwam net Windows 7 uit, die we gratis (en achteraf met stevige bijbetaling aan de vaak 

rijkste man ter wereld) er bij kregen. Met nog iets meer geweld schoof deze MSI enkele weken later uit mijn 

koffer die door de bewaking van Schiphol weer eens was omgeroerd. Een gebarsten deksel was het 

resultaat. Goed voor de verzekering zou je zeggen, en dat zou ook zo geweest zijn als de dief (laten we het 

nog eens over geweld hebben) me niet in de trein had bestolen… De lokale Computerpusher had de 

oplossing. Een nieuwe MSI! Beter dan de vorige, die inmiddels na zes maanden als volstrek achterhaald niet 

meer te krijgen was. Dat was mooi, dan had Nelleke voldoende tijd om ook de nieuwe computer te temmen. 

Dat ging redelijk, op een klein dingetje na. De bluetooth kreeg ze niet aan de praat. Dus terug naar onze 

pusher, die dit wel had verwacht. Waarom zou hij zijn zaak anders “Return Computers” hebben genoemd? 

De oplossing was snel gevonden. In de doos zat een doos, waarop stond dat de bluetooth optioneel was. In 

die doos zat weer de informatie dat in deze situatie de optie moest worden uitgelegd als never niet, nooit 

niet. Een dag later gaf meneer Return aan dat die optie zelfs überhaupt niet leverbaar was, hoewel het wel 

mooi op de doos stond. Tegen geringe bijbetaling kon hij ons nog net op tijd een Lenovo leveren die de 

inmiddels totaal verouderde nieuwe MSI opvolgde. 

Tijd voor Nelleke om ook deze laptop te dresseren was er eigenlijk niet, maar ze had al eerder wonderen 

verricht. Dus stortte ze zich op het apparaat. Een bekende handeling is het aanpassen van de grootte van de 

schijven op de laptop. Dit was ook doorgedrongen tot meneer B.G., die zich naast het zijn van de rijkste man 

ter wereld, tot doel heeft gesteld computers net zo begrijpelijk voor iedereen te maken als voor hemzelf. Nu 

is hij een van de slimste mensen ter wereld, dus als hij het kan volgen, snapt bijna niemand het meer. De 

schijf aanpassingsoptie was verplaatst naar Windows 7 op een manier die pas werd opgemerkt toen het te 

laat was. Bovendien kan er helemaal niets mis gaan met software die door Bill is geschreven en op een 

computer is gezet, dus reserve kopieën krijg je niet meer. Dat helpt bovendien bij het blijven van de rijkste 

man, want goedkoper wordt de machine niet. Toen Nelleke “the gospel according to Gates” had overtreden 

volgde een nieuwe briljante vinding van het genie uit de USA. Een automatische self destruct werd 

geactiveerd. Het enige wat we nog konden doen was een terugkeer naar Return Computers die tegen 

geringe bijbetaling het probleem omleidden. We hebben nu een laptop, maar als je hem aanraakt steken de 

kabouters van Bill bordjes omhoog dat we een illegale kopie hebben (voor de Nerds: Nag screens. 

Waarschijnlijk klopt dat nog ook, maar weken ergernis en enkele honderden € later vind ik dat we recht 

hebben op een werkende computer, vooral Nelleke. Als dit nog even zo doorgaat weigert ze straks de 

machines house trained te maken. De dag van Open Office komt zo steeds dichter bij. 
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reizen om Bill voor straf 1000 keer de handleiding van Windows in 12 talen te laten schrijven, ga we 

toch maar weer terug naar het hier en nu. 

We varen inmiddels op de Oostzee, vanuit het vliegtuig een gebied met veel eilandjes en schepen. 

Vanaf een boot alleen één grote bak zout water zoals Nelleke treffend zegt.  

We komen nu echt in het 

buitenland. Fins lijkt op 

het Ests en het Hongaars. 

Om Wart te citeren: talen 

waar we ook niets van 

snappen. Maar de 

verschillen gaan verder. 

Nederlanders kunnen zich 

eindeloos druk maken 

over het eten in China, 

waar ze eindeloos Dim 

Summen en vaag voedsel 

in soep gooien. Je kunt 

daarvan vinden wat je wilt, 

maar wat te denken van 

Scandinaviërs die hun dag 

beginnen met knäckebrød 

met haring in mosterdsaus? Of tomatensaus? Wilt u hagelslag of jam? Wij zijn de firma van meneer 

Gates niet! Zult en augurk. Dat 

kan. Of leverworst. Maar geen 

honing. 

Nu kan ik het eigenlijk wel hebben 

(evenals Dim Sum), dus wat mij 

betreft wordt op slechts één punt 

de Geneefse conventie op het 

gebied van de behandeling van 

krijgsgevangen overschreden. (Het 

heet wel cruise wat we hier doen, 

maar probeer in zo’n 

zoutwaterbak maar eens van 

boord te gaan, je blijft captive 

audience.) De marteling komt uit 

een machine waar Kahvi op staat, 

terwijl dat eigenlijk “Cafeïne 

houdende drab” zou moeten zijn. 

Ik zou bijna voorstellen Bill Gates te verplichten dit te drinken als dank voor Windows, maar Amerika 

en koffie is, laat ik het zo zeggen, een spannend avontuur. Waarschijnlijk vind-ie het nog lekker ook. 

http://www.google.nl/images?hl=nl&q=knackebrod&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=O38jTPj9ON6VOOr-zcUF&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDQQsAQwAw
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Door het verzetten van de klok hebben we een uur minder, maar er is vandaag voldoende luiertijd, 

dus daar malen we niet om. Verder is de zee zo glad als een biljartlaken, dus het gezamenlijk over 

boord hangen om de Scandinaviërs hun vis en koffievervanger terug te geven blijft achterwegen. En 

daarmee de algehele verbroedering. Nu heb ik een uitgebreide babbel gemaakt met een 

gepensioneerde Fin die bezig was met een remigratietocht vanuit Nederland en dat was leuk, maar 

er loopt ook een behoorlijke groep neonazi’s rond. En op dat punt heb ben we een absoluut 

vooroordeel. Zelfs als ze zich gedragen houden we er niet van. 

Verder is, naast de enorme maaltijden met nu ook zalm (vers en gebakken) en makreel het meest 

enerverende van de dag de drie boten links en de twee rechts, wat eilandjes en een enkele 

verdwaalde vogels. We zitten wel een paar uur op het dek, met wol en laptop. Een dag en twee 

nachten is net goed. Morgen Finland. 

29 Mei, Porvoo & Helsinki (Suomi - Finland) 
“Bijtijds” gaat de wekker af. Voor 07.30 moeten we de spullen hebben ingepakt en het ontbijt achter 

de knopen hebben (met overheerlijke haring waarvan ik de marinade niet geheel en al thuis kan 

brengen). Het lukt, en al etend zien we Fineiland voorbij komen. En nog een, en weer een. Er is wat 

tijd over dus we gaan nog even naar het uitkijkdek. Daar zien we hoe de Fineilanden langzaam 

overgaan in Finland. De eilanden zijn grotendeels bewoond. Meestal zijn ze vastgebonden aan een 

bootje, wat via een steiger naar een sauna leidt.  

Het is een prachtig gezicht, maar na 31 uur boot hebben we geen moeite met afscheid. Op signaal 

van de kapitein stappen we in en rijden Finland op. Bertha heeft wat moeite met het concept dat we 

niet langer in Duitsland zijn, maar net voor het haventerrein wordt verlaten begint ze allerlei 

richtingen te brullen. Nu ben ik ook niet om mijn best als ik net wakker wordt, dus aanvankelijk 

negeren we haar, maar als we de weg eenmaal hebben gevonden wordt die door haar bekwaam 

bevestigd. We rijden naar Porvoo, op advies van Jocco, mijn Finse collega. 

We kunnen met een gerust hart zeggen: als je in Finland aan land gaat, zet dan eerst richting Porvoo. 

Het voldoet aan alle eisen die een 

beginnend Finlandganger kan 

stellen. Er zijn berken en 

naaldbomen, er is water en er zijn 

boten. Verder is het centrum nog 

authentieke Finse bouw, met 

houten huizen, winkels en kerken 

in stevige kleuren. Een van de 

winkels verkoopt wol, dus in het 

extreme geval dat je ook op 

brijvakantie bent is dit de plaats 

om te zijn. De mensen zijn 

vriendelijk al is de kennis van het 

Engels niet geweldig. Nelleke 

bestudeert als altijd de taal goed. 

Ze snapt ineens waarom ik Helsinki 

als jaren ook Helsingfors noem. 

http://www.porvoo.fi/?mid=721
http://www.visithelsinki.fi/In_English/Visitor.iw3
http://nl.wikipedia.org/wiki/Helsinki
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Het gebied is tweetalig, zowel Zweeds als Fins staat overal aangeven (bijvoorbeeld straatnamen etc.). 

Het volk gaat hier tolerant mee om. Een zelfde situatie in BelgIë is bijvoorbeeld ondenkbaar. Hier zie 

je nooit doorgestreepte of verbogen borden. En als je ze ziet wordt het tijd om krachtig in te grijpen, 

want dan ben je tegen een wegomleiding opgelopen. 

Maar goed, Nelleke en talen. We besluiten dat Zweeds vreemd is, maar dat je met wat moeite er nog 

wel wat van kan bakken. Fins daarentegen is lastiger. Ze bestudeert het goed en komt dan tot de 

conclusie dat het in alles lijkt op Italiaans, maar dan op zijn Gronings uitgesproken. Nu hebben we 

maar 26 uur op Finse bodem, dus jammer, hier wordt niet meer over nagedacht. 

Na een paar uur, veel foto’s en wat wol gaan we naar Hilton Strand in Helsinki. We hebben mazzel, 

de juffrouw achter de balie lijkt in niets op de erfgename van dit hotel, dus we worden snel en 

vriendelijk ingecheckt. Tegen geringe bijbetaling kan zelfs de auto in de parkeergarage. Er is namelijk 

een mooie grote parkeergarage met grote blauwe deuren, waarvan er een open is. Ik rijd er in en 

kom aan het eind van de helling tot de slotsom dat dit niet de garage van het Hilton is. Het duurt een 

geruime tijd voordat ik de auto uit deze doodlopende pijp heb… 

Gelijk krijgen is altijd leuk. Ik vind Helsinki helemaal niets, en het doet me een genoegen dat Nelleke 

er net zo over denkt. De meeste gebouwen zijn hoog en fantasieloos. Hoogbouw is in Finland 

volstrekt overbodig, maar als de rest van de wereld het doet doe je mee. Daarbij zijn ze gemiddeld 

niet veel verder gekomen dan hoogbouw te zien als het stevig stapelen van stenen en niet als een 

architectonische uitdaging. Op zich is dat vreemd, want als je kijk naar kunst of gebruiksvoorwerpen, 

dan hebben Finnen een fantastisch gevoel voor vormgeving. 

Dat wil niet zeggen dat we onze tijd niet aangenaam doorbrengen. We wandelen langs de witte 

kathedraal, door de Russisch Orthodoxe kerk en over de havenkade waar een toeristische markt is. 

De Partij van de Dieren zou 

hier nog veel werk hebben. 

Met name rendieren worden 

hier in onderdelen verkocht. 

De gemiddelde Fin heeft een 

modegevoel dat pas bij hun 

taal, maar ze zijn heel 

praktisch. De filosofie dat een 

dier het warm gehad moet 

hebben dus dat zo’n huid in 

barre tijden een zekere 

bescherming biedt is geen 

discussiepunt voor de Fin. 

Finnen zijn zeer Europees 

gericht, dus ook rendier paella 

is hier een verworvenheid 

waar je niet over moet zeuren. 

En anders eet je maar gewoon vis. We hebben nog geen trek, dus kijken we vooral naar breiwerk, 

houtsnijwerk en andere toeristenmeuk. 

http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/HELHIHI-Hilton-Helsinki-Strand/index.do
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Daarna volgt toch een kleine teleurstelling. Nelleke had de coördinaten van “de” breiwinkel van 

Helsingfors, onze volgende doel. We vinden de winkel zonder problemen, maar deze blijkt ingepakt 

in doek, met een stevig hek er om heen. Nu had ze al wol, maar toch. 

Even later begint het te regenen en red ik de situatie. Heeft dat iets met elkaar te maken is nu 

waarschijnlijk de vraag. 

Het antwoord is nee, dit is 

puur toeval, maar mooi 

meegenomen. We 

hebben de paraplu in de 

auto gelaten, en als het 

dan begint te hozen kijk je 

toch naar de dichtst 

bijzijnde schuilplaats. In 

dit geval is dat de VVV. 

We vragen de juffrouw 

achter de balie hoe we 

een overtocht naar Tallinn 

kunnen regelen. De 

jufrouw blijkt kandidaat 

te zijn voor de Europese 

kampioenschappen 

klantbehandeling in slow 

motion. Wij schatten haar 

in op een finaleplaats, 

waarin ze het op zal moeten nemen tegen een Bretonse caissière. De gelukkigen die nog nooit een 

Bretonse caissière hebben meegemaakt zal ik niet geestelijk belasten; anderen mensen snappen wat 

ik bedoel. Na twee 

lijsten, een 

computer, een 

rekenapparaat, 

een collega voor 

advies, een papier 

en pen om het 

rekenapparaat te 

controleren en een 

collega om het 

sommetje op 

papier goed te 

keuren zijn we heel 

veel tijd verder. Ik 

vraag ondertussen 

of ze ook een 

breiwinkel weet. 

Dat zit ook in de 
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computer, maar omdat ze zelf breit, kan ze het antwoord geven zonder verdere controlemiddelen. 

Als we, met de adressen van drie breiwinkels en de ticket voor Tallinn, de winkel verlaten komt de 

zon weer bijna door, alleen erg natte Finnen en water dat door de goten stroomt om vervolgens in 

het riool te kabbelen wijzen op wat er het laatste half uur is gebeurd. 

Nieuwsgierigen vragen zich natuurlijk wel af of het sommetje voor één kaartje naar Tallinn nu klopte 

of niet. Het antwoord is helaas “nee”. Onze kampioen had de kolom “groepskorting” over het hoofd 

gezien. En één auto, twee mensen en één Knorf is een groep. 

We zetten de wandeling dus voort langs een gesloten breiwinkel, een warenhuis en een winkel voor 

Academische Bok. Dat laatste is geen geleerde geit, maar een hele goede boekhandel. Met de 

opmars van de Tom-Tom is de wegenkaart verbannen naar de academische boekhandel en met het 

ochtend humeur van Bertha is controle toch wel wenselijk. Zeker in de Baltische staten waar we naar 

toe gaan en nog nooit zelf hebben gereden. Tevens bevrijden we een boek over de historie en de 

verschillen tussen de Baltische en Scandinavische breinaalden. Ze blijken het allemaal met naalden, al 

dan niet in de vorm van een rondbreinaald te doen, dus op mijn niveau is het onder controle. 

Het warenhuis blijkt een vestiging van Robert’s Coffee. Voor kenners: Je hebt koffie en bruine drab. 

Het land dat het meest heeft geleden onder bruine drab is Amerika. Sommige Amerikanen 

verdrinken hun koffie in veel water en nog meer melk. Drab is daardoor wel weg te hachelen. Daar 

zijn ze zo trots op dat ze dit wanproduct de Americana noemen. Een tegenbeweging is ook in de VS 

opgekomen. Starbucks ® heeft een wereld standaard gezet voor trotse kwaliteitskoffie. Nu is het 

mooie van standaards dat je er naar kan streven minstens zo goed te zijn. Insomnia® in Ierland is 

hiervan een goed voorbeeld. Robert’s Coffee is een Finse keten waar het veilig koffiedrinken is. En 

het heeft een sympathieke naam!  

De wandeling gaat over de Esplanade verder richting de “Rots Kathedraal” een schitterende kerk die 

door Nelleke wordt omschreven als een uitgehouwen plek tussen de rotsen waar ze een kwal op 

hebben gelegd als dak. We 

moeten even wachten op 

een trouwerij die net de 

kerk verlaat. In de kleding 

herkennen we andermaal 

het volstrek ontbreken van 

enig modegevoel bij de 

Finnen. Dat wil niet zeggen 

dat er geen geld is 

uitgegeven aan de kleding, 

maar Potjakker wat zien ze 

er uit.  

Dat de kerk echt een 

attractie is blijkt uit de 

aanwezige Japanners (voor 

lezers van eerdere 

verslagen: De Niponfactor 

schatten we op 5%, 

misschien zelfs iets meer als we bonuspunten geven voor de camera’s en statieven. 

Daarna is het tijd om een restaurant te zoeken. Na wat geharrewar komen we tegenover het 

Centraal Station van de stad bij een Italiaan. Niets mis mee, en ook het station is, binnen de 
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natuurlijke beperkingen van Helsinki een opmerkelijk gebouw met een hoge toren en grote 

mannenfiguren tegen de gevel. Als we naar buiten komen zien ze tegenover de straat op een plein 

een markt met veel bezoekers. We kijken er even rond. Het is leuk, met voorstellingen en 

voorleesbeurten. En er zijn allerlei eetstalletjes. Jammer, te laat gezien. Zo zal mijn eerste bijdrage 

aan kebabreporters 3 niet in Finland worden geschreven. Zou dat trouwens kunnen? Een kebabreport 

over een marktkraam? Wij lopen door naar het bijkantoor van Paris, waar we in een grote glazen lift 

naar de etage met onze kamer gaan. 

30 mei, Helsinki (Finland) – Tallinn (Eesti - Estland) 
Bertha loodst ons, na het 

nuttigen van wat zalm, 

naar de West Haven, 

waar we probleemloos 

inschepen op de Ferry 

naar Estland4. De zee is 

nog vlakker dan tijdens 

de oversteek naar 

Helsinki, en na ruim 

twee uur rijden we het 

80 kilometer verderop 

gelegen Estland binnen. 

We komen daar aan in 

Reval, ook een trotse 

oude Hanzestad. Nu 

bestaan de Hanze niet 

meer (officieel bestond 

de Hanze van 1267 tot 

eind 16e eeuw, waarbij 

Bergen in Noorwegen het tot 1754 uithield) 

en ook Reval is omgedoopt tot Tallinn, maar 

het was, met Dorpat en Riga, een van de 

belangrijkste steden in de 13e tot 15e eeuw. 

Voordat we er op terugkomen moet eerst het 

hotel worden aangewezen door de Tom2. Dit 

gaat snel, binnen de kortste keren staan we 

op de parkeerplaats van hotel Mihkla. Het 

blijkt het gerenoveerde gebouw te zijn waar 

ik twaalf jaar geleden ook al zat! Als eerste 

nemen we een dikke enveloppe van Inese in 

ontvangst. Inese is de contactpersoon van de 

reisorganisatie die onze trip door de Baltic 

heeft verzorgd. Oh ye of little faith! 

                                                           
3 www.kebabreporters.com 
4 http://www.turismiweb.ee/en/ en http://www.visitestonia.com/en/  

http://www.celotajs.lv/cont/cntr/news_en.html
http://www.turismiweb.ee/en/
http://www.visitestonia.com/en/
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Onmiddellijk blijkt dat de kaart die we hebben gekocht kan worden weggegeven. Het pakket bevat 

niet alleen de vouchers voor alle hotels in de trip, maar ook zes kaarten waar met groene 

opplakstippen is aangegeven waar we moeten stoppen om de toeristisch belangwekkende plaatsen 

te zien, met bijbehorende info over wat we dan kunnen zien. We zijn onder de indruk, en dat zegt 

wat na de eerdere 

reispakketten die we in 

handen hebben gehad. 

 Vooralsnog gaat het 

pakket in de tas, want als 

eerste staat het centrum 

van Tallinn op de agenda. 

Als gezegd, het is een 

oude Hanze. Het oude 

kantoor is nu een 

restaurant, maar verder 

zijn ze trots op hun 

verleden. Verwijzingen 

naar de Hanze kom je op 

meer plaatsen tegen. De 

oude stadskern wordt 

omgeven door een 

stadsmuur die nog 

goeddeels intact is, met 

een groot aantal 

wachttorens. Met de 

groeiende macht van 

Tallinn werd het nodig de 

stad verder te versterken, dus buiten de stadsmuur is een tweede ring gebouwd met een aantal 

bastions. Niet dat dit erg heeft geholpen, want zo ongeveer iedereen is er de baas geweest, met 

uitzondering van de Esten zelf. Dat kwam pas toen ze de Russen er uit wisten te schoppen. 

Nu is dat laatste wat makkelijk gesteld. De Russen hadden een eenvoudige tactiek om van die 

onbegrijpelijke zeikers af te komen: gewoon de modale Rus alles bieden waar-ie niet om gevraagd 

had als hij huis en haard zou verlaten om zich in Estland te vestigen, compleet met vrouw, kind en 

matroesjka’s. Voor veel Russen klinkt dit aantrekkelijker dan het leven in Siberische kou op een 

Goelag Eiland. Vele koffer werden dus gepakt en het overschot aan Russen werd over de Baltische 

Staten verspreid. Ongeveer halverwege dat proces kwam de “Wende” en stopten de verhuizingen, 

maar er zitten nu miljoenen Russen ver van huis te chagrijnen dat ze geen echte Rus meer zijn . De 

Esten begrepen als geen ander dat ze op termijn andere vriendjes nodig hadden en dat er geld in het 

laatje moest komen voor een duurzame vrijheid. Estland is nu trouw EU lid en ze hebben als geen 

ander geleerd wat geld verdienen is, onder andere door innovatie en nanotechnologie5. In Tallin is, 

voor wie er een tijd niet is geweest, goed te zien dat enorm is en wordt geïnvesteerd in renovatie, 

                                                           
5 Het is van grote schoonheid dat de spellingscheck van Bill Gates voorstelt om nanotechnologie te wijzigen in 
kanotechnologie! 
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vernieuwing en parkeerwachters. De straten zijn schoon en de Esten onderscheiden zich, zolang ze 

hun mond houden, in niets van de rest van Europa. Overigens, als ze hun mond open doen zijn ze 

voor buitenlanders goed te volgen, als je tenminste Fin of Hongaar bent. Het talenonderwijs lijkt 

goed van de grond te komen, dus het is een kwestie van tijd voor ze allemaal ook Engels, Duits en 

Scandinavisch spreken6 . 

Onze tocht begint met het scoren van lokale munteenheden. De € komt pas volgend jaar. We 

rammen wat op een Flappentap bij een alcoholwinkel (heet hier geen slijterij, ze noemen het 

gewoon bij de naam). Het apparaat heeft heldere schermen in het Ests, maar verder komen we niet. 

Op goed geluk ram ik op een knop die op een plek zit waar veel flappentap bouwers hun talenkeuze 

knop plaatsen. Het effect is verrassend. De automaat spuugt een creditkaart uit. Nu zou ik kunnen 

denken: mooi voor in een plakboek, maar dat gaat me wat ver. Met de kaart in de aanslag loop ik de 

alcoholwinkel in een vraag de man die ik zag verdwijnen of hij Engels spreekt. “Yes”, antwoord hij 

met een blik die het midden houd 

tussen “Gaat jouw dat wat aan” en 

“En moet je daarom mij hebben”. 

Ik leg uit dat een automaat me zijn 

creditcard cadeau heeft gedaan. Hij 

gaat even door de grond, maar het 

is daarna duidelijk dat we een 

nieuwe vriend hebben. Het 

ontfutselen van geld aan de 

automaat blijkt verder een eitje. 

Onze kaart wordt ingeslikt en de 

automaat spreekt onmiddellijk 

Engels. Automatiseren, dat kunnen 

die Esten wel. Ondertussen komt 

een Estse vriend vriendelijk 

groetend voorbij.  

 Hanzebloed is van nature 

natuurlijk leven van de handel. En 

als je toch aan de handel slaat, kan 

je net zo goed je erfgoed op de 

markt brengen. Estland is 

waarschijnlijk het land met de 

grootste traditie op het gebied van 

breien als toegepaste kunstvorm in 

Europa (Noren zullen deze mening 

niet delen). Dus worden er 

breireizen heen georganiseerd en zijn er enkele zeer goed verkopende Amerikaanse en Canadese 

schrijfsters die een behoorlijk dik belegde boterham hebben verdiend met het beschrijven van het 

Ests breien. Wie door het oude centrum van Tallinn loopt ziet altijd vanuit een ooghoek een 

                                                           
6 In theorie is er onderscheid tussen Noors, Zweeds en Deens, maar praktijk heeft geleerd dat ze elkaar 
moeiteloos kunnen volgen. 
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reclamepop op straat staan die wijst op een winkel met breiproducten en andere authentieke spullen 

zoals barnsteen en matroesjka’s . Nu is de aanschaf van materiaal natuurlijk wel een kwestie van 

oppassen. Er is maar een beperkt aantal Esten, en een snel toenemend aantal toeristen. Dus wat het 

“echte erfgoed” betreft, de matroesjka’s zijn natuurlijk van broeder Rus, barnsteen lijkt héééél erg op 

plastic, en gebreide truien, shawls en vesten kan je ook laten maken door een breimachine in een ver 

en vies land. Kortom er is nogal wat nep tussen de authentieke producten. 

Nelleke komt hier op een uiterst vervelende manier achter. Langs de stadswallen probeerden de 

Estse omaatjes in het verleden wat bij te verdienen door truien te breien en te verkopen. Met behulp 

van een Finse die Engels sprak en Ests begreep heb ik in 1998 nog een trui gekocht bij zo’n stalletje. 

Het lijkt dus een doel op zich tijdens deze BRijvakantie. Nelleke ziet een shawl die haar wel wat lijkt. 

Ze pakt hem beet om te kijken of het is wat ze zoekt. Onmiddellijk begint de verkoopster te krijsen 

dat ze er met haar poten vanaf moet blijven. Een ander begint te schreeuwen dat fotograferen 

absoluut verboden is. Kijk, daar wordt je als goed gehumeurde en goed betalende toerist even stil 

van. En dat is goed, want nu pas dringt de waarheid door. De omaatjes zijn geen Esten meer, maar 

Russen. De oorspronkelijke omaatjes zijn nu waarschijnlijk dood, begraven en/of weggepest. Ze zijn 

vervangen door Russische verkoopsters, waarvan sommige met een haaknaald acryl in de knoop 

proberen te krijgen om een sfeer van authenticiteit te krijgen.  

Het aantal kraampjes is zeer sterk uitgebreid en overal wordt nepspul verkocht. Waarschijnlijk is er 

geen schaap aan te pas gekomen maar is het machinaal verwerkte kunststof met vermoedelijk een 

certificaat van kinderarbeid. De traditionele vormen zijn vaak vervangen door katten en elanden. De 

mensen die er voor gaan zijn er natuurlijk altijd, we raden ze aan ook een Matroesjka met de 

beroemde Est Harry Potter mee te nemen. Mogelijk leren de Russen op termijn wat de basisregels 

van goed toerisme zijn. Tot die tijd geldt het advies: als de breister niet een werk onder handbereik 

heeft dat er zo ingewikkeld uit ziet dat je er spontaan een minderwaardigheidscomplex van krijgt dan 

is het een dochter van 

de Russische maffia. Dit 

hoeft een bezoek aan 

de verder fantastische 

binnenstad van Tallinn 

niet in de weg te staan. 

De meeste 

fototoestellen hebben 

op dit moment zoveel 

zoom dat je gewoon 

kunt fotograferen, 

terwijl je buiten de 

spuugafstand van de 

Russinnen blijft. 

We zetten onze 

wandeling voort langs 

de volle terrasjes, 

onder de zon. Zelf eten we een Italiaanse lunch en we ontdekken dat sommige winkels open zijn. Een 

ervan is, niet geheel verbazingwekkend, een breiwinkel. Nu weer even breikunde voor chauffeurs. 
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Dat die draad op die naalden verschillend van kleur is zal iedere niet-kleurenblinde opgevallen. 

Minder opvallend is, voor leken, het verschil in spul waar de draad van gemaakt is. Breisters (m/v) 

onderscheiden draden van natuurlijk materiaal (wol, linnen, katoen, bamboe etc.) en gesteven 

aardolie. Dat laatste wordt gemaakt in “de chemische fabriek” en luistert naar namen als acryl en 

viscose. De winkel blijkt geen gesteven aardolie te bevatten. Wel is er een cone van natuurlijk 

materiaal. Alleen, welke vorm van materiaal is niet helemaal duidelijk. Het meisje in de winkel wil 

graag helpen, maar wat voor meuk dit nu weer is weet ze niet. Vermoedelijk ‘wood’. Ze grijpt haar 

mobiel en komt daarna blij met een antwoord: het is katoen! We worden het eens op: het is 

kantgaren wol/katoen. Nelleke wil graag 150 gram. Dat is geen probleem, even de handwikkelaar en 

voor je het weet is er een klein bolletje van de cone gehaald. Athans… het spul is heel dun en heel 

licht. Dus tien minuten later wordt puffend het bolletje overhandigd. We wensen haar succes en 

weten dat er volgende 

week 10 Dutch Knitters 

op de stoep staan. 

We gaan verder met 

het bekijken van de 

binnenstad, langs de 

kerken, oude Hanze 

pakhuizen en veel 

ander prachtige 

panden. De 

ambassadewijk rond de 

grote Orthodox 

Russische kerk is even 

klimmen, maar de 

panden zijn er nog 

mooier opgeknapt dan 

in het oude centrum.  

Via een aantal pleinen en steegjes, waarbij we vanaf een bastion ook nog een prachtig uitzicht 

hebben op de oude stad, eindigen we voor een dichte boekenwinkel en open restaurant. Mijn 

favoriete TexMex is weg, maar nu eindigen we in de kelder van Turg, op de hoek van de Pikk (De Lang 

straat). Ik probeer maar eens een bord zalmsoep met room. Vissen in Noord Europa vervelen nooit. 

31 mei, Tallinn: Inkopen en Openluchtmuseum. 
De dag begint met een ontbijt in de Braziliaanse kelder van hotel Mihkla, waar een heel groot 

beeldscherm gezellig een openhaard staat af te spelen achter een stapel rustieke houtblokken. De 

vissen zijn alweer een paar uur geleden, dus ik ga voor brood met haring/bietensalade. Deze 

delicatesse is in ons land nauwelijks meer te krijgen. 

Vervolgens gaan we in gestrekte draf naar de stad om de boekhandel van breiboeken af te helpen. 

Nelleke scoort wat nieuw materiaal en drie antiquarische werken die voor afbraakprijzen van 

eigenaar wisselen (voor medechauffeurs: op E-bay kost dat spul een klein godsvermogen) . Even 

hebben we medelijden met de Dutch Knitters die hier volgende week zijn. Gelukkig is het maar heel 

even.  
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Ook worden de nu geopende breiwinkels kort aangedaan. Daarna wandelen we nog een kort rondje 

door de Old Town en nemen nog een kop koffie in het hotel, waar we auto ophalen. Ik overweeg 

misdaden tegen de mensheid na de eerste slok koffie, in het bijzonder op het Mihkli personeel, maar 

Nelleke weet me tegen te houden. Ze heeft gelijk, verder is het een behoorlijk hotel. 

 

Met de auto gaan we weer op jacht naar breiwol. 

Dit begint nu te lijken op scènes uit Mexicaanse 

drugfilms. Allereerst rijden we naar een straat in 

een buitenwijk, waar mannen in geparkeerde 

auto’s louche voor zich uitkijken. Bruut worden 

alle parkeerplaatsen onmiddellijk ingenomen. Ik 

kom niet verder dan fout parkeren. Ik besluit dat 

het niet safe is Nelleke alleen te laten gaan. 

Hoewel ik van nature pacifist en een lafaard ben, 

volg ik haar. Zeker nu ik een collega chauffeur 

ontwaar, die ook al de hele dag ernstig om zich 

heen kijken door allerlei breiwinkels loopt. 

Nelleke heeft het adres van Karnaluks 

bemachtigd via “vriendinnen” op Ravelry. We 

gaan het eerste portiek in van een vijf 

verdiepingen hoge flat. Er is geen lift, wel een 

vluchtweg achterom. We sjokkend naar de 3e 

etage, waar een stalen deur met alleen een bel 

en een sticker ons aanstaart. Gespannen bellen 

we aan. De deur wordt ontgrendeld. De kassier 

en zijn bewaaksters kijken ons met een holle blik 

aan als we binnen komen. Er staan winkelwagens en mandjes. Deze blijken nodig. Voorbij de smalle 

opening komen we bij 

tientallen meters wol, 

nog meer wol, knopen, 

garen, band, ritsen, wol 

en nog meer wol. En 

het is niet zomaar wol. 

Tientallen schapen- en 

geitenrassen liggen hier 

geplukt, opgewonden 

(dat heet spinnen), 

geverfd en op iedere 

gewenste dikte in de 

aanbieding. Ik volsta 

hier verder met wat 

foto’s en de 

mededeling van Nelleke 

dat ze bij het verlaten 
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van het pand de fase van SABLE7 op het gebied van wollen kantbreigaren heeft bereikt. Ook de 

verzameling breinaalden wordt op mijn aanraden uitgebreid. Je weet maar nooit wie we tussen de 

stalen deur en de auto nog van ons lijf 

moeten houden. Dit valt uiteindelijk mee, 

breisters zijn uiteindelijk vredelievender 

dan Mexicaanse drugsbaronnen.  

Meer serieus: niet alleen door Nelleke, 

maar ook door andere familieleden zie ik 

al mijn hele leven textiel. Nog nooit heb ik 

zo’n uitgebreide collectie meegemaakt. 

Met name rozenhouten breinaalden zijn 

in Europa eigenlijk niet te krijgen, en hier 

waren zo’n beetje alle maten te koop. Een 

aanrader voor iedere liefhebber.  

We vervolgen de dag met een bezoek aan 

het openluchtmuseum van Tallinn. Om 

twee redenen een aanrader. Allereerst is 

het ruim opgezet, goed gedocumenteerd 

(mits je Duits of Engels spreekt) en in een 

leuke omgeving op een landtong 

tegenover het oude centrum van de stad. 

Daarnaast is het goed te zien hoe 

boerennederzettingen zijn opgebouwd 

voor je verder het land in trekt. De 

basisvormen die ze hier laten zien kom je 

nog overal tegen. Soms half verzakt, soms 

modern doorontwikkeld. Het verhoogd in ieder geval het kijkplezier tijdens de ritten door het land.  

’s Avonds eten we in restaurant de Olde Hanze. Het personeel gaat gekleed in middeleeuwse kleding 

en we eten bij kaarslicht. Ook de muurschilderingen zijn aangepast aan de tijd. Het is een beetje of je 

in een schilderij van Jan Steen binnenstapt, maar dan 200 jaar eerder. Men beweert dat het menu uit 

recepten uit 1500 bestaat. Na een paddenstoelensoep krijgen we een bord gerst. Nelleke met 

gegrilde gerookte zalm en bonen, ik met everzwijn, bessen, uienjam en zuurkool. Het smaakt 

“anders” maar fantastisch. Het is wat duurder dan normaal, maar met zijn tweeën zijn we nog geen 

€50 kwijt. Tenminste, als je niet meerekent dat we daarna onmiddellijk de Pood8 induiken om de 

muziek die ten gehore werd gebracht te kopen. Ik zeg in dit verslag wel eens wat over aanschaf van 

breimateriaal, maar de CD stand is nu plus 4. 

In het hotel handelen we de mail af. E-mail lijkt gratis in Estland, in ieder geval in de hotels. Toch 

aardig om nog even wat te twitteren. 

  

                                                           
7 SABLE = Stash acquisition beyond live expectation. Oftewel meer wol dan ik in mijn leven ooit opkrijg. Voor 
meer details zie ons London 2009 verslag. 
8 Ons eerste Estse woord: Pood = winkel. 
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1 juni, Lahemaa Nationaal Park en Tartu 
We staan op, eten wat brood met vis en verlaten de stad. Vandaag storten we ons op het reisschema 

dat Inese heeft bedacht.  

We rijden naar Tartu, maar dan wel met een omrit langs de noord Estse kust. Kijk, deze rondrit zit zo 

in elkaar, dat je bij iedere tocht een aantal “belangwekkende” tips krijgt. Dat is handig, maar als je 

eenmaal de groot socialistische hoogbouw in de buitenwijken voorbij ben kan het genieten al 

beginnen 

De eerste is de Jägala Joa waterval. Het kost wat moeite hem te vinden, maar een bus met opschrift 

“Vagn Turist” is een aanwijzing dat we in de buurt zijn. De waterval staat bijna droog, maar het is 

goed te zien dat er veel water vanaf kan komen. Begeleid door een volkstam muggen gaan we terug 

naar de auto.  

De volgende stops bevinden zich in Lahemaa national park. Net als ieder ander volk zijn de Esten dol 

op grote stenen. Door de laatste ijstijd zijn er nogal wat turbo keien in Noord Estland terecht 

gekomen. Een van de grootste is Jaani-Tooma kivi. Het is een mooie steen, maar voor fervent 

Bretagne bezoekers een beetje mosterd na de maaltijd. Het biedt wel de mogelijkheid tot genocide. 

Het is ongelofelijk hoeveel muggen er kunnen worden doodgeslagen door twee mensen en een 

pluche varken. 

Van een heel andere categorie zijn de Landhuizen. In Kolga staat de eerste. Het is een ruïne, maar ze 

zijn bezig met renovatie. Voor mensen die in de toekomst die kant uit gaan wordt het zeker een 

aanrader. In Palmse staat er een die volledig is opgeknapt, inclusief het toegangshuisje met een 

tarievenlijst die bewijst dat Esten kunnen rekenen. Ook staat er een prachtig ooievaarsnest. Gelet op 

de 24 uur die er in een dag kunnen besluiten we alleen de ooievaars te bekijken.  
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 Een heel andere stop is Käsmu, een vissersdorp. Ergens deze vakantie hadden we al vis gegeten, dus 

dat slaan we over, maar je kan er leuk langs de kust wandelen, met uitzicht op eilandjes, grote stenen 

en vissende Esten. Ook is het een goed plek om de nieren weer in de russtand te krijgen. De laatste 

kilometers naar het dorp worden op dit moment onder handen genomen. Dat betekent 7 kilometer 

losse steenslag en kuilen, waarbij je, evenals de (spaarzame) tegenliggers de volle wegbreedte 

gebruikt om de meest egale stukken te zoeken.  

Verder is Estland gelijkmatig: heel zacht glooiend, veel 

gemengd loof- en naaldbos en veel borden met ‘pas op de 

Eland’. We passen heel erg op, en zien er dan ook geen een. 

De Esten zijn vriendelijk en vinden bij problemen wel een 

jongeling die Engels of Duits spreekt. Verder zijn ze dol op 

seringen. Je kan bijna geen tuin passeren of er staan er wel 

een stel. Nu zitten we in de goede tijd van het jaar, ze staan 

allemaal in bloei. In vergelijking met Nederland zie je dan 

ook veel meer vlinders. 

De laatste stop is even voor Tartu. Hier staat de kasteel ruïne 

van Rakvere, gebouwd door de Deense tempeliers. Ze zijn 

vervangen door enkele Russische schoolklassen die erg hard 

krijsen en dat ook leuk vinden. Desondanks is het bezoek oké, omdat de ruïnes goed zijn ingericht als 

levend museum. Naast het museum staat het monument voor de oorlogsslachtoffers. Het is een 

enorme stier. Met gemak kan er een schoolklas omheen gedrapeerd worden voor de groepsfoto.  

Als we in Tartu terecht komen dansen de mensen in de straten. Voor we kunnen uitvinden of het 

voor ons is begint het te regenen, dus het feest valt in het water. Aanvankelijk geloven we nog wel in 

het tijdelijke van het zeikweer. Onder een grote parasol bestellen we koffie. Even later wordt ons 

gevraagd binnen te gaan zitten. De parasols dreigen weg te waaien en om te vallen. Het zou zonde 

zijn als de twee toeristen van Tartu beschadigd raken en men moet er helemaal niet aan denken dat 

het personeel om komt, want laten we wel wezen, goed personeel is zeldzaam. We bedenken de 

best mogelijke smoes om voorlopig binnen te zitten. We bestellen direct het diner maar. Gelukkig is 

er romige vissoep. Een prima product, evenals een Ests gerecht met karbonade en gebakken ei of 

Nelleke’s keus, de gefrituurde roggebroodstengels. 

Na het eten worden we een beetje kletsnat voor we in het hypermoderne winkelcentrum komen, 

waar we twee paraplu’s kopen. 

Gewapend met dit hulpmiddel zwemmen we nog een rondje door de binnenstad. Tartu valt het best 

te omschrijven als het Leiden van Nederland. Aanvankelijk heette de stad Dorpat, en was lid van de 

Hanze. Het had al vroeg een universiteit. Dat laatste zal ongetwijfeld de het suffe Leidse imago van 

de stad veroorzaakt hebben. Ook het feit dat de stad er nooit in is geslaagd om een kathedraal te 

bouwen (ondanks dat ze er eeuwen aan hebben gewerkt) heeft bijgedragen aan de grandeur van de 

stad. Naast de ruïnes van de Unvollendete kathedraal zijn er wat heuvels met universiteitsgebouwen 

en er is de Johanneskerk die wel is gelukt. 

Ook bewonderen we het in Nederlandse paleisstijl gebouwde stadhuis, maar dan wordt het tijd om 

naar ons hotel te drijven.  
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9 Breivakantie dus!  
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2 juni, Tartu (Estland) – Aglona (Latvija - Letland) 
De aanwijzingen zeggen dat vandaag de ochtend is 

gereserveerd voor het bekijken van Tartu. Langs het 

stadhuis beklimmen we de Toomemägi heuvel en 

passeren het observatorium en wat 

universiteitsgebouwen. Verder willen we langs bij het 

Ests Nationaal Museum, want daar liggen gebreide 

wanten en meer. Als je helemaal los gaat op gebreide 

wanten valt het wat tegen. Maar als je een goed 

overzicht wilt hebben van de Estse entomologische 

ontwikkelingen is het een aanrader. Naast kleding 

komen ook jacht, visserij en allerlei andere ambachten 

goed aan bod in prima displays die goed zijn 

onderhouden. Het opent pas om elf uur, maar voor die 

tijd kunnen we al naar binnen voor koffie en een boek 

over breien. Nelleke had er al in Finland mee in haar 

handen gestaan, maar vond het wat aan de prijs. Nu is 

het € 20 goedkoper en dat scheelt toch een fles voor 

een borrel. 

Al met al hebben we een 

beperkte tijd voor onze rit naar 

Aglona van 340 kilometer. Dus is 

het half gas (vol gas mag niet) 

richting Letland. Na een paar uur 

passeren we de grens. Dat wil 

zeggen, we passeren het bord 

Latvija10 en een aantal lege 

grensgebouwen. We hebben dan 

op nog geen kilometer van de Wit 

Russische grens gezeten. Vreemd 

genoeg is de grensovergang wel 

een abrupte overgang in het 

landschap. Nelleke geeft Letland 

de kwalificatie “liefelijk”. 

Glooiend landschap, veel meren 

en veengebieden en nog meer ooievaars dan in Estland. We geven de voorkeur aan Letland. 

Alūksne is de eerste stad voor een stop. Het Bijbelmuseum staat duidelijk aangegeven, maar dat 

laten we vallen. Na wat we in Dublin op dit gebied hebben gezien lopen we er niet meer voor om. 

                                                                                                                                                                                     
 

 
10 http://www.latviatourism.lv/ 
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Dat doen we wel voor de kasteelruïne die op een eiland in een meer staat. Sinds 2007 loopt er een 

brug heen, dat biedt de mogelijkheid voor een ontspannende wandeling na wat uren achter het 

stuur. Een oud minister van Letland heeft me eens vertelt dat het land 200.000 geregistreerde vissers 

kent. Dat is langs het meer goed te zien, overal zijn mensen met hengels en bootjes. 

Verder moet ik bekennen dat ik op Hyves “lid” ben van een enkele groep. Een ervan is “Muggen zijn 

Kut!”. Zo langs het water realiseer ik me weer waarom ik dat ooit heb aangeklikt. 

Onderweg moet er getankt worden. Dat is altijd een uitdaging. In een smal hokje staat een forse 

Russische dame en heleboel snoep en frisdrank. Ik vraag of ik kan tanken en met een creditcard kan 

betalen. “Da!” is het antwoord. Dat snap ik. De rest niet. Ze hanteert het Amerikaanse principe “If 

they don’t understand you, yell a little louder”, maar dan in het Russisch. Ik begrijp dat ze de 

creditcard wil achterhouden als ik tank, maar ondanks dat een andere klant behulpzaam meebuldert, 

is niet het hele proces duidelijk. Ineens dringt het tot de vrouw door dat ergens tussen alle 

merchandise nog een dochter slingert. Die wordt nu tevoorschijn gehaald en naar voren geduwd. 

Aanvankelijk met een blik van “ik ben een pesterige puber, la-me-met-rus”, maar snel dringt het door 

dat ze moeders hier kan overtreffen. “Diesel wordt per liter verkocht, dus hoeveel wilt u?”. Dit herken 

ik. De vorige eeuw hadden de Fransen daar ook een hand je van. Gok je verkeerd, dan ben je of geld 

kwijt, of je hebt een halve tank. Ik reken 35 liter af, en kan met een redelijk gevulde tank verder. 

Daarna rijden we door naar Rēzekne – de 

“hoofstad” van Latgale, het oostelijke Letse 

merengebied. We worden door onze 

routebeschrijving opgeroepen om wat kerken 

te bekijken. In het voorbijgaan fotograferen we 

er twee, dat lijkt voldoende. Daarnaast 

fotograferen we het beeld Latgale’s Māra, 

waar we per ongeluk tegenop blunderen. Hier 

zit wel een aardig verhaal aan. Rond 1930 

werd, ter viering van Letlands 

onafhankelijkheid van 1918, een beeld 

neergezet van Māra als 

onafhankelijkheidssymbool. In 1940 kwamen 

de Russen terug. Ze constateerden dat een 

onafhankelijkheidssymbool door hun 

aanwezigheid wat overbodig was en het beeld 

werd verwijderd. In 1941 vielen de Duitsers het 

land binnen. Die hadden weinig problemen 

met het beeld, dat als een speer werd 

teruggezet. Toen de Duitsers zich uiteindelijk 

verkeken op de Russische winter, waren de 

Letten weer terug bij af. De Russen sleepte het 

beeld andermaal weg, en smolten het deze keer voor alle zekerheid ook maar. Verder had ook de 

beeldhouwer uiteindelijk niet het eeuwige leven. 
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Nu de onafhankelijkheid voor de tweede keer is verkregen, moest Māra natuurlijk weer op haar 

sokkel. En wat een geluk,de zoon van de beeldhouwer die Māra had gemaakt had het familiebedrijf 

overgenomen. Dus oude 

foto’s ls voorbeeld en nieuw 

brons en daar staat ze weer. 

Zo komen we uiteindelijk 

tegen zessen in Aglona aan. 

De Hitchhiker’s Guide to the 

Galaxy zou het omschrijven 

als “mostly harmless”. Onze 

capitoolgids komt niet 

verder dan “In Aglona staat 

een basiliek”. De 

beschrijving is tamelijk 

accuraat. Op enig moment 

besloot JPII, onze vorige 

paus, om naar Aglona te 

gaan. Dus de basiliek werd 

opgeknapt, het terrein voor 

de kerk vergroot en het gras 

gemaaid. Het eindresultaat 

is dat het kerkhof en de basiliek nu ongeveer even groot zijn als het dorp. Mocht Ratzinger besluiten 

ook naar Aglona te gaan, dan willen wij hem vragen het dorp een keer rond te rijden. Op dit moment 

probeert men de onverharde wegen te egaliseren, maar dat is volstrekt zinloos, zeker als een paar 

Nederlandse toeristen na een wolkbreuk niet onmiddellijk hun hotel kunnen vinden. Uiteindelijk lukt 

het toch, tot verbijstering van de wegwerkers, die ter plekke besluiten dat hun dag er op zit als ik met 

de Passaat hun pas aangelegde modderpoel omploeg.  

Het hotel kent die dag twee gasten. We informeren waar er in het dorp ergens gegeten kan worden. 

Het antwoord is “Hoe laat dacht je”. Kortom, we zitten vast aan hun keuken. Wel lopen we nog een 

klein ommetje, waarbij we met verbijstering kijken naar de buurvrouw die in zwarte BH en 

onderbroek op handen en knieën door haar volkstuin kruipt. De verbijstering komt niet voort uit het 

uiterlijk of de kledij van de vrouw, maar uit het feit dat wij van top tot teen zijn bedekt en afgelakt 

met muggenolie en zij daar gewoon 

werkt. 

Hoewel het hotel “wat onderhoud” 

behoeft, is de bediening uitstekend, 

de maaltijd goed, zeker als je je 

realiseert dat we voor €15 samen 

een driegangen diner krijgen 

waarbij we een volledige kan vers 

geperst appelsap wegwerken. Het 

ontbijt is de volgende ochtend ook 

bijzonder uitbundig. Met het 



 
25 

uitzicht op een meer en een ooievaar in de tuin is dit een tent die niet stuk kan. 

Ik twitter nog dat het totaal volume ooievaar en mug in dit land aan elkaar gelijk is, en dat er veel 

ooievaars zijn. Dan is het tijd om naar bed te gaan. Daarbij denk ik aan het oud Nederlandse 

spreekwoord: zoals het waterbed thuis klotst, klotst het nergens. 

3 juni, Aglona (Letland) – Vilnius (Lietuva - Litouwen) 
Na het enorme ontbijt vertrekken we. We doen dit zonder de andere bezienswaardigheid van Aglona 

te hebben bezocht. Dit is het broodmuseum, waarvan het verhaal gaat dat men er als enige spekkies 

gebruikt om brood te bakken. Uitdagend, maar na de vis van gisteren en de eieren, salade, kwark, 

appelsap, worst, vlees, kaas, bruinbrood en spek van vanochtend haken we even af. Er is 270 

kilometer af te leggen. Als eerste rijden we naar Daugavpils, de 2e stad van Letland. Het is er druk, 

iets wat we al bijna ontwend zijn. Pils, ik weet dat het voor sommige teleurstellend is, betekend hier 

Fort of Kasteel. Het 19e eeuwse fort is de grote toeristische attractie hier. We komen tot zo ongeveer 

op de binnenplaats, maar nergens kan ik de auto kwijt. Dus parkeren we maar even midden op straat 

en maken wat foto’s van het fort, waaronder een met Knorf. Dan vervolgen we onze rit langs de 

oostkant van de Baltische staten. Voor we er goed erg in hebben staat er een man met een rood 

stopteken te zwaaien. We blijken al op de grens met Litouwen te staan. De man spreekt me aan in 

keurig Litouws. Ik antwoord in redelijk Engels. Hij loop naar de voorkant van de auto en kijkt 

bewonderend naar onze nummerplaat. In zeer goed Litouws vraagt hij of we toerist zijn. Nu zijn de 

woorden toerist en souvenir in heel Europa gelijk, als is er wat variatie op schrijfwijze en uitspraak. 

We knikken ja en mogen onmiddellijk door. Ten slotte zijn zij ook Schengen.  

De overgang met Letland11 is minder radicaal dan tussen Estland en Letland. Het landschap is iets 

heuvelachtiger, de 

bossen iets dichter 

begroeid en er staat veel 

lupine. Maar verder, 

veel meren en veel 

ooievaars. Boerderijen 

bestaan ook hier uit een 

hoofdgebouw en een 

aantal bijgebouwen. De 

borden “pas op de 

elanden” ontbreken, 

evenals de 

waarschuwingen voor 

herten. Dat laatste 

breekt er eentje bijna 

lelijk op want hij steekt 

voor de auto over.  

Onze routebeschrijving kent de zin “You will reach Paluše, where church can be seen. Swimming 

possibilities in surroundings.” Je mist wel eens een dorp, maar Paluše valt toevallig op. Bovendien is 

het tijd voor een stop. Zowaar is er een grote parkeerplaats met daar achter een kerk. De Engelse 

                                                           
11 http://www.lithuaniatourism.co.uk/ en http://www.elona.nl/nl/toerisme/algemeen.php  

http://www.lithuaniatourism.co.uk/
http://www.elona.nl/nl/toerisme/algemeen.php
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tekst blijkt correct, je kan de kerk zien staan, maar hem niet bezoeken. Van Les Prenenz had ik al 

begrepen dat de oude kerken in Noord Europa vaak een losse toren hadden. Ten slotte was 

oorspronkelijk alles van hout en als de zaak dan in de fik gaat ben je niet per definitie alles kwijt. Een 

wijsheid die ze trouwens in Bretagne hebben opgedaan. Ergens in Noord Europa vonden ze de 

houten kerk te link worden en Honfleur in Bretagne vond de kerk wel koddig, dus is er een die kant 

uit gesleept (In Rotterdam staat er trouwens ook één). 

Rond de kerk van Paluše staan een aantal kruizen en beelden van houtsnijwerk, iets wat typerend is 

voor de streek. Voor en naast 

de kerk staan nog wat oude 

gebouwtjes en een oord met 

vakantiehuisjes. Het meer 

voor de kerk is de 

zwemmogelijkheid, maar 

daar bedanken we voor. De 

tijd is te beperkt. Wel maken 

we een omweg door de 

omgeving. Dit gebied is een 

nationaal park, en de toch al 

oude dorpjes worden zo veel 

mogelijk in oorspronkelijke 

staat gehouden. We komen 

tot Salos, maar rijden dan al 

weer een tijd secundair. Het 

beeld van landelijk Litouwen 

hebben we nu wel. Het is mooi. 

Tot even voor Vilnius is het enige landmark “Europos centras”. Toen Litouwen lid werd van Europa 

moesten ze natuurlijk wel een landmark hebben. Ze hadden kunnen gaan voor de hoogste 

muggenconcentratie per m3, maar toeristisch is dat niet de sterkste oplossing. Dus heeft iemand 

bedacht dat Europa de vorm heeft van en onregelmatig vierkant. Daar kan je dan het middelpunt van 

bepalen. En dat ligt hier in Litouwen. Daarbij waren ze Malta vergeten (ze bedoelen het eilandje in de 

Middellandse Zee en niet Malta in Letland), anders had het middelpunt zo’n honderd meter verderop 

gelegen. Nu is er in ieder geval een mooi monument, met alle vlaggen en een grote ster waar Knorf 

zich trots op laat fotograferen. De verklarende tekst geeft toe dat het exact vaststellen van het 

middelpunt geen zuivere wetenschap is, maar hoe je het ook doet, je eindigt altijd in Litouwen, dus 

waarom niet hier. Persoonlijk denk ik aan te kunnen tonen dat het in Biddinghuizen ligt, maar laten 

we eerlijk zijn, je moet de Litouwers ook wat gunnen. 

Hierna is er nog een openluchtmuseum met beelden. Dit Europese centrum ligt 16 km buiten de 

stad. Bertha schept er genoegen in ons een enorm stuk over een secundaire weg te laten blutsen.  

Het bezoek wordt enigszins overschaduwd doordat de achterbak niet meer open wil en doordat de 

bewolking samentrekt. Bij terugkeer blijk ik via de achterbank alle noodzakelijke dingen te kunnen 

bereiken, dus het komt wel goed. Inmiddels begint het te sputteren. We zetten Bertha aan en zetten 

koers richting Vilnius. Bertha stelt voor om de duurtest van de schokbrekers te verlengen en nog 

eens over de onverharde maar goed bekuilde weg te gaan. Totale afstand iets meer dan 35 

kilometer. Nu is een Bertha goed, maar een Nelleke beter. Aan de hand van kaart en 
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routebeschrijving besluiten we precies de andere kant uit te rijden. Het weer is inmiddels over van 

regen naar onweer, dus we bedenken dat het proberen van een geasfalteerde weg altijd beter is dan 

het bonken en plonzen op de onverharde weg, waar de kuilen nu nauwelijks meer te zien moeten 

zijn. Bertha schreeuwt de hele auto bij elkaar (ze staat vrij hard): we moeten omkeren en wel nu. 

Dreigend loopt de te rijden afstand op van 35 naar 45 kilometer. Dan ineens wordt er herberekend. 

We zitten goed. Vilnius iets minder 

dan 14 kilometer. Tegen de tijd dat 

we in de stad zijn is het weer 

droog. Bertha wijst ons nu krachtig 

naar het centrum van het centrum, 

tot op het punt waar het 

voetgangersgebied begint. We zijn 

er. Achter een paar enorme deuren 

blijkt een binnenplaats van een17e 

eeuws pandencomplex waar we 

onze auto kwijt kunnen. Hier is ook 

ons gasthuis voor de komende 

twee nachten. 

We doen een heel klein rondje 

Vilnius, en dat ziet er goed uit. Na 

het wegwerken van een kip Kiev zit 

de dag er op. Da’s maar goed ook, 

want de onweersbui heeft ons 

ingehaald. 

4 juni, Vilnius 
Vanochtend slapen we uit. Iedere dag verkassen is toch tamelijk vermoeiend. Bovendien is ontbijt, 

ondanks het bord B&B boven de dubbele deur van de poort, niet inbegrepen. Vandaag is ons enige 

doel het bezoeken van de stad. 

Geen idee waar de Esten, 

Letten en Litouwers vandaan 

komen. Inmiddels hebben we 

voldoende in musea 

rondgelopen om te weten 

dat deze volkeren tenminste 

sinds de vroege 

middeleeuwen in dit gebied 

zitten. Daarbij was er steeds 

wel iemand die vond dat hij 

echt de baas was. Dat kon 

een Viking zijn, een Rus, 

Duitsers, de Hanze bv of 

“Brussel”. Maar 

waarschijnlijk vonden alle 
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bezetters: “Muggen zijn kut” 

dus ondanks een zekere 

onderdrukking bleef de 

volksaard redelijk in takt. Dat 

geldt zeker voor Litouwen. 

Met 15% Russen zijn ze het 

minst “aangetast” . Daarbij 

komt dat een grote stad in 

het oosten van het land, 

volgens goed socialistische 

principes gebouwd aan het 

eind van de 70’er jaren voor 

de meerderheid uit Russen 

bestaat, dus in de rest van 

het land zijn er dan nog 

minder. De vorige eeuw zijn 

ze twee keer onafhankelijk 

geworden. Daarbij is er een sterk besef dat je moet laten zien waarom je een eigen volk en land bent. 

Dat betekent, al dan niet met EU steun, het restaureren van je cultureel erfgoed en het overal 

plaatsen van uitlegbordjes in twee tot vier talen. 

Het is voor ons dus goed te doen om veel te weten te komen, daar één van de talen altijd Engels is. 

In Vilnius is goed te zien dat het een samensmelting van bezetters en eigen volk is. Het centrum staat 

bol van de kerken van verschillende smaak. Barok is de overheersende stijlperiode, maar je komt van 

alles tegen. Opmerkelijk voor ons zijn de grote witte Kathedraal op het centrale plein met zijn losse 

witte toren, de Sv. Onos Bazycia wat eigenlijk drie kerken in één zijn en een prachtige van binnen 

groen uitgevoerde orthodoxe kerk, waar ik voor het eerst mag fotograferen. Voor de rest van de 

kerken verwijzen we graag naar reisgidsen. Wie vanaf het centrale plein via de Didzioji Gatve en de 

Auros Vartu Gatvé naar de stadspoort loopt komt er in ieder geval een heleboel tegen. Je passeert 

dan ook veel restaurants, een kebabzaak en een 

markt met schilderijen, amber en kleding. Hier zit 

veel breiwerk tussen. Deels machinaal 

vervaardigd, maar voor een deel ook met de 

hand, wat met name goed te zien is aan de 

manier waarop de spie is afgewerkt. Dat krijg je 

met een machine nooit voor elkaar. 

Bij de kebabber scoren we onze lunch. Dit 

resulteert in een volle maag en de eerste bijdrage 

aan www.kebabreporters.com. Uiteraard is deze 

bijdrage integraal in dit verslag opgenomen.  

Centraal in de stad is een hoge heuvel met daarop 

een fort. Onder de heuvel is het arsenaal, en een 

groot museumgebouw. Voor dit gebouw is in 

2003 het beeld van Koning Mindãugas neergezet. 

http://www.kebabreporters.com/
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Deze koning heeft in de 13e eeuw Litouwen gesticht. Met alle ellende sinds die tijd is er geen goed 

beeld meer hoe deze man er uit gezien moet hebben. Hij lijkt wat ons betreft wel erg op Viggo 

Mortesen, maar we willen geen kwaad spreken van over de beeldhouwer of onze gastheren. Laten 

we wel wezen, Viggo heeft in LOTR een uitstekende koning neergezet. 

Achter de kathedraal gaat een weg omhoog naar het fort, een goede start voor de middagwandeling. 

Het uitzicht over de stad is uitstekend. Echt een aanrader. Bovendien kan je via een veel rustiger pad 

of via een lift aan de andere kant naar beneden. Dat lijkt ons wel wat. Een Amerikaanse toeriste 

wandelt ons voorbij. Dan wordt duidelijk waarom dit pad zo rustig is. Het eindigt bij een gesloten 

hek. De Amerikaanse kijkt wat wanhopig. Ik niet, want ik heb gezien dat ik net onder het hek door 

kan schuiven. Ook Nelleke gaat onder het motto “Limbo, how low can you go” onder het hek door. 

Om de hoek wordt ik in het Engels aangesproken door een leeftijdgenoot (De hele wereld denkt dat 

ik Amerikaan ben. Vroeger was dat Duitser, dus we gaan vooruit). Hoe kan je op die heuvel komen? 

We leggen uit dat je dan helemaal om moet lopen en via een pad naar boven. Of je moet onder een 

hek door schuiven. Met een grote grijns zegt hij met zwaar accent “I’m still jonge” en verdwijnt in de 

richting van het hek. 

Via gidsen hebben we een wat ongebruikelijk doel gevonden. Het mag duidelijk zijn dat de Balten 

een historie hebben van bezetting en bevrijding. De laatste afscheiding is begonnen met een 

menselijke keten van Vilnius naar Tallinn die nationalistische liederen zong. Toen vonden de Russen 

het genoeg. Muggen is één ding, maar als ze nog gaan zingen ook is het afgelopen. De Balten 

mochten niet langer lid zijn van de Russische Federatie.  

Nu is vrijheid mooi, maar hoe ver gaat dat? Zo is er een eilandje met kunstenaars in de rivier door 

Vilnius dat zichzelf onafhankelijk heeft 

verklaard. Nu vind iedereen dat best, zolang 

de grondprijzen niet te veel stijgen. Een wat 

serieuzere toets is gedaan door een 

kunstenaar die een officieel verzoek heeft 

ingediend om een beeld neer te zetten. Op 

zich niet bijzonder, maar de keuze viel op 

Frank Zappa. Dat is natuurlijk wel weer 

bijzonder. De joodse gemeenschap van 

Litouwen is in WOII vrijwel volledig 

uitgemoord, daarnaast gold zowel voor de 

oude Russische machthebbers als voor de 

huidige katholieken dat een atheïstische 

rockster niet echt heel geliefd is. Als je daar 

de gebruikelijke hekel aan intellectuelen in 

het algemeen en Amerikanen in het 

bijzonder op telt, dan heb je alle redenen 

om geen beeld van Frank neer te zetten. 

Welnu, het staat er! En met steun van de 

autoriteiten en toestemming van de familie 

Zappa. 
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Een mooie bijkomstigheid is dat de ambassade van het Koninkrijk der Belgen op Frank uitkijkt. 

Volgens mij heb ik hem zien lachen om het bord dat onder de Belgische vlag stond: te koop of te 

huur… 

Via de universiteitsgebouwen met allerlei binnenplaatsen gaan we terug naar onze kamer, die we 

alleen nog uitkomen om te eten. Opvallend is dat we steeds meer geweld moeten gebruiken om ons 

door de stad te bewegen. Toeristen bewegen zich groepsgewijs als hersenloos vee achter een typ 

met opgeheven paraplu aan. De meeste groepen pakken daarbij de volle breedte van de straat en 

verdommen het om tegenligger door te laten. Na wat ellebogenwerk en scheldpartijen kom je er 

langs, maar leuk is het niet. Vilnius is een geweldige stad, die perfect is voor een citytrip. Maar ze 

zullen dan wel 

moeten leren om 

de groepen onder 

controle te 

houden. 

Laat die avond 

maak ik nog wat 

avondfoto’s. De 

straatmuzikanten 

zijn nog bezig. Ze 

verdienen een 

aparte 

vermelding. 

Zelden heb ik in 

een stad zo veel 

goede 

straatmuzikanten 

gehoord!  

5 juni, Vilnius – Kaunas 
We rijden onder de straffe leiding van Bertha de stad uit. We kunnen daarbij alleen vaststellen dat de 

stad nog veel meer moois heeft. Maar dit is nu eenmaal een rondreis met alle voor- en nadelen die 

daar bij horen. 

Het eerste doel is Trakai, waar een 14e en 15e eeuws kasteel op een eiland staat. Het is opgelapt12 

door de Russen, en die hebben geen half werk gedaan. We worden door twee oudere dames verleid 

om de auto in hun achtertuin te parkeren. Vandaar kunnen we zo naar het kasteel. Het blijkt de enige 

goede ingeving van deze ochtend. Het eiland bereik je via twee bruggen. Die staan vol met toeristen. 

Het blijken vooral Polen, die vier dragen vrij hebben. De reisleiders blijken reserve Russen13. Ze 

                                                           
12 Je kunt oude gebouwen oplappen, waarbij je zo veel mogelijk werkt met het oorspronkelijke materiaal, of je 
kan het oplappen: Met baksteen de oude vorm opnieuw bouwen op de oorspronkelijke ondergrond. 
Wetenschappelijk is hier iets voor te zeggen. Wij vinden zo’n baksteen opbouw op oorspronkelijk rotsmateriaal 
een aanfluiting. 
13 Zie ons verlag over de reis naar Egypte 
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hebben een grote smoel, puntige ellebogen en ze duiken overal voor. Kijk, als een groep voor me 

staat en dan voor me naar binnen gaat dan vind ik dat redelijk. Een groep die achter me staat hoort 

na me naar binnen te gaan, en wij naar binnen na alle groepen is onacceptabel.  

De eerste beweging is natuurlijk wat lieden 

klemzetten. Ik ben niet trots op mijn 

gewicht, maar hier heb ik het mee. De 

tweede stap is stemming maken. Als een 

solotoerist een kaart bemachtigt is het 

aardig om te roepen “We have a winner”. 

De voorlaatste stap is mensen verbaal te 

lijf gaan. Nelleke vreest ook de laatste 

stap, het afpakken van de paraplu en het 

re-enacten van middeleeuwse 

martelingen. Ze probeert me mijn hooft te 

laten houden. Op dat moment duikt er 

weer een troel voor me. Die denkt er mee 

weg te komen door me in het Duits te 

vertellen dat ze papieren heeft. Nu spreek 

ik tijdens een driftbui ook vloeiend Duits, 

dus ik antwoord dat ik geld heb, en dat dit 

ook telt. Toegegeven, ze gaat nog als 

eerste weg, maar de caissière wil nu toch 

wel van me af, dus binnen de kortste keren 

hebben we nu kaartjes. Achter me 

beginnen lotgenoten ook te morren dat ze 

geld hebben… 

De rondgang is verder niet leuk. Het is file lopen lang trappen en vitrines, duwen tegen groepen en 

vrouwen bezetten de mannen toiletten omdat ook daar de rijen onaanvaardbaar zijn. En 

ondertussen probeert de plaatselijke jeugd wat bij te verdienen door blokfluit te spelen. Ik ben trots 

op mezelf, ik duw er niet een in het meer. Om wat uit te razen lopen we nog langs een marktje, waar 

Nelleke mooi barnsteen koopt en we wat drinken en lunchen met tosti (Nelleke) en karaite14 (ik). Het 

is een aangenaam moment als wat lotgenoten uit de rij langs komen en me zwaaiend groeten. 

Misschien zijn we dan toch een nieuwe bevrijdingsbeweging begonnen. Eéntje die weinig voorstelt, 

maar mensen zelf leert denken in hun vrije tijd in plaats van achter een paraplu aan te lopen. 

Misschien komt zelfs de dag dat je ze mag slaan met zo’n paraplu zonder boos te worden en dat er 

een apart kaartjesloket komt voor de vrije toerist.  

Vanaf het fort, is het gasgeven richting Kaunas. Even voor die plaats ligt, in Rumšiškes het Lietuvos 

liaudies buities muziejus. Het is goed aangegeven met houtsnijborden en een boom met daarin een 

net met alweer zo’n prachtige zwart-witte vogel. Het is een Mooievaar. 

Het museum is, zoals de naam al aangeeft een openluchtmuseum. Nu hadden we zoiets al bij Tallinn 

gehad, maar de opbouw is hier anders. Over het terrein verspreid liggen “dorpjes” die de 

                                                           
14 Broodje bal in bladerdeeg. 



 
32 

verschillende regio’s vertegenwoordigen. Bovendien bouwt men hier gebouwen na, en restaureert 

door gewoon stukken te vernieuwen. Opmerkelijk verschil met de Estse gebouwen is dat de voorste 

dakbalken zijn afgewerkt met sierstukken, waardoor het net lijkt of ieder gebouw een gewei heeft. 

We wandelen een 

paar uur rond en 

ontdekken dat het 

park wordt gebruikt 

voor het vieren van 

trouwpartijen. Je mag 

dan gewoon met je 

trouwauto naar 

binnen, waarbij je 

veronderstelt wordt 

geen bezoekers te 

raken. Het schept een 

leuke sfeer, al is het 

raar als je tussen twee 

dorpjes uit de 16e 

eeuw ineens 

gepasseerd wordt 

door een stretched 

limo. In Nederland zou het niet kunnen, evenals de bijenkorven die overal staan. Maar wij genieten 

er van, alleen die muggen hè...  

Vanaf de parkeerplaats bellen we volgens afspraak naar onze volgende stop, een gasthuis in Kaunas. 

Nu hebben we een kamer met een erker in plaats van een dubbelvertrek op een binnenplaats. Het is 

een ruime kamer, alleen 

licht op douche/toilet zou 

een aanwinst zijn geweest. 

De vrouw is vriendelijk 

maar gedecideerd: of we 

de sleutel willen 

achterlaten, want morgen 

is het zondag, en dan 

werken ze niet. 

De straat waar we zitten 

kijkt uit op een enorme 

kerk. Vanaf die kerk is een 

promenade van meer dan 

een kilometer naar de 

binnenstad. We passeren 

beelden, een optreden van 

Russische zangeressen in 

klederdracht, een gesloten 

Kebabai, de stadsmuur-
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met-toren en een aantal oude gebouwen. Rond het plein waar we eindigen speelt een elektrisch 

versterkt duo. Het klinkt goed, maar zet wel het alarm van twee auto’s in werking. De wapenfeiten: 

we scoren een cone linnen (Brijvakantie), echte koffie en een goede biefstuk met boletensaus. De 

boleet is de paddenstoel die Litouwers gebruiken in plaats van de champignon. Een smakelijke 

afwisseling. 

De bewoners van Kaunas lopen verder te flaneren over de hoofdstraat. Ze hebben absoluut gevoel 

voor mode, al ontdekt Nelleke dat de Baltische staten massaal aubergine kleurige haarverf in de 

uitverkoop hebben gehad. Het eindoordeel wordt vertekend door de vermoeidheid aan het eind van 

de dag, maar Kaunas, al is het de 2e stad van het land, heeft het net niet (met de goede koffie als 

pluspunt). 

 

6 juni, Kaunas - Klaipéda 
De ochtend begint anders dan anders. In dit gasthuis wordt op zondag niet gewerkt. Het ontbijt is de 

avond er voor in een rieten mandje voor de deur gezet. De kaas is daardoor wat zweterig, maar alles 

bij elkaar kunnen we niet anders zeggen dan dat het goed geregeld is. Brood, worst, jam, alles is er. 

Voldaan schuiven we alles in de auto voor de rit naar Klaipéda. We hebben de noordkant van Estland 

voor een deel gehad, en zijn in de daaropvolgende ritten aan de oostkant van de Baltische staten 

naar het diepe zuiden 

van Litouwen. Vandaag 

gaan we terug naar het 

westen. 

Er zijn twee opties. Via 

de snelweg, of door het 

dal van de Nemunas. 

Het is de grootste rivier 

van het land. Door 

Vilnius stroomt het 

beekje de Vilnia. Deze 

voegt zich nog in de 

stad bij de grotere 

Neris. Die stroomt 

richting Kaunas en 

voegt zich dan weer 

samen met de 

Nemunas. 

Onze reisorganisatie stelt tijdens de rit door het Nemunasdal een bezoek voor aan een aantal 

kastelen15, want er is flink geknokt in dit gebied. Triest dieptepunt zijn de killing grounds even buiten 

de stad, waar in WOII vrijwel de volledige joodse bevolkingsgroep is afgemaakt. 

Ook voor WOII was het Baltische gebied een favoriet slagveld16. Het blijkt bijvoorbeeld dat de 

Tempeliers hier behoorlijk te keer zijn gegaan in de Middeleeuwen. Met de Malborg in Noord Polen 

                                                           
15 We laten in het midden of ze voor de knok of “a plaisance” zijn. 
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hadden die een enorme vesting. Hoewel ze bij ons vooral bekend zijn vanwege de kruistochten, was 

hun doel breder, namelijk het doodslaan van ongelovigen in het algemeen en praktiserend heidenen 

in het bijzonder. Hoewel de Baltische staten maar een beperkt lijstje met successen hebben op 

krijgsgebied, hebben de Tempeliers het aanvankelijk niet gered in Litouwen. Hoewel de Kruisridders 

knokten “with God on their side17”, vermoeden wij dat de doorslag heeft gegeven dat de Litouwers 

de muggen aan hun kant hadden. Toch duurde de vreugde maar een beperkte tijd voordat ook in 

Litouwen de Polen, Zweden, Duitsers, Polen, Russen, Fransen, Russen, Duitsers en Russen langs 

kwamen om te vertellen dat ze de baas waren. Sinds 1991 zijn de Litouwers eigen baas, en lid van 

Schengen. En ze hebben de muggen nog steeds aan hun kant.  

We kiezen natuurlijk voor de route door het Nemunasdal, maar missen de eerste twee forten. Dit is 

na de ervaring van gisteren niet zo erg. Daarna vinden we op eigen kracht Raudone en Panemunès. 

Met name aan het laatste kasteel wordt flik geklust. We kunnen er dus niet in. Maar een wandeling 

er omheen en is altijd mogelijk, en dan is er veel natuur te genieten. Hier zien we even wat minder 

ooievaars, en dus heel veel kikkers. Dat geldt in het algemeen voor deze rit, veel mooie uitzichten, 

veel kleine dorpjes met vaak uitbundig houtsnijwerk. Het beeld in de dorpjes wisselt sterk. Houten en 

stenen huizen, één en meer verdiepingen alles staat door elkaar. In sommige huizen zou je nog geen 

geit houden, maar er zijn ook houten 

optrekjes waar in Nederland goud 

voor betaald zou worden. 

Een speciale opmerking moet zo 

langzamerhand worden gemaakt over 

het gras in dit deel van Europa. Balten 

maaien gras. Was er een Olympisch 

onderdeel grasmaaien dan gingen de 

eerste drie plaatsen naar de Balten, 

na een bittere strijd met fotofinish. 

Oefenen doen ze altijd en overal. 

Neem nu de ruïnes: alles in puin, 

maar met eromheen geurig gemaaid 

gras. Verder ruimen ze hun rotzooi 

achter zich op, dus de landen zijn 

behoorlijk schoon. 

Een rechtvaardige vraag is: de 

mensen zullen toch niet altijd 

grasmaaien? Op enig moment 

worden ze moe. Dat klopt. Dan gaan 

ze vissen. We zien dus vandaag veel 

vissers.  

Naarmate de kilometers door het dal 

vorderen wordt het dal breder en krijgt het een meer Nederlands uiterlijk. Mocht je denken bijna 

                                                                                                                                                                                     
16 http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijflandse_Confederatie en http://en.wikipedia.org/wiki/Livonian_War  
17 Bob Dylan 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijflandse_Confederatie
http://en.wikipedia.org/wiki/Livonian_War
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thuis te zijn dan zie je altijd wel velden met lupine of ooievaars. Vooral het eiland Rusle, met zelfs 

dijken en mogelijkheden om vogels te kijken op speciale plekken (waar vooral vissers worden gespot) 

doen wat aan de Hoekse Waard denken. Onze routeomschrijving stelt nog een extra omrit van 

anderhalf uur voor om nog een vogelkijkstation te bezoeken. Wij hebben echter al genoeg vissers 

gezien en zetten koers naar Klaipéda. Op het laatste graslandje voor we de stad inrijden zie ik een 

vader zijn jonge zoontje ernstig demonstreren hoe je grasmaaier onderhoudt. 

Klaipéda is ook een verhaal apart. Tijdens de laatste bezetting van een deel van Litouwen na WOI 

werd Vilnius geclaimd door de Polen. Getalsmatig viel dat niet uit te vechten, dus berustten de 

Litouwers er in onder het motto: da’s best, dan willen wij Memel. Memel was een Duitse stad, maar 

na het verlies van WOI was dat een detail. Memel werd onmiddellijk omgedoopt in Klaipéda. Toen de 

Russen weer eens ongevraagd langs kwamen bleef de stad in Russisch/Litouwse handen. Het belang 

van de stad ligt vooral in het feit dat het de enige zeehaven van het land is. Klaipéda is dan ook een 

stad die veel wordt aangedaan door cruiseschepen en is een van de plaatsen waar de reis die wij 

geboekt hebben kan worden gestart. Wij overnachten in een verbouwd oud huis, wat zeker niet 

slecht is. Allen de hoogte van het bed is moeizaam. Met 15 cm kunnen we er niet aan wennen. 

’s Avonds lopen we even rond in het oude centrum. Mogelijk dat het wat wordt als ze er een paar 

miljard in stoppen, maar verder is het het wat ons betreft net niet. Te veel leegstand en 

onderhoudachterstand. Een paar hypermoderne huizen doen daar niets aan af. 

7 juni, Kouronian Spit 
We blijven vandaag op de 

zelfde plaats, maar steken 

over met de auto naar de 

Kouronian Spit. Dit is een 

langgerekt schiereiland 

van zo’n 80 km voor de 

Russich/Litouwse kust. 

Aanvankelijk bestond het 

uit stuifduinen, maar er 

verdwenen te veel dorpjes 

onder het stuifduin, dus is 

men er zo’n honderd jaar 

geleden begonnen met 

systematische aanplant. 

Het lijkt op een 

Waddeneiland, en heeft 

ook hetzelfde te bieden. 

Dus veel rust, 

mogelijkheden om te 

vissen, fietsen, wandelen, vogels te kijken, muggenmeppen en grasmaaien. Op die manier kan je het 

hier vlot een week volhouden.  

Het hoogtepunt is een dubbele espresso, waarbij we uitkijken op het water en in de verte de kust. 

We zitten dan in het plaatsje Juodkrante. Het heeft een perfect grasveld, ondersteund door de 
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Unesco met mooie beelden. Hoe de granietbewerkers ook hun best hebben gedaan, de echte trekker 

van de plaats is niet het gras, niet de vele vogels en niet de stenen kunst, maar de heksenberg.  

Houtsnijden is groot in Litouwen en in 

dit dorp heeft een groep beoefenaars 

van dit ambacht bedacht om monsters 

en heksen uit te snijden en die op een 

heuvel te zetten. De Reganu Kalnas of 

heksenberg is nu een grote attractie: 

een wandeling van een uurtje door het 

bos met onderweg alle beelden. En 

voor Nederlanders: nog gratis ook. 

Hierna rijden we door voor een 

wandeling in Nida, de laatste plaats 

voor de Russische grens. Hier zijn de 

duinen het hoogst. Het uitzicht is er 

inderdaad fraai, maar wordt 

overschaduwd door de muggen. De 

plaats staat ook bekend om zijn vele 

vissers en dito restaurants. Minder 

goed is het aantal parkeerplaatsen. We 

gaan daarom naar Preila. Dat is één 

dorp terug, en daar komt dus bijna 

niemand, want het is niet het laatste 

dorp. We eten paling, en gaan daarna 

terug naar de auto. We hebben wat 

haast, want het is fors 

gaan regenen. We 

moeten twee keer 

kijken voor we de auto 

zien. Maar de 

muggenwolk aan het 

eind van de weg heeft 

toch echt de vorm van 

een Passaat met 

dakkoffer. Ik spring er in 

en geef gas. De wolk 

blijft even achter, en zo 

kan ook Nelleke in de 

auto springen. Slechts 

enkele tientallen 

muggen weten mee te 

komen. Hun lot is 

jammerlijk. 
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Met onderweg nog een enkele foto rijden we terug naar de pont. Tegen de tijd dat we weer op onze 

kamer zijn is het half vijf en regent het als een gek. We moeten er toch uit voor het avondeten en 

Klaipéda heeft een park met beelden dat op loopafstand ligt. Als we op stap gaan regent het iets 

minder. Het park is zeer de moeite waard, en gevestigd in een oud kerkhof. Waarschijnlijk een 

Russische vinding om alles wat op Baltische identiteit leek uit te roeien. Dat kunnen we niet meer 

ongedaan maken, genieten van het gebodene wel, als is het door de weer toenemende regen wat 

beperkt. Via een pizzeria keren we terug naar ons guest house, waar Nelleke het paar sokken 

afmaakt dat ze in de auto op weg naar Bretagne is begonnen. 

8 juni, Klaipéda (Litouwen) – Riga (Latvija – Letland) 
Vandaag beginnen we aan de hele lange terugtocht. Langs de westelijk kust verlaten we Litouwen en 

rijden noordelijk tot Riga, de hoofdstad van Letland. Inese heeft onderweg weer leuke stops bedacht 

tijdens onze rit naar Riga. Alleen moet je dan wel drie dagen over de rit doen, wil je alles zien. We 

rijden daarom om te beginnen Litouwen uit. Het was ons aangenaam, maar Palanga en het 

ambermuseum, net buiten Klaipéda slaan we over. De grens is aan een weg door het bos, waar je 

behoorlijk door kan rijden en bestaat uit een aantal onbemande gebouwen en borden. 

 In Rucavas is de omschrijving: The Pape nature park with nature trails, the bird watching tower and 

herd of wild horses. Dat 

klinkt goed. Vol overtuiging 

draaien we de afslag Pape 

in. Het regent niet eens zo 

hard meer. Voor 

onverharde wegen geldt dat 

nat onmiddellijk een eind 

maakt aan het stuiven. Dus 

geen grote stofwolken meer 

op de weg, maar kluiten 

modder. Het blijkt een weg 

van 9 kilometer. Vooral de 

tractor met enorme gras-

zijmaaier die ik voorbij moet 

zorgt voor een stevige 

verandering van het uiterlijk 

van mijn auto. Hij is nu gecamoufleerd voor de muggen zullen we maar denken. Na negen kilometer 

houdt de weg echt op. Het beloofde infocentrum is er niet, en het pad naar zee eindigt in iemands 

voortuin. Want hoe afgelegen dit ook ligt, men probeert er wat van te maken. Wel is er een grasveld 

met een paard aan een ketting. Het is een mooi paard, maar slaagt er toch niet helmaal in de belofte 

aan “wilde kuddes” in te wisselen. We draaien weer om, zwaaien nog eens naar de natte ooievaar en 

koersen naar de verharde wereld. Dan besluit ik nog een foto te maken van een bord met de naam 

van het gebodene. Altijd handig voor het verslag. Ergens op de kaart staat vermeld dat het 

Wereldnatuurfonds dit gebied steunt, en jawel, achter het bord begint een smal pad, dat overgaat in 

een plankier, wat eindigt bij een vogelhut. Van daaruit kan je prachtig uitkijken over dit 

moerasgebied. Het doet sterk aan het Naardermeer denken, maar dan veel uitgestrekter. Het aantal 
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vogels valt wat tegen, we zien wat meeuwen en geelgorzen. De plantengroei is uitbundig. Tussen het 

riet staan allerlei andere soorten waarbij de bloeiende lissen en waterlelies het meest in het oog 

springen.  

De volgende stop is Liepāja . De omschrijving van Inese: “Liepāja town and naval port where still can 

taste soviet feelings. This territory was closed during the Sowjet times - there was a military town and 

port for ships and submarines.” Naast deze kernachtige omschrijvingen is er ook nog de Capitoolgids, 

waar vanaf de cover het kasteel Trakai me dreigend aankijkt. Deze gids meldt een museum met 

traditionele ambachten, waaronder spinnen, weven en breien. Welnu, brijvakantie, we hebben een 

doel. Het wordt een opmerkelijk bezoek. Niemand blijkt namelijk geïnteresseerd, en dus is het 

museum maar omgezet in een weefwerkplaats waar men origineel materiaal voor de toeristen 

maakt. De enige bezoekers zijn waarschijnlijk inkopers. Een heuse toerist met gids is even schrikken, 

maar we worden enthousiast rondgeleid. 

Na een broodje kebab18 en een kerk rijden we naar het gebied met de oude sovjet haven. Men is hier 

de groot socialistische woonblokken aan het slopen. Op één gerenoveerd gebouw na is het allemaal 

even troosteloos en naar. Tussen dat alles staat dan een prachtige Russisch Orthodoxe kerk. 

 

Het middaguur is dan al lang verstreken en we 

hebben de eerste honderd kilometer er nog 

niet opzitten. Het is dus tijd om vol gas richting 

Riga te rijden. Naast een rustpauze worden er 

nog twee stops voorgesteld. De meest 

overzichtelijke lijkt: “Drive further till on the 

right will be sign “Ložmetējkalns”. Turn and 

drive till road will lead till parking place at 

viewing tower.” Dit leidt via een overzichtelijke 

onverharde weg door een bos naar een 

uitkijktoren. Nelleke besluit dat dit een 

gevalletje hoogtevrees is en slaat de tijd dood 

met muggen. Ik kom op driekwart van de toren 

tot dezelfde conclusie, maar dan is het al te 

laat. Dus klim ik door de open houten 

constructie naar 27 meter om over de bossen 

uit te kijken. In de verte ligt Riga. Beneden blijkt 

ook een bord te staan. In dit gebied is in WOI 

een loopgravenoorlog uitgevochten. Als je dat 

eenmaal weet zijn de greppels inderdaad overal 

te zien. Wij worden ook verjaagd door de 

vijand. Muggen blijven kut. 

 

                                                           
18 Voor de kebabreporters opgeschreven als “Letste Kebab”, zie onderaan dit verslag. 
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Daarna is het gas geven tot Riga. En daar gaat het fout. Ik heb gekeken waar het hotel ligt, en dat lijkt 

overzichtelijk. Waarschijnlijk ben ik er al eerder geweest. Alleen, het lijkt wel heel erg in de 

binnenstad. Dat klopt dus. We kunnen niet bij het hotel komen, het ligt te diep in het 

voetgangersgebied. We 

bellen het hotel en 

krijgen de verbaasde 

opmerking “O, zijn jullie 

dan met de auto” . Het 

eerste wat in me opkomt 

is “Het is een rondreis, 

eikel! Denk je dat we te 

voet en met een anti-

muggenstift deze drie 

landen aan het 

rondsjokken zijn? Krijgt 

een muggenplaag!” Ik 

verbijt me, en besluit tot 

een parkeergarage. 

Vandaar zeulen we naar 

het hotel, dat in een 

verbouwd klooster zit. 

Later verplaatsen we de 

auto naar een goedkopere garage. Onderscheid moet er wezen, de overnachting van de auto mag 

niet duurder zijn dan die van ons. 

Ook in dit kloosterhotel heb ik jaren gelden al eerder gezeten. Het heeft het voordeel dat je voor het 
zien van geschiedenis je hotel, of zelfs je kamer niet uit hoeft. Het was een groot klooster met een 
aantal gebouwen en 
hofjes, deels aangebouwd 
tegen de stadsmuur. 
Overdag kan ieder door de 
kloosterstegen lopen, en 
de winkeltjes en 
restaurants bezoeken, of 
alleen maar van de 
gebouwen genieten. 
Ga je het hotel wel uit, dan 
begin je al met oude 
kerken aan beide kanten 
van het hotel 
De straatmuzikanten zijn in 
de tussentijd verder 
opgerukt. Een man met, 
naar we schatten een 
bouzouki, zit onder ons 
raam te plinkeplonken. Na 
uren wordt hij gelukkig 
moe. Wij gaan er alleen 
nog even uit om wol te scoren. Tot nu toe was het in alle vier de landen raak. 
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9 en 10 juni, Riga 
Al eerder in dit verhaal is een overzicht gegeven van alle volkeren die even langs kwamen in de loop 
van de geschiedenis van de Baltische landen. Riga was als snel een belangrijke stad. Een soort 
Rotterdam, gelegen aan de monding van de rivier de Daugava, dicht bij zee. Het is ook in grootte 
vergelijkbaar met Rotterdam. Met 720 duizend inwoners is het een kanjer van een stad (Niet volgens 
Chinese standaard overigens). De Hanze-status maakte de stad niet minder aantrekkelijk voor 
vijandige bezoekers. De bezoekers hadden bijna allemaal een ding gemeenschappelijk, ze waren van 
mening dat men een blijvende indruk moest maken door iets te slopen, alleen de Zweden zagen hier 
het nut niet van in. De Duitsers hadden het voorzien op de joden, die in de grote synagoge in brand 
werden gestoken, de Russen hadden meer iets tegen de Letse cultuur in zijn algemeenheid. Toen 
Letland in 1991 zelfstandig werd lag het oude centrum dan ook aan gort. Men besloot niet te kiezen 
voor de Berlijns/Rotterdamse oplossing van het ontwikkelen van een nieuw centrum, maar men is 
begonnen aan het herbouwen van de oude binnenstad naar oorspronkelijke opzet. Daarbij zijn ze 
niet honderd procent consequent. Hier en daar wordt een moderne glasbak tussen de oude 
gebouwen gezet. Het geheel blijft echter aantrekkelijk. Niet alles heeft nog de oorspronkelijke 
bestemming. Zo is het uitgebreide oude kloostercomplex nu een hotel. Het effect is dat we in een 
heel authentiek, maar verdomd klein kamertje zitten, middenin het voetgangersgebied. Als sprei 
hebben we een voddenkleed om het nog “echter” te maken.  
Onder ons raam is, zoals gezegd, ruimte voor een straatmuzikant. Overdag is dat een blokfluitspeler, 
die door stevig bijvoeren een duif heeft getraind hem onder te schijten. Commercieel is dat handig. 
Er zijn meer fluitisten in de binnenstad. Als je niet door virtuositeit het verschil kan maken, dan maar 
door een opmerkelijk uiterlijk. Ondanks zijn aanhoudende verkrachtingen van Amazing Grace en El 
Condor Pasa wordt hem veel geld toegeworpen. ’s Avonds is de plek voor twee cellisten. Ze spelen 
uitstekend, alleen de eerste avond hadden ze vrij en toen mocht de plonkeplonker.  
Op het plein voor het hotel is plek voor een groot aantal marktkraampjes. Die bestaan uit rieten 
dozen op wielen die uit een opslag worden gereden. Ze verkopen een productsoort per kraampje, 
dus of matroeska’s, of barnsteen, of textiel. Dat laatste zijn dan sokken, handschoenen of gehaakte 
mutsjes. Vooral de wanten en sokken roepen bij Nelleke vragen op. Deels zijn die machinaal, dus 
waarschijnlijk “Made in China”, maar een deel is handwerk. Dat laatste kan ook in China, maar omdat 
we een deel van de kraamhouders zien haken en breien moet de productie deels lokaal zijn. Dan zou 
je ook wolwinkels 
verwachten. Die zijn 
nauwelijks te vinden 
en hebben een 
aanbod van drie 
keer niks. 
Niet getreurd, er is 
meer te zien. Neem 
nu de vrouwen. De 
hoge hak is nog 
razend populair. We 
bewonderen dat 
zeer, want minstens 
zo populair zijn de 
kinderkopjes. Het 
aantal vrouwen in 
gips, braces of met 
krukken blijft ver 
achter bij onze 
verwachting. 
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Her verven van haren is een andere populaire bezigheid. Nu is dat niet uniek in Europa, maar het lijkt 
er op of een chemisch grootbedrijf de wereldoverschotten haarverf in de kleuren aubergine en roest-
rood in bulk op de Baltsiche ramsjmarkt heeft gedropt. Om de paar minuten roept een van ons wel 
“uitverkoop”. Goede tweede is wat Nelleke de okapilook noemt. Voor blond, achter donker en dan 
voor een deel van achter naar voren gekamd. Met uitgroei kan het alleen nog door alarmverlichting 
worden overtroffen. Verder moeten we het volk een compliment maken. Met is veel modebewuster 
dan de Finnen.  
Maar nu onze activiteit van vandaag. De helft van de Letse bevolking is Rus. Russisch wordt passief 
ontmoedigd. Van overheidswege wordt geen letter cyrillisch gebruikt, en alle zaken lijken de 
verplichting te hebben een niet Russische hoofdtekst te voeren. Bovendien worden alle Russische 
wandaden breed uitgemeten in musea en 
teksten bij toeristische trekpleisters. En als ze 
niet om ze heen kunnen dan komen de Russen 
altijd pas op de tweede plaats. 
Neemt niet weg dat er hele Russische wijken 
zijn. Na een eerste rondje “Old Town” gaan we 
naar de Russische wijk die achter het Centraal 
Station ligt. 
Hier zijn een vijftal hallen die ooit nog eens zijn 
gebruikt om Zeppelins te bouwen. Nu is er een 
vleeshal, groentehal etc. Daartussen en 
omheen zijn kleinere kraampjes.  
Met name in de grote hallen is er een aanbod 
dat we ons in Nederland niet kunnen 
voorstellen tegen een kwaliteit en prijs die we 
ons graag voorstellen. Vlak achter de hallen 
staat de “verjaardagstaart van Stalin”. Stalin is 
tijdens een reis naar New York helemaal verzot 
geworden op wolkenkrabbers. Niet alleen heeft 
hij er een aantal in Moskou laten bouwen, 
maar ook een aantal satellietstaten kreeg er 
een cadeau. De bekendste staat in Warschau, 
maar ook Riga heeft een fraaie. Daarom heen 
staan de armere houten huisjes en wat 
socialistische hoogbouw. Het is niet de meest 
chique buurt van de stad, maar zeker een 
wandeling waard. 
Even terug in hotel en bij de auto ontdekt Nelleke dat ze haar “Las Vegas” ecco’s in het vorige hotel 
heeft laten staan. Die zijn dus vijf jaar oud, en ze keek al naar vervanging, maar ze zijn wel weg. Dit 
leidt tot “enig gemopper”. Gelukkig ontdek ik een sportzaak met, jawel, ecco’s. Natuurlijk missen die 
net dat wat de “Las Vegas sandalen” wel hadden, maar ze kunnen er zeker mee door. Ferm en 
tevreden vervolgt ze haar weg door Riga. We doen ’s avonds en de volgende ochtend nog wat 
rondjes “Old Town”. Het centrum hebben we dan wel gezien. Dit herbouwde centrum is wel populair 
bij toeristen. Vanaf het eerste moment constateren we dat de toeristen weer marcheren. Niet alleen 
achter een paraplu, maar ook achter professionele vlaggetjes met een groepsnummer. We zien 
vooral Amerikanen en Duitsers. Het is opmerkelijk dat deze groepen veel socialer zijn dan de Polen 
uit Vilnius, ze dikken gewoon in als je er langs wilt. En eerlijk is eerlijk, het is toeristisch ook de 
moeite. Het oude gebouw uit de 14e eeuw, waar de blackheads, de ridder kooplieden de diens 
uitmaakte, is schitterend hersteld. Hetzelfde geld voor de gebouwen er om heen. Ook zijn ze voor 
een deel weer veer volgens de traditie in gebruik genomen. Er zitten restaurants en winkeltjes. Groot 
midden op het plein staat het beeld van Ridder Roland. Het waar en waarom ontbreekt een beetje. 
In een de kathedraal zien we dat we zeker niet de eerste zijn die deze Baltische rondreis heeft 
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gemaakt. Er hangt een bord met het hoofd van Paus JP II. Dit is al de zoveelste plaats waar we zo’n 
bord tegenkomen. Ook hij heeft waarschijnlijk bij Ineze geboekt. 
Wel moeten we nog een “Oost Europa” gewoonte noemen. Als je iets met elkaar heb kan je 
trouwen, of niet, je kan de naam van je partner op een lichaamsdeel laten tatoeëren, maar in deze 
landen is er nog een optie. Je graveert beide namen in een stevig hangslot, gaat naar een brug en 
bevestigt het slot aan een spijl. Bruggen krijgen 
hierdoor een vrolijk uiterlijk.  
Het eten is gevarieerd en goed in Riga, hoewel 
niet iedereen die mening zal delen na het 
nuttigen van koude bietensoep of kefir. Een 
keten moet speciaal worden genoemd: Double 
Coffee. Het is een Russische keten die door het 
gebruik van een Engelse naam vermijdt dat ze 
eerst Lets moeten gebruiken. Per ongeluk begint 
het menu wel in het cyrillisch. Dat is echter niet 
de reden om ze te noemen. Hun coffee voldoet 

bijna aan de Starbucks ® norm , maar ze 
hebben daarbij het voordeel dat ze ook een 
volledige keuken hebben met schappelijke 
prijzen. 
De laatste middag verlaten we opnieuw het 
centrum. Riga heeft de naam de mooiste 
Jugendstil in de wereld te hebben. Of dat zo is 
weten we niet. Ook Brussel heeft veel te bieden. 
De capitoolgids biedt echter de mogelijkheid tot 
een prachtige wandeling met een hele reeks 
voorbeelden van deze stijlperiode. Helemaal 
zuiver kunnen we de steden niet beoordelen, 
want we hebben bijvoorbeeld geen musea 
bezocht. Voor ons gevoel is Riga de (goede) derde van de Baltische hoofdsteden. De laatste avond 
begint met een uitstekende folkgroep onder ons raam. Helaas worden ze na een half uur verjaagd 
door de cellisten. Overdag de duivenfluiter, ’s avonds zij. Zo is de orde naast het klooster in de stad. 

11 juni, Riga – Valmiera 
Ok, de vierde hoofdstad zit er op, en ook de eerste helft van de vakantie. Vandaag reizen we 
noordelijk van Riga naar Valmiera. De start kent wat problemen. Eerst blijkt het restaurant pas om 
8.30 open te gaan. Naar, maar het is niet anders. Vervolgens is het personeel op tijd, maar er is geen 
sleutel. Het restaurant zit weliswaar in het zelfde klooster, maar wel achter een aparte deur. Zo is het 
ruim na negenen als we met al onze spullen onder onze armen naar de parkeergarage gaan, die al 
gauw anderhalve kilometer verder op ligt, langs het Nationale Standbeeld, dat volgens Nelleke sterk 
pornografisch is. Laten we het er op houden dat “a dirty mind a joy forever is”. 
Inmiddels kunnen de reissuggesties van ons reisbureau goed inschatten. De tips zijn allemaal te 
realiseren, als we twee dagen extra plannen. En dat kan niet, alle hotels en stops liggen vast. We 
besluiten te stoppen in Sigulda, dat aan de grens van het Gauja National Park ligt. Ook hier is een 
overmaat aan dingen die we kunnen doen. Een boswandeling levert mooie vergezichten op over de 
rivier de Gauja en de kans om het doodslaan van de mug te oefen Deze laatste kunst heeft nieuwe 
vormen aangenomen. We onderscheiden inmiddels verschillende soorten, van knutten van enkele 
millimeters tot een soort die Nelleke aanduidt als jonge kalveren. Dit onderscheid is trouwens 
zinloos. Ze prikken allemaal en moeten allemaal gemept worden. Bestudering van de Let heeft me 
geleerd dat er grote technische vaardigheid te bereiken is bij het doden van de mug. Wij, afkomstig 
uit een mild muggenklimaat, beginnen met onze armen de flapperen als we een mug ontwaren. 
Vervolgens meppen we met een veegbeweging naar de plek waar we het etter vermoeden. Het 
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doden van de mug is geen rocket science, dus meestal heb je hem dan wel. De slaan/veeg beweging 
heeft als voordeel dat je een groot oppervlakte pakt, waardoor je de kans op dodelijke slachtoffers 
vergroot. Het nadeel is dat we ze eigenlijk vrijwel altijd bij het begin van de uithaal hebben. De rest 
van de beweging is alleen en uitsluitend om de mug over ons uit te smeren, zodat je ’s avonds de 
kadavers van je lijf kunt spoelen. De Balt doet het anders. Een mug landt toch wel, dus de 
flapbewegingen blijven achterweg. Objectief bekeken zien die zwaaiende armen er ook tamelijk 
stupide uit. Vervolgens wordt een korte 
rechtstreekse klap uitgedeeld. De mug, die een 
uitwendig skelet heeft, krijgt nu even de kans 
te overlijden aan de interne verwondingen. 
Daarna wordt het kadaver in een korte 
beweging van het lichaam verwijderd zonder 
muggensmeer achter te laten. 
Goed, dit was een reisverslag. Na de 
boswandeling en een blik op de plaatselijke 
begraafplaats rijden we verder op zoek naar 
“het slot”. Er schijnen er een aantal te zijn. 
Dankzij de bordjes Pils vinden we de eerste 
twee kastelen al snel. De eerste was een echt 
fort, dat heel sterk, maar ook heel oud was. 
Het enige wat over is, is een ruïne die nu als 
openluchttheater wordt gebruikt. Daarvoor is 
een nieuw kasteel neergezet.  
Bij het wegrijden zien we een leuk voorbeeld 
van Yarn Bombing, iets wat uitsluitend te 
omschrijven is als graffiti voor breisters. Ze 
trekken dan bomen jasjes aan in vrolijke 
kleuren. (Ook andere dingen worden ingepakt).  
Van daar gaan we door naar Turaida, Ook hier 
is een kasteelruïne. Het personeel is vandaag 
talrijker dan de bezoekers, zeker als de 
grasverzorgers worden meegeteld.  
Met veel genoegen kunnen we constateren dat de toeristische ongelijkheid vandaag in ons voordeel 
werkt. Het kasteel is, evenals Trakai, gereconstrueerd door de Russen, alleen zijn ze hier minder ver 

gekomen. De rode baksteen 
op de oude kasteelresten ziet 
er niet uit, maar dat is een 
detail waar je langs moet 
kijken. Verder is de uitleg 
uitstekend en kan je vanaf de 
vijf etages hoge toren ver over 
de omgeving uitkijken. 
Bovendien heeft dit kasteel 
twee extra’s. Allereerst een 
behoorlijke beeldentuin, met 
veel granieten beelden en 
daarnaast een 
openluchtmuseum met wat 
zicht op de geschiedenis en 
een aantal ambachten. Dit 
alles in één prijs. We 
waarderen nu extra dat we de 



 
44 

dag zijn begonnen met het overslaan van een ander openluchtmuseum.  
Nog een geschiedenisfeit: door de gezamenlijke activiteiten van de Russen en de Duitsers is het 
aantal Esten, Letten en Litouwers de afgelopen eeuw niet gegroeid. De joden zijn gedecimeerd en in 
belangrijke mate naar Israel vertrokken. Het aantal geregistreerde Liv is nog maar 180. 
Ook de grasvelden om het kasteel zijn prachtig. Ze worden zeer systematische gemaaid, maar niet te 
vaak. Hierdoor krijgen madeliefjes te kans om net in bloei te komen. De bonte kraaien die je overal 
ziet vinden dit een prima plek om eten te zoeken.  
Daarbij opgeteld dat ook hier de Balten vuil gewoon in een afvalbak gooien maakt het een prachtig 
land. 
We rijden door naar Valmiera naar het hotel dat een toepasselijke naam heeft voor deze reis: Hotel 
Wolmac. Het is een uitstekend hotel, met een goede keuken. Ook is men zeer klantvriendelijk (met 
uitzondering van de ober, maar zolang hij voedsel brengt zijn we tolerant). We geven aan de 
volgende dag om 06.30 te willen rijden. Geen punt, dan begint het ontbijt een uurtje eerder. Kijk, 
zo’n hotel: daar houden we wel van! 
Verder valt er weinig te melden over Valmiera: kasteelruïne, breiwinkel, oude kerk en aardige singel 
met fontein. 

12 juni, Valmiera (Letland)- Haapsalu (Eesti - Estland) 
Wat brengt een mens er toe om om 06.26 uur met ronkende diesel van een parkeerplaats te 
verdwijnen? Het antwoord is het breihoogtepunt van deze vakantie. Even wat overwegingen van een 
leek. Je kan een pannenlap haken, maar je kan hem ook breien. Als breister (M/V) kijk je neer op 
haken (koop nooit een boek met in de titel Crochet voor een 
breister, je kan zo door naar de Slegte). De volgende stap is de 
sok. Ok, je moet de bocht om ergens in die zak, maar verder is 
het af te zien. Vervolgens komen truien. Met raglanmouwen en 
kabels en op den duur zelfs shadow knitting. We zitten dan al 
diep in het hogeschool breien. Tot slot is er dan de shawl. De 
shawl onderscheidt zich van de omslagdoek door een mooi 
patroon. De mooiste patronen komen, of je het gelooft of niet, 
uit Haapsalu, een dorp met 11.000 inwoners aan de kust van 
Estland. 
Vandaag krijgt Nelleke, volgens haar eigen woorden, les van 
Aime (spreek uit Ai Me), de Eric Clapton van het breien van de 
Haapsalu shawl. Om Forrest Gump te citeren: And that is all I’ve 
got to say about that! 
Nu was er wat verwarring over datum, tijdstip en afstand, dus 
de afstand moet in korte tijd worden overbrugd. De les wordt 
gegeven aan een groep Dutch Knitters, wat internationaal beter 
klinkt dan de Winkel van Sinkel Breisters of de Brei en Bep 
Brigade. De Dutch Knitters hebben een studiereis 
georganiseerd waar een aantal Stich & Bitch “leden” op heeft 
ingetekend. Een belangrijk deel van de reis doen we alleen, 
maar hier haakt Nelleke graag aan (met excuses voor de 
woordkeus). 
De consequentie is dat we vandaag de aanwijzingen volgens 
schema laten en tegen Bertha zeggen dat we de snelste route 
naar Haapasalu willen. Dat is niet tegen dovenmansoren 
gezegd. Met vaste hand worden we naar de tertiaire kleiwegen 
richting Estland geleid. Die nacht heeft het wolk gebroken, dus 
de wegen zijn puik in orde voor een rally. Even voor de grens 
rijden we voorbij een voormalig Russisch kampement dat hier de orde moest bewaken. Alles is er 
weg gesloopt, inclusief het wegdek tot in Estland. Op enig moment zie ik twee trieste paaltjes met 

Hi Nelleke, hier wordt de workshop 

in Haapsalu gehouden:  

It will be held in Haapsalu 

Gümnaasium (Gümnasium) 

handicraft class, that locates in 

Kuuse 1, Haapsalu. Google map 

shows where it is. 

Ook moeten we voor de lunch voor 

dinsdag al onze keuze maken. Ik 

attach het menu, maar als je het 

niet kan openen in het internetcafé 

of niets van je laat horen, dan 

kiezen Hil en ik voor we het naar 

Monika terugsturen zo neutraal 

mogelijk iets voor jou. Heb je toch 

iets te eten! ;-) 

Denk je aan breinaalden 3 en 3,5 

mm met scherpe punt?  

 

Groeten van Carla 
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streepjes. Jawel, 
we zijn in een 
ander land! Daar 
verbetert de 
situatie snel. De 
weg wordt eerst 
verhard en 
daarna goed 
verhard en zelfs 
geasfalteerd. 
Binnen de kortste 
keren scheuren 
we door de regen 
richting 
Haapsalu. 
Het gevolg van 
de route en de 
inspanning is dat 
we even na half 
tien voor de 
plaatselijk Kool 

staan. En dan heb ik het niet over een ver familielid, maar over het plaatselijk gymnasium waar de 
cursus wordt gegeven. Om 11 uur begint de les. 
Dus eerst maar even naar het hotel. We zeggen ons te willen aanmelden, met de vraag of er ook een 
kaart van de omgeving is. Niet alleen dat kan, ook onze kamer is al klaar. Dus de spullen worden 
gedropt, en we gaan naar de plaatselijke shopping mall om een kop koffie te scoren. Die is dicht, de 
breiwinkel niet. Ik had het kunnen weten. 
Om 10.30 staan we weer bij de school. We worden ontvangen, maar het wachten is op de groep. 
Nadat die is gearriveerd trek ik het woeste Haapsalu in. Allereerst is er het plaatselijk 
spoorwegmuseum. Nu was het plaatselijk spoorwegmuseum in Utrecht een van mijn favorieten in 
het verleden. Dat lijkt een goed vertrekpunt. Enthousiast wordt me een kaartje verkocht en verteld 
dat er niet gefotografeerd mag worden. Vervolgens wisselt de caissière razendsnel van functie. Als 
toezichthoudster snelt ze voor me uit om de gloeilampverlichting van alle vier de zalen aan te doen 

en nauwlettend toe te 
zien op mijn 
onthouding. Op het 
moment dat ik het 
pand verlaat is alles 
weer donker en zit ze 
in haar uitgangspositie. 
De reden dat hier een 
spoorwegmuseum is, is 
vermeldenswaardig. 
Tsaar Alexander de 
Grote, chef van de 
toenmalige 
bezettingsmacht, was 
dol op modderbaden. 
Hij reisde graag per 
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trein, en zoals we allen weten wordt de faam19 van de shawls van Haapsalu bijna geëvenaard door 
die van de Spa en Modderbaden. Nu kan je een Tsaar niet ontvangen op een lullig stationnetjes, 
zeker niet als-ie “De Grote” heet. Dus werd in Haapsalu het langste perron van Europa gebouwd. Een 
paar meter meer en de trein was geëindigd in de Baltische Zee. Het station is verder goed 
onderhouden en er staan wat oude treinen. Sommige daarvan hebben “wat” onderhoud nodig. In 
tegenstelling tot het museum is fotograferen hier geen probleem. Na het geheel bekeken te hebben 
ontdek ik op de kaart een pad dat in het natuurgebied achter het station verdwijnt. Da’s nooit weg, 
mooie planten, watervogels: ik heb een doel. Het pad is alleen wat langer dan ik aan de hand van de 
kaart dacht. Eigenlijk best wel veel langer. Er blijkt een tweede pad. Tegen de tijd dat ik dat heb 
uitgelopen sta ik bij Sadam. En dan heb ik het niet over de stoffelijke resten van de geëxecuteerde 
leider van Irak, maar over de haven. Want Sadam betekend haven in het Ests. Dat is aan de andere 
kant van het dorp, dus het plan om met de auto heen en weer te rijden is niet echt toepasbaar meer. 
Daarom bekijk ik de rest te voet. Er is nogal wat verschil in onderhoud in de verschillende delen van 
de Baltische staten, en gemiddeld ziet Haapsalu er uitstekend uit. De houten huizen zijn goed 
onderhouden en staan goed in de verf. Specialiteit is de afwerking van daken met wit geverfd 
figuurzaagwerk in de vorm van kanten randjes. Centraal in het dorp is de bisschoppelijke kerk. Nu 
wist je als bisschop ook niet wie er langs kwam van de omliggende landen of geloofsrichtingen , dus 
een muurtje om de kerk is nooit weg. En als je dan toch aan het stapelen ben kan je er net zo goed 
een stevig muurtje van maken. Het uiteindelijk resultaat is een enorm kasteel, dat stevig wordt 
gerestaureerd. Toegang is weer bijna niets, en de uitstallingen zijn uitstekend. Van medebezoekers 
heb je weinig last. 
Aan het eind van de middag belt Nelleke. Er moet een groepsfoto worden gemaakt en, ook niet 
onbelangrijk, er moet worden gegeten.  

We gaan met z’n allen naar een restaurant aan het begin van de Sadam, waar ik vriendelijk wordt 
getolereerd. Het is duidelijk dat men vandaag het nodige heeft opgestoken en veel plezier heeft 
gehad.  

                                                           
19 De Haapsalu Shawls zijn het traditionele geschenk van Estland voor hoge buitenlandse bezoekers. Voor hele 
hoge bezoekers worden zelfs nieuwe patronen ontwikkeld. 
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Daarna eindigen we in het hotel: Hotel Konga, Kalda 19. 
Het hotel heeft een uitbouw die er modern uitziet. Op het moment dat er meerdere gasten 
binnenkomen valt op dat de geluidsisolatie niet je dat is. Rond een uur of elf valt Nelleke in slaap. 
Verderop aan de overkant van de gang begint een stel aan een partij stevige sex. De buurman kan 
hier duidelijk niet tegen en zet wat muziek op. Het nummer bevalt goed, dus hij draait het nog eens. 
Vervolgens blijkt het ook harder gedraaid te kunnen worden. Rond een uur of twaalf moeten mensen 
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zich hebben beklaagd, want het personeel grijpt in. De muziek gaat uit. Da’s nou lullig. Zit je daar 
alleen in een hotel, met alleen wat bier en je muziek moet uit. Gelukkig blijkt de man vrienden te 
hebben. Dus pakt hij zijn mobiel. Dat is knap storend, als de wanden van dubbelzijdig behang zijn. 
Eigenlijk erger dan muziek. Hij praat Russisch en begint steeds harder te praten. Ik bonk af en toe 
eens op de muur, maar dat werkt alleen volume verhogend. Uiteindelijk ga ik om een uur of twee 
naar de balie: hij stil, of ik een andere kamer. De receptioniste loopt mee. Bij de buurman is het héél 
stil. De receptioniste blijkt van het doortastende type. “Hij is hem gesmeerd”zegt ze en verdwijnt in 
een andere gang, waar de Rus inderdaad te horen is. Als hij even later in zijn kamer terug is begint hij 
te zingen en snurkgeluiden te maken. Ik besluit eerst maar eens geen sjoege te geven. Matten met 
een aangeschoten Rus van onbekend formaat is een risicofactor. Na een paar minuten is de lol er 
voor hem af. Er is nog een beetje nacht over. 
Wat Konga betreft: niets dan lof voor het personeel, maar ik wil er niet meer dood gezien worden. 

13 juni, Haapsalu - Saaremaa 
In de Baltische Zee liggen reeksen eilanden. Saaremaa is het grootste van de Estse eilanden. 
Oorspronkelijk met een bevolking van 60.000 mensen, maar na Russisch bezoek in de tweede helft 
van de 20e eeuw nog maar met 30.000 bewoners. 
We gaan er heen en zien 
onderweg onder meer een 
weiland met zo’n 14 ooievaars. 
De pont brengt ons naar Muhu, 
een wat kleiner eiland dat door 
een dam met Saaremaa is 
verbonden. Wie goed gas geeft 
is van Muhu af voordat je weet 
dat je er op bent. De gidsen 
waarschuwen ons dit niet te 
doen. Muhu heeft koddige 
slofjes en geverfde deuren. 
Daarnaast heeft het natuur en 
een goede weg naar Saaremaa. 
Om de een of andere reden 
besluit iedereen zo hard 
mogelijk van de pont te rijden 
en elkaar zo link mogelijk in te 
halen. Saaremaa heeft goede 
weg en dat willen ze weten. Wij 
hebben er geen zin in en kiezen 
voor een afslag die aangeeft dat 
er een oud kerkje staat. Er staat 
een oud kerkje en een ruime 
parkeerplaats waar we hard 
lang zal ze leven kunnen zingen tegen een telefoon. Esther is aan de andere kant tevreden over onze 
samenzang. Het mooiste onderdeel van de kerk is het hek van het kerkhof. Alleen dat is “ergens 
anders” . Nu meen ik een bord gezien te hebben, een tikkie terug. En warempel, in goed Ests staat 
“oude begraafplaats” aangegeven. Nu wil ik de racepartij gaarne verder vermijden (op zich rij ik 
zoveel harder dat ik ze zo weer heb ingehaald), dus op naar de begraafplaats. Het is een succes. 
Allereerst gaat het hier om een prehistorische begraafplaats met steencirkels, en verder zie ik direct 
wat orchideeën. We fotograferen beiden veel, maar hebben een strikte taakverdeling. Nelleke doet 
de bloemen, ik de beelden. Met veel enthousiasme roept Nelleke dat ze het Venusschoentje heeft 
gezien. Deze hele zeldzame orchidee houdt zich ter plekke niet aan de spelregels. Er staan er 
honderden. Als bioloog vinden we dat toch helemaal niet erg. 
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Wat jammer is, is dat de elanden, ondanks alle borden en onze lokroep “Moooose, Moose, Moose, 
Moose” zich niet laten zien. We proberen nog een paar zijwegen van zijwegen. Zo zien we een oude 
haven, wat oude boerderijen en molens. Net of we weer in het openluchtmuseum zijn, maar dan in 
het echt en met betere kwaliteit. Zo besteden we uren aan Muhu voor we de dam naar Saaremaa 
overrijden. In Saaremaa stat, het is bijna niet te geloven, een oud fort. In de natuurafdeling van het 
museum dat daarin gevestigd is zien we opgezet de appelvinken die ik vandaag heb gezien en, jawel, 
de eland.  
Ook is er een goede tentoonstelling over de bevolking en geschiedenis van het eiland, met alle 
gruwelijkheden van de Russen en, in mindere mate, de Duitsers. De Russen blijken een flink deel van 
de bevolking naar Siberië gestuurd te hebben. Daarnaast hebben ze Saaremaa gebruikt als 

uitvalsbasis om 
Berlijn te 
bombarderen. Het is 
opmerkelijk hoe 
weinig we weten van 
landen die vlak in de 
buurt liggen. 
Na wat 
rondwandelen 
eindigen we in een 
leuk restaurant en 
daarna in een 
uitstekende B&B. Bij 
aankomst staat al het 
tuinmeubilair op zijn 
kant. Dat maakt het 
grasmaaien veel 
makkelijker. Als altijd 
hadden we weer te 
weinig tijd. Graag 
hadden we meer van 
Saaremaa gezien. 
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20  

                                                           
20 Natuur in Baltische staten, wat willekeurige voorbeelden. 
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14 juni, Saaremaa (Estland) – Stockholm (Sverige - Zweden) 
Vandaag is de laatste dag van de Baltische rondreis. We staan bijtijds op, en scheuren naar Tallinn, 

hierbij slechts onderbroken door de pont naar het vaste land, waar we een uur moeten wachten. Het 

landschap begint steeds Nederlandser te worden. Vlak, veel gemengde bossen en een vochtige 

atmosfeer. Zonder de typische Scandinavisch/Baltische bouw zou je je bijna thuis`waren. Verder 

waren de Baltische landen zeer de moeite en zijn we er van overtuigd dat we ondanks alle moois, ook 

nog het één en ander gemist hebben. 

 Even voor Tallinn zien we nog twee uitzwaaievaars. Het weer is wat mottig, dus we hebben weinig 

fut. Ook mijn voet werkt niet erg mee, de zool is wat gezwollen. 

Terug in Tallinn doen we in ieder geval nog het Kadrioru park, maar dat moet het vooral van zijn 

musea hebben, en die zijn allemaal dicht op maandag. Dus vertrekken we op tijd naar de haven om 

ons op de Baltic Queen in te schepen voor een reis naar Scandinavië. 

Dat inschepen gaat probleemloos. Nelleke heeft een iets luxere hut geboekt, zodat we kunnen 

uitkijken over zee. We slapen kort, en worden om 4 uur wakker als we aankomen in Finland. De ferry 

doet onderweg ook Mariehamn aan, de hoofdstad van de Finse eilandprovincie Åland. Toch zijn we 

goed op weg naar Zweden, want Mariehamn is volledig Zweedstalig.  

Het duurt dan ook niet heel lang of we varen de archipel van Stockhom in. Het is waanzinnig mooi 

om naar buiten te kijken. Ook de grote ferryschepen tussen de vaak hele kleine eilanden zien er bizar 

uit. Hoewel het niet echt donker geworden is, vinden we dat de steengrill lang genoeg geleden is om 

het riante ontbijt naar binnen te schuiven. Zweden, we zijn er klaar voor. 

15 juni, Stockholm 
In de stad heerst een koortsachtige drukte is een dooddoener van grote schoonheid en omvang. 

Toch klopt het wel een beetje. 19 juni is een grote dag in Zweden21. Om hun officiële toeristen site te 

citeren: “Het lijkt alsof de Zweden eeuwig hebben moeten wachten op het jawoord van de Zweedse 

kroonprinses Victoria. 19 juni 2010 is de grote dag, als kroonprinses Victoria van Zweden en de heer 

Daniel Westling in het huwelijksbootje stappen.”  Dat eist wat voorbereiding. Stockholm wordt extra 

afgestoft, en voor royalty watchers is de toeristenmeuk niet weg te slepen. Mokken, schaaltjes, 

                                                           
21 http://www.visitsweden.com/zweden/  

http://www.visitsweden.com/zweden/
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hologrammen, tijdschriften: alles is voorzien van de foto van Vicky en Daan. En er wordt ook nog 

gevoetbald in het WK . Kortom: er heerst een koortsachtige drukt. Bertha loodst ons daar snel 

doorheen, zodat we snel in ons Best Western zitten. Nelleke heeft een strategisch plan opgesteld. 

Met wat zwalken kunnen we wat wol zien voor we op Gamla Stan staan. Dit laatste is een eiland met 

veel oude straten en het koninklijk paleis. Het ligt prachtig centraal en Nelleke is zeer te spreken over 

het stedelijk schoon in het algemeen en de zes breiwinkels in het bijzonder.  

Knorf wordt weer kundig op de foto gezet. Hoogte punt is daarbij het wisselen van de wacht. We 

blunderen er tegenop. Commanderen wordt ook wel uitgelegd als afblaffen. We krijgen een fraaie 

demonstratie.  Allereerst de erewacht m/v. Op de middelbare school viel het al op dat de 

brugklassers ieder jaar kleiner werden. Het is een ervaring die iedereen kent. Dit gaat, als je 2e helft 

vijftig bent, ook gelden voor erewachten.  Vroeger bestonden die uit “echte” soldaten. Nu is het een 

verzameling mennekes en 

wijfies die je ter plekke hun 

wapen zou afnemen en 

voorzien van een Playstation 

onder het motto “daar ben jij 

nog veel te klein voor, ga wat 

leuks doen”. Het menneke 

waar ik vrijwel tegenop loop 

ziet er uit of hij zijn 

bezigheden heel serieus 

neemt, en we zijn hier te gast, 

dus we gedragen ons. 

Ondertussen blaffen twee 

heren van middelbare leeftijd 

de mennekes en wijfies af, die 

daarop met hun wapen 

zwaaien en grote stappen 

nemen. Je moet tenslotte gehoorzame, anders valt dat blaffen in het water. Een van de toeristen 

heeft, jawel, zijn hond meegenomen. Honden zijn de diersoort die bij uitstek blaffen en afblaffen 

begrijpen. Na de situatie kwispelend overzien te hebben valt hij in. Ieder commando wordt 

onmiddellijk gevolgd door een luid “Woef – Woef!” 

Even wordt ik afgeleid door een menneke dat voor me komt staan en vervaarlijk begint te zwaaien. 

Nu ben ik geen hond, en niet erg snaps, dus ik informeer maar eens of men via deze kant wil weg 

marcheren. Hij is goed opgevoed. Als een oudere meneer je aanspreekt geef je beleefd antwoord 

“Eh, ja meneer, hier langs”. Tegelijk dring door dat dit niet tuf is, dus hij springt weer in een houding 

waarbij hij toeristen en honden negeert. Althans even, want dan stapt Nelleke voor hem. 

Na de afmars stap ik naar de hondeneigenaar om te melden dat ik zijn hond “Well trained” vind. Een 

Amerikaan vind dat onvoldoende. Hij vult aan “He’s perfectly wel trained!”. De hond kwispelt 

tevreden. 

Wij scharrelen vrolijk verder, langs onze ambassade en toeristen stalletjes. De stad ademt dat het de 

belangrijkste plaats van een oud wereldrijk is. Het is er goed toeven. 
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Wel wordt het nu kouder en vochtiger. Gelukkig worden er “voor weinig” fleece vesten verkocht met 

opschrift Arlanda. Het staat Nelleke goed, dus het probleem is snel opgelost. Via het 

voetgangersgebied en een restaurant gaan we terug naar het hotel. Morgen nog een dag. 

16 juni, Stockholm: Vasaschip en Skansen 
Ieder land heeft zijn eigen vlag. Dat blijkt wel als je er 

een groot aantal in korte tijd bezoekt. Voor sommigen 

geldt dat er een bloedig verhaal achter zit. Neem nu 

Letland. Ergens in de diepe middeleeuwen waren de 

Letten en de Esten elkaar van het leven aan het 

beroven. De Letten hadden in Sigulda net de vlag van 

de Esten veroverd, toen hun chef dodelijk werd 

gewond. Zij de arme man op de vlag gelegd en 

jammeren dat het een lieve lust was. De chef staat op, 

houdt een lang verhaal over eer, vaderlandsliefde en 

de onuitsprekelijke taal van de Esten en stort alsnog 

dood neer. De veroverde vlag is dan nog steeds keurig 

wit in het midden, maar onder en boven hartstikke 

rood van wijlen de chef. Dat was toch een mooi teken, 

dus was de rood-wit-rode vlag van de Letten geboren. 

De resterende Letten gingen terug naar het strijdveld 

en wonnen alsnog the match of the day. 

22Persoonlijk denk ik dat daarbij de adellijke leider van 

de Esten op vergelijkbare manier het loodje heeft 

gelegd. Want adel heeft blauw bloed en de Estse vlag 

is lichtblauw-adellijk blauw-wit. 

Maar goed, hier gaat het 

over Zweden en hun 

trouwende blauwe bloed. De 

enorme verzameling vlaggen 

hier heeft op Nelleke een 

andere uitwerking. De 

blauwe vlag met geel kruis 

zorgt er voor dat zij steeds 

denkt dat je in een IKEA 

winkel loopt.  

Nu lopen we vandaag weinig. 

Via de metro gaan we 

richting VASA museum23.  De 

VASA was het door de 

Nederlander Henrik 

                                                           
22 Vlaggen van de bezochte landen in volgorde van “1e doorkomst”/ 
23 http://www.vasamuseet.se/sv/Sprak/Nederlands/ 



 
54 

Hybertsson gebouwde vlaggenschip van de Zweden. Zweden was in oorlog met de Polen, met aan 

het hoofd van beide landen twee neven die allebei het koningschap over Zweden claimden. Gustaaf 

II Adolf had, als Zweedse koning te Zweden haast om te laten zien hoe sterk hij was. Dus werd de 

bouw van het vlaggenschip opgejaagd en werd een extra kanonnendek aangebracht. Verder werd 

niet goed gekeken hoe het was gesteld met de ballast van het schip. Tegenwoordig zouden ze de 

elandproef doen, maar we praten hier niet over een moderne auto, maar over een 17e eeuws 

oorlogsschip. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, nog geen mijl uit de haven wordt de bocht 

iets te scherp genomen en via de luiken van de kanonnen loopt het schip vol. Einde verhaal van een 

schip waarvan de verf nog maar koud droog was. Na 333 jaar wordt de boot opgedoken en boven 

water gehaald. Het staat nu ten toon in een schitterend museum op de plek waar het werd gebouwd. 

Geschiedenis, scheepsbouw kunst, alles komt aan bod in dit drukst bezochte museum van  

Scandinavië. Door de opzet merk je niet extreem veel van die drukte, en lopen we er uren rond (en 

eten Swedish Meatballs). 

Buiten trekken we de conclusie dat er zo weinig dag over is, dat verdere grote tochten er niet in 

zitten, en dus lopen we twee straten verderop naar Skansen, het oudste openluchtmuseum van 

Europa. Niet dat we deze 

vakantie ineens bekeerd zijn 

tot openluchtmusea, maar 

hier hebben ze ook een 

kleine dierentuin, en we 

willen nog steeds onze eland 

zien. Nu moet me van het 

hart dat nu net de dierentuin 

tegen valt. Als bioloog 

vinden we dat prima. Mooie 

grote hokken waar een 

natuurlijke omgeving prima 

is nagebotst. Als toerist is 

het minder. De dag is zo 

mooi dat ieder beest zich 

onder of achter een struik 

teruggetrokken lijkt te 

hebben. Alleen rendier, 

eland en wisent zijn te groot. We zien ze toch (eerlijkheid gebied te zeggen dat we ook een oor van 

een beer en een staart van een wolf zien door de telelens). Een groep zwijnen vind de modderplas 

naast de toeristen leuk. Zij komen goed in beeld. Brandganzen broeden in en rond het park, dus die 

moet je soms opzij duwen. De gebouwen in Skansen zijn goed onderhouden en zonder een woord af 

te doen van eerdere musea: dit is de beste. Via bus en tram gaan we terug naar het hotel (volgens 

Nelleke na Ikea weer ingelopen te zijn). De conclusie is duidelijk. We hadden te weinig tijd voor 

Stockholm. Mogelijk nog eens iets voor een city trip. 

17 juni, Uppsala en Rättvik 
Tijdens de rondreis door de Baltische staten hadden we de steun van Inese, die onze route had 

voorzien van uitgebreide kaarten met handmatige geplakte stickertjes, omschrijvingen en  to-do 

lijstjes. In Stockholm misten we dat niet, daar was ik eerder geweest. Maar hebben we een nieuwe 
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truc nodig. Allereerst wordt er een kaart gekocht, verder vertrouw ik op C&N24, ondersteund door 

Bertha. Allereerst, in navolging van Inese, de lijst met dingen die we niet gaan doen. Een leuk straatje 

in een havenplaats, Santa’s workshop en wat kleine dingen die ik niet kan onthouden vallen af. We 

stoppen in Uppsala. Het Zweedse rijk is heel lang heel groot geweest (in feite omvatte het op enig 

moment alle landen die we deze vakantie bezoeken), maar het heeft lang geduurd voordat men 

probeerde om een Viking ook wat te leren. Hard achter een beer aan skiën,  spinnen en breien, 

bootjes bouwen om buurvolken af te zeiken en dan had je het wel gehad met een degelijke Viking-

opvoeding. Voor hen die toch op de donkere winterdagen iets anders wilden doen was er alleen de 

universiteit in Uppsala. Bovendien is dit de plaats waar men, sinds de familie Vasa (jawel van die 

boot) de koningen en koninginnen van Zweden kroont en begraaft, en niet alleen de Vasaatjes. 

Voor iedere vakgroep is er wel een aantal 

helden. Voor ons biologen zijn dat mensen als 

van Leeuwenhoek, Darwin, Crick, Watson, 

Tinbergen en Linné. De laatste heeft een 

gedegen opleiding gehad in Harderwijk en Leiden 

voor hij hoogleraar werd in Uppsala, waar hij nu 

dood en begraven ligt in de dom, naast het 

Zweedse adellijke volk. Een extra reden om de 

kerk eens van nabij te bekijken. 

Naast de grafsteen zijn er nog meer sporen van 

Carl von Linné. Het kan niet anders of de 

botanische tuin is naar deze grote systematicus 

vernoemd. Via het slot van Uppsala weten we de 

ingang te vinden, en we moeten zeggen, niet 

slecht! De korte lente en zomer zorgt er voor dat 

alles hier min of meer tegelijk in bloei staat, en 

wel nu. 

De volgende stop ligt maar een paar kilometer verderop: Gamla Uppsala. Hier aanbeden de oude 

Vikingen eeuwen lang hun goden als Thor, Freija, Odin etc. Een aantal grafheuvels herinnert aan deze 

tijd. Ook staat er natuurlijk een kerk. Het Christendom is goed in het vinden van smoezen om 

religieuze gebouwen op plekken van andere overtuigingen te zetten. In dit geval is de kerk vernoemd 

naar de heilige Erik. Erik de Noorman is een vroege Christelijke Viking koning. Ter plekke is zijn hoofd 

afgeslagen en dat leidde tot vervolgwonderen waardoor Erik heilig verklaard kon worden. De gouden 

kist van Erik de Noorman is te vinden in de dom in Uppsala. 

Dan is het gas geven richting Rättvik. De plek is gekozen omdat het in de omgeving ligt waarover 

Nelleke wat boeken heeft gelezen, en het ligt op een mooie afstand naar onze volgende stop. De weg 

er heen geeft een aardige mogelijkheid om een beeld van Zweden te krijgen. De omschrijving die we 

een aantal keren hebben gehoord is hobbelig en saai. We zijn het er niet mee eens. Allereerst blijkt 

Zweden net zo’n merengebied te hebben als Finland en Letland. De heuvelachtige omgeving is 

daarbij heel mooi in deze tijd van het jaar. Naarmate we vorderen wordt de vegetatie steeds woester 

en de ondergrond steeds rotsachtiger. Ooivevaars zijn we sinds de overtocht al niet meer tegen 

                                                           
24 Capitoolgids en Nelleke 
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gekomen, de lupinen verdwijnen nu ook langzaam, het wordt te noordelijk. De stralende zon 

beïnvloedt ongetwijfeld ons oordeel, maar we vinden het prachtig. Alleen door de richtingborden die 

deels in het geel/blauw zijn uitgevoerd en met de uitbundig aanwezige vlaggen blijven we het gevoel 

houden in groot  Ikea te zijn. 

Rättik blijkt de juiste keuze voor de stop. Het ligt dichbij Falun, dat ooit een enorme koperproductie 

heeft gehad.  Dat koper werd gebruikt voor het produceren van rode verf. Deze verf was razend giftig 

en conserveerde hout enorm. Als zodanig was het het perfecte middel om op de houten huizen te 

smeren. Het is dan 

ook niet 

verwonderlijk dat 

bijna alle houten 

huizen rood zijn. 

Het plaatsje ligt aan 

het enorme 

Siljanmeer. De 

plaatselijke 

bevolking heeft er 

een enorme pier in 

gebouwd. Dat wil 

zeggen, iedereen 

kon een of meer 

planken kopen en 

daarmee is een pier 

van een paar 

honderd meter 

gebouwd. Op iedere 

plank staat wie er voor betaalt heeft. Zo is er een plank van Nancy Dahlin uit Minneapolis. Je 

ontmoet veel Amerikanen in Scandinavië, die, volgens Nelleke, op zoek zijn naar hun peentjes. “Back 

to your roots” blijft groot onder de inwoners van de US of A. 

Verder is het volstrekt zinloos om een pier van een paar honderd meter af te lopen, maar de 

bevolking van Rättvik doet het graag en ook ons bevalt het goed.  

Daarnaast heeft de plaats 2 breiwinkels, en Nelleke meer wol. We slapen in een oude boerderij die is 

omgebouwd tot restaurant annex hotel. We hebben een hemelbed, dat mogelijk bij Ikea is gekocht 

en oud gelakt, maar verder is het redelijk authentiek, zonder dat is ingeleverd op modern conform. 

We kunnen Jons Anders van harte aanbevelen. Het eten in het restaurant is zonder meer goed. 

18 juni, Rättvik (Zweden) – Oslo (Norge – Noorwegen) 
’s Nachts is het mooie weer gebroken. Het heeft erg geonweerd en het regent nog steeds als we 

vertrekken. Vandaag begint de terugweg, Rättvik was ons meest noordelijke punt. Wel hebben we 

nog twee landen te gaan. Ik heb zoveel verhalen gehoord over Oslo, dat ik het nu wel eens met eigen 

ogen wil zien. Tenslotte vind ik Trondheim een leuke stad. 

Om tijd te hebben alvast iets van de stad te zien rijden we zo snel mogelijk naar Oslo. Onderweg 

stoppen we alleen voor wat foto’s. De eerste korte stop is al even verderop in Mora. Dit is een 
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belangrijke stad voor de Zweden.  Eeuwen geleden trok er ene Gustav Vasa door dit gebied (jawel, de 

grootvader van die man zonder slagschip). Tijdens de koude donkere winternacht had hij een goed 

verhaal: waarom zouden we de Denen niet op hun gezicht slaan, en mij tot koning uitroepen? De 

Vikingen van Mora 

vonden het maar niets. Ze 

hadden al een Deense 

koning, en waarom zou je 

nu zomaar die lui op hun 

gezicht slaan? Nu had 

meneer Vasa het verhaal 

ook elders verteld, en de 

Denen wilden graag eens 

met hem praten en vooral 

nare dingen met hem 

doen. Dus toen de 

bewoners van Mora niet 

in beweging kwamen 

vertrok hij maar op ski’s 

de sneeuwnacht in. 

Ik stel me zo voor dat de bevolking balend van de kou bijeen zat en bedacht dat de TV nog niet was 

uitgevonden en ijshockey ook niet en dat je van een rondje matten mogelijk wel lekker warm werd. 

Dus werden de twee beste skiërs achter vriend Vasa aangestuurd. Na 90 kilometer haalden ze hem 

in, en gezamenlijk waren ze net op tijd terug om de Denen in de pan te hakken en Vasa tot 

koningshuis te benoemen. 

Nu kan je je afvragen hoe waarschijnlijk zo’n verhaal is. Er kwamen (en komen) de nodige beren in 

het gebied voor, naast de elanden en toen ook nog de wolven. Uiteindelijk, laten we ons goed 

realiseren dat de 

Zweden een sportief 

volk zijn, heeft men 

het idee opgevat om 

de terugtocht naar 

Mora in wedstrijdvorm 

te doen. De Vasaloppet 

wordt nu jaarlijks als 

zwaarste crosscountry 

tocht geskied, met de 

eindstreep in Mora 

voor het Vasaloppet 

museum. Het 

standbeeld van Koning 

Gustav Vasa staat ze in 

hoogsteigen persoon 

op te wachten. 
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De tocht door Zweden en Noorwegen is verder prachtig. De woeste ondergrond van de bossen is 

sterk overgroeid met korstmossen en de uitzichten vervelen nooit. Richting Oslo nemen de 

hoogteverschillen toe, en is het land meer in cultuur gebracht.  

Eenmaal in de stad wacht ons een 

verrassing: ons hotel. Een hotel in het 

centrum van Oslo is niet te betalen van een 

ambtenarensalaris, dus via booking.com is 

gespeurd naar een alternatief. Het 

Raduimhospitalet Hotell kwam er goed uit. 

Betaalbaar, dicht bij de metro en goed 

betaalbare overdekte parkeergelegenheid 

nabij het hotel. Volgens omschrijving ligt het 

hotel dicht bij het ziekenhuis en wordt het ook gebruikt door familieleden van patiënten. Zolang het 

geen telefonerende Russen zijn, zijn we niet kieskeurig als het gaat om medebezoekers van onze 

hotels. 

In Scandinavië zijn man en vrouw volstrekt gelijk gesteld. Zelfde toiletten, mogelijkheden voor banen 

etc. Waar men discriminatie bedenkt wordt dit uitgebannen. Nu weet ik niet of iemand op enig 

moment heeft gezegd “het is discriminatie om een ziekenhuishotel alleen voor familieleden te 

hebben”, of dat men te veel verlies leed, maar het hotel blijkt wel heel erg dicht bij het Sykehus te 

liggen. In feite ligt het er bovenop. Nadat we in verbijstering de auto op de parkeerplaats hebben 

achtergelaten lopen we via de hoofdingang van de afdeling radiologie naar binnen. De eerste drie 

etages zijn voor enge dingen met zieke mensen, de vierde voor de administratie en de vijfde is 

kantine, ziekenhuiskeuken en receptie. 

Daarboven liggen de twee verdiepingen van 

het hotel.  

De receptioniste weet helemaal niets. Het is 

haar eerste dag, geeft ze ruiterlijk toe. Ze 

kan afrekenen en een sleutel verstrekken, 

maar er is wat druk nodig om haar te laten 

vertellen waar de kamer is. Gelukkig is er 

een patiënt die ons uitlegt hoe de lift werkt, 

waar de parkeergarage is en hoe we bij de 

metro komen.  Oslo, we zijn er. 

De tocht naar het centrum is eenvoudig. 

Met de metro staan we er in 10 minuten. 

Verder dan een eerste indruk en een 

breiboek komen we niet. Stockhom wint 

voorlopig op punten. 

Inmiddels naderen we de langste dag. Donker wordt het niet meer, hoogstens een beetje 

schemerachtig. 
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19 juni, Oslo 
Nelleke en mijn pijnlijke voet bedenken dat een dagkaart voor het openbaar vervoer wel een goede 

gedachte zouden zijn. Dit wordt onderstreept door een loodgrijze lucht. 

Het is eerst tijd voor het Vigelandpark. Na korte wandeling zitten we in de metro en daarna redelijk 

vlot in een tram. Snel schuiven we 10 meter op, waarna de trambestuurder bedenkt dat het pauze is. 

Zonder boe of bah te zeggen 

verdwijnt hij in het heuvelachtige 

Oslose landschap. Na een minuut of 

10 komt hij terug met koffie, een 

sigaret en broodjes. Gelukkig 

hoeven  de laatsten niet op. Even 

elektriciteit er op en we staan bij 

Vigeland. We hebben verschillende 

berichten gehoord over het park, 

variërend van “een verzameling 

blote mensen, niet veel aan” tot 

“alleen daarom zou je al naar Oslo 

gaan”. Beide meningen kloppen. Als 

je één beeld bekijkt dan heb je één 

naakt persoon. Eenvoudig, 

Scandinavisch en knap gedaan. In 

het Vasa park staan honderden beelden bij elkaar in een prachtige omgeving. De variatie man/vrouw 

en jong tot overleden is dan zo groot dat het heel indrukwekkend wordt. Al is het subtiel, er zijn altijd 

verschillen. En het is populair, de toeristen worden per buslading aangevoerd. Als we er nog eens 

komen gaan we weer. 

Op de hoek van, maar net buiten het park staan twee aangeklede beelden van Sonja Henie en Oskar 

Mathissen. Knorf vindt 

hardrijden stoerder dan 

kunstrijden, dus gaat hij met de 

laatste legende (opvolger van 

Coen de Koning en 5 keer 

Wereldkampioen) op de foto. 

Aardig detail: Mathissen werd 

drie keer kampioen in Kristiania 

volgens “de boeken”. Dat heet 

nu dus Oslo….. 

Daarna is het tijd voor 

algemeen sightseeing en jacht 

op wol. Na een broodje Kebab 

komen we bij de haven. Vanaf 

de Akershus Festning, het grote 
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fort van Oslo, hebben we een prachtig zicht op de Oslo fjord, die en van de mooiste ter wereld schijnt 

te zijn25. Je kan vanaf de heuvel waarop het fort is gebouwd ook de stad mooi zien liggen, en op dit 

moment ook een enorm voetbalscherm waarop Nederland - Japan wordt gespeeld. Het is te koud en 

winderig om de wedstrijd uit te zitten, maar we maken even voldoende herrie om alle Japanners weg 

te jagen. Verder is het wandelen langs de hoofdstraat, het raadhuis met zijn beelden, het gebouw 

voor de Nobel vredesprijs en richting koninklijk paleis dat daar is neergezet door Koning Bernadotte, 

die na het uitsterven, van de Vasaatjes via een headhunter van Napoleon Bonaparte was 

overgenomen.  

De hoeveelheid wol is dan nog 

niet toegenomen. Dat is 

natuurlijk zuur. Er zit volgens 

Nelleke nog een winkel achter 

het Bislett. Iedere Nederlander 

die vaderlandse geschiedenis 

in het verleden heeft gehad 

kent natuurlijk het Bislett 

stadion, en zijn befaamde 

ribbeltjesijs. De plaats waar 

Dag Fornaess opnieuw 

wereldkamioen zou worden,  

onder toeziend oog van de 

Kong26. En waar wijlen de 

legendarische Theo Koomen 

uitriep “Hier rijdt de nieuwe 

wereldkampioen of hij moet door het ijs zakken”. Theo had het toen echter over Keesie (van Ard en 

Keesie), die de Noorse droom aan flarden reed.  Hjalmar Andersen (“Hjallis”) de grootste 

schaatsenrijder van die generatie moet een aardige man geweest zijn, en dus hebben zijn vrienden 

een beeld voor het Bislett neergezet om de op twee na grootste Noorse schaatser aller tijden te 

eren. “Hjallis” is al lang bevriend met Knorf, en ook hier mag hij met hem op de foto. 

Het openbaar vervoer brengt ons terug naar het centrum, waar alsnog wol wordt gescoord en we 

even genieten van een multi-culti festival. Dan is het tijd om terug te keren naar de ziekenboeg. 

Het eindoordeel is dat Oslo een prachtig gelegen stad is, waar nog een aantal prachtige musea 

moeten zijn. We hebben in de korte tijd echter alles gezien wat in de gidsen staat vermeld aan 

dingen die wandelend te doen zijn. Dan blijft Oslo achter bij Stockholm. Nu morgen nog het land uit, 

verder naar het zuiden en op zoek naar een plaats waar het nog nacht wordt. 

20 juni, Oslo (Noorwegen) – Uddevalla (Sverige – Zweden) 
Wel eens de internet gemeenschap over je heen gehad? Op enig moment las ik op Facebook dat we 

naar Uddevalla gingen, vanwege het breien. We waren op dat moment nog aan het kijken naar de 

mogelijke route, die voor mij over Oslo ging. Dus in mijn onschuld typ ik “mooi niet” en druk op reply. 

                                                           
25 Zie: “Hitchhikers guide to the Galaxy.”  
26 Niet King Kong, maar Kong Haakon. Volgens Nelleke is het trouwens Kung, en niet King of Kong. 
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Direct al die breiers en breisters achter me aan met naalden met geslepen punten en kriebelwol, god 

wat is dat volk fanatiek.  

Vandaag rijden we dus naar Uddevella. Daarvoor zijn drie simpele redenen aan te voeren. Vanuit 

Oslo ligt het redelijk op de terugweg, er is wol en Nelleke wordt er blij van. 

Om met Uddevalla te beginnen: het plaatsje ziet er in mijn ogen net zo uit als Tiel in de ogen van 

Youp van het Hek. Een soort Almere-haven, maar dan zonder dat er verstandige architecten aan te 

pas gekomen zijn. Het had een bloeiende scheepsbouw, maar aan het begin van de 80’-er jaren is die 

over de kop gegaan. In die tijd moet ons enorme hotel zijn neergezet. Driekwart van de kamers 

wordt nu gebruikt door kleine bedrijfjes: adviesbureaus, fysiotherapeuten, artsen etc. Die zijn 

vandaag allemaal vrij, dus het hotel is zo dood als een dodo. De receptioniste, die vandaag ook alle 

andere functies vervult, zegt dat ze graag even uit wil leggen hoe alles werkt, want om negen uur 

verlaat ze als laatste het pand. 

Eten kan alleen in de restaurants in de hoofdstraat. De hoofdstraat heeft de gezelligheid van de 

Lijnbaan op maandagavond. Er zijn overal kroegen en restaurants. Daarvan is één kroeg open. De 

aanwezigen zijn aangeschoten, hebben een tick of combineren dit (of proberen zo snel mogelijk in 

deze fase te komen). Het eerste restaurant is McD, en dan is er nog Butlers. Maar voor we zover 

gekomen zijn: 

We beginnen de dag met het verlaten van het ziekenhuis en een discussie over de vraag of we les 

Prenenz dit ooit uitgelegd krijgen. Een vergelijkbare discussie hebben we over tolwegen. Oslo staat 

stijf van de 

tolwegen en 

volgens de gids 

vinden Noren 

maar één ding 

leuker dan tol 

heffen en dat is 

het geven van 

een ferme 

bekeuring voor 

het niet betalen 

van tol en daarna 

alsnog de tol 

incasseren. We 

zien echter geen 

enkele 

mogelijkheid om 

wat kronen aan 

ze te offeren, dus we rijden in de zon langs de kust richting grens. Door te kiezen voor Uddevalla is 

het aantal kilometers beperkt. Allereerst duiken we volgens de blind paard methode27 van de 

snelweg. Binnen de kortste keren staan we voor een Noors kerkje, waar de lokale bevolking zich 

                                                           
27 Blind paard methode: ondanks alle gidsen, Tom2, wegenkaarten en adviezen gewoon om je gevoel naar iets 
rijden of lopen dat interessant lijkt. Met wat training kom je dan de leukste dingen tegen. 
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opmaakt voor het zondaggebed op een bijzondere dag, namelijk die van de kortste nacht. Het 

bijzonder hieraan is dat de overgrote meerderheid in traditioneel Noorse kleding loopt. Het is 

prachtig. We rijden door tot we bij Rygge aan de kust staan. Men zegt dat de kust hier overal even 

mooi en adembenemend is. Nu, dan zijn we blij dat we hier staan. Verder kijken we rond  bij de 

Noorse boerderijen die, net als overal in de Baltische en Scandinavische landen uit meerdere 

gebouwen bestaan. 

Vervolgens trekken we door naar de grens. Even voor de grens moet ik inderdaad 20 kronen tol 

betalen, maar dat is nog altijd 180 minder dan we tot nu toe hadden uitgerekend. 

Nog wat dichter op de grens nemen wij weer 120 kronen in ontvangst. De belasting die Nelleke over 

de wol heeft betaald is terugvraagbaar. Noorwegen is tenslotte het meest trouw aan alle EU regels, 

maar ze zijn geen lid. De prijs van het aangeschafte pakket wordt ineens heel aantrekkelijk. 

 Van hier uit 

passeren we de 

grens. In 

tegenstelling tot 

de heenreis staat 

er tenminste nog 

een bord dat je 

van land 

veranderd. We 

hebben nog wat 

tijd over. Nu 

gebruiken we 

C&N, en kiezen 

voor een ritje naar 

Fjälbacka. Dit was 

lange tijd de 

favoriete 

vakantiebestemmi

ng van Ingrid 

Bergman. Ze had slechter kunnen kiezen. Het plaatsje is nog geheel in hout opgetrokken en ligt onder 

massieve granieten rotsen aan een mooi Fjord. Na wat sightseeing en een broodje is de middag al 

een goed eind op streek en dus is het volg gas naar Uddevalla. 

De vraag is waarom Nelleke hier zo graag naar toe wilde. Het antwoord ‘wol’ is wat te makkelijk. Het 

plaatsje ligt in het Bohus district. Hier werden traditioneel prachtige truien gemaakt, qua 

complexiteit en vormgeving zeker niet minder dan de Noorse truien. Als afzonderlijk product is het 

breien van Bohus truien in de 30’er jaren gestart als werkeloosheidsproject. Al snel hadden de 

ontwerpen en truien wereldfaam. In de 60-er jaren is dit ambacht en de patronen de weg van de 

Dodo en de plaatselijke scheepsbouwers gegaan: te arbeidsintensief en te complex. In de 90-er jaren 

zijn een aantal oorspronkelijke ontwerpen in het regionale cultuurmuseum ter plaatse gekomen en is 

men begonnen met het opnieuw uitbrengen van breipakketten. Via internet is daar wel aan te 

komen, maar de info is te beperkt voor een rechtgeaard breister om tot een beslissing te komen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Uddevalla
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En Nelleke wil dus graag 

even naar het Bohusläns 

museum. Dit gaat op de 

valreep bijna mis. Om 

15.20 staan we in het 

hotel en om 16.00 gaat 

het museum dicht. 

Versneld hobbelen we 

naar het museum, waar 

Nelleke haar pakket 

uitzoekt en koopt en ik 

het museum probeer te 

fotograferen. 

Dit laatste is niet zo’n 

kunst, het museum is 

klein en tamelijk 

oninteressant. Er zijn 

wat aardige historische 

overzichten in schilderijen en beeldhouwwerk, maar verder is het een hoeveelheid toevallig bijeen 

gebrachte zaken. Schaalmodellen van boten, schilderijen, opgezette vogels, textiel, mode, alles in 

een ogenschijnlijk toevallige samenstelling. Maar het is goed onderhouden en de Bohus breivitrines 

zijn eenvoudig terug te vinden en te fotograferen. Wat dat betreft is het doel bereikt. Na de buit naar 

de kamer te hebben gebracht bekijken we het centrum, zie omschrijving aan het begin van dit 

dagverslag. We eindigen bij Butlers. Tegen alle verwachtingen in verschaffen ze een uitstekende 

maaltijd. Zo komt ook deze dag alles weer goed. Sociaal als Nelleke is, neemt ze zelfs een aantal 

prijslijsten en pakketomschrijvingen van Bohuspakketten mee. Deze zijn niet, ik herhaal NIET voor 

hen die me via het net hebben bedreigd ☺.  

Nadat Esther me heeft gebeld voor vaderdag zit de dag er definitief op. 

21 juni, Uddevalla (Zweden) – Kopenhagen (Danmark – Denemarken) 
We staan bijtijds op. De rit van 401 kilometer is behoorlijk. Een stop onderweg in Götenborg lijkt een 

optie, maar ligt wel erg dicht bij Uddevalla. Dus gaan we voor kilometervreten., Na een stop bij een 

McDonald om het cafeïnegehalte op peil ter brengen (het slootwater bij het ontbijt had de truc niet 

gedaan)  en vooral om Henk te feliciteren met zijn 82e verjaardag scheuren we over de Zweedse 

snelwegen naar de tolpost bij Malmö. Er zijn verschillende manieren om Zweden te verlaten, maar 

dit is wel een erg comfortabele. Even na de middag zijn we in Kopenhagen, de laatste stop van deze 

vakantie. Dat is ook goed, we hebben genoeg gehad. Dat wil niet zeggen dat we niet gaan genieten 

van deze laatste halte. Nelleke gaat uiteraard voor de  breiwinkels. De oude vikinggoden zijn haar 

goed gezind, ze vindt in Sommerfuglen het walhalla op breigebied. Ze stelt zelfs voor te emigreren. 

Voorzichtigheid gebiedt haar toch niets te kopen voor ze vier andere winkels heeft gezien. 

Ondertussen maken we een lange wandeling door de stad. Langs Tivoli, het raadhuis en het 

koninklijk paleis, maar vooral door de oude straten en havens. We blijven nergens lang genoeg om 

http://www.bohuslansmuseum.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=45853
http://www.bohuslansmuseum.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=45853
http://www.sommerfuglen.dk/shop/eng/frontpage.html
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musea te bezoeken. Dat zou het eindoordeel nog ernstig kunnen beïnvloeden, maar voorlopig eindigt 

de stad duidelijk voor Oslo en Helsinki. 

 De lange wandeling eindigt weer bij Sommerfuglen, waar me nu direct een stoel wordt aangeboden, 

met geborduurd 

kussentje. En toch 

emigreren we niet! 

Wel informeren we 

naar een 

breibeschrijving van 

een pakket van Hanne 

Falkenberg, Nelleke 

heeft dat met veel 

enthousiasme in 

Noorwegen gekocht, 

maar de toegezegde 

Engelse beschrijving 

was toch wel erg 

Noors. Geen probleem, 

het wordt zo uit de 

kast getrokken. Voor 

alle zekerheid nemen 

we nog een leuk 

wolpakket mee. 

Terwijl de stad zich opmaakt voor het vieren van de kortste nacht (die hier aanmerkelijk langer is dan 

in Oslo en Rättvik) gaan wij ons hotel in. Nog een dag de stad verkennen en de koek is op. 

Wat wel tegenvalt is de “fuzz”. Al jaren vertellen Scandinavische collega’s me dat op 21 juni heel 

Scandinavië volledig uit zijn/haar dak gaat op de langste dag te vieren. We komen niet veel verder 

dan een bescheiden zing marathon en een straatfeest tegenover Tivoli. Sommige Denen proberen 

wel héél veel te drinken. Misschien zijn ze wel ontregeld door de prestaties van hun voetbalteam.  

22 juni, Kopenhagen 
Gisteren viel het al op dat de Deense jeugd met malle witte matrozenpetjes op liep. Vandaag zien we 

ze  weer bij tientallen, en ze hebben nog bosjes bloemen bij zich ook. Op enig moment dringt het 

door: het is eindexamentijd. Wie slaagt moet voor een dag een pet op…. Tradities zijn een mooi ding. 

We lopen langs de haven naar Christiania, zowel de buurt met zijn bastillion wallen als de vrijstaat. Ik 

fotografeer, tot ik de vraag krijg dit niet te doen. Ik heb dan al een fatsoenlijke rapportage. We 

schuiven door naar het andere uiterste, de Christiansborg. Hier zitten parlement, premier en 

hooggerechtshof van Denemarken. We kunnen de schoonheid van het gebouw niet ontdekken, maar 

de grachten, torens en de beurs zijn heel mooi. Met mooi weer, weer meer wol en een bagel zou de 

dag niet meer stuk moeten kunnen, maar we zijn fors moe. Met een stevige terugreis in het 

vooruitzicht doen we het heel kalm aan. Via het voetgangers gebied gaan we naar de botanische tuin 

en kassen. ’s Avonds gaat alvast het grootste deel van de bagage in de auto. Die zit nu vol, meer wol 

kan er niet bij. We moeten naar huis. 

http://www.knit.dk/
http://www.knit.dk/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijstad_Christiania
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christiansborg
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Om te wennen aan een 

meer zuidelijk leven 

eten we  bij een Turk, 

waar Nelleke 

constateert dat 

Mediterrane mannen 

doen aan vormsnoei op 

hun gezicht. Sommige 

snorren en baarden 

lijken alleen met een 

sjabloon te 

onderhouden.   

 

 

23 juni, Kopenhagen, Denemarken – Tiel (Nederland) 
De laatste dag begint niet goed. De man achter de hotelbalie is spraakmakend dom en wil niet kijken 

naar wat hij ons moet afrekenen voor het parkeren. Al dan niet opzettelijk geeft hij het verkeerde 

kaartje, wat weer tot extra betalen en gezeik in de garage leidt. Daarna is het weer mooi en de weg 

tamelijk rustig. Onderweg zien we een man met een mobieltje met autopech naast een praatpaal 

staan. De techniek staat niet stil. Nelleke ook niet, haar gebreide sokken naar eigen ontwerp schieten 

goed op. 

Om even voor vijven zijn we in Tiel. De vakantie zit er op. Acht landen, zeven hoofdsteden, 5500 km 

& twee lange boottochten later zijn we weer thuis. 
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Baltische Kebab, door Bob Kepap 
Uit de kebab rapporten blijkt dat mijn kinderen alle drie naar mij wijzen, als het gaat om de vraag 

waar de kebab appreciatie vandaan komt. Effe voor de duidelijkheid: bij ons thuis beginnen alle 

namen met een B. Mijn zonen zijn dus Ben en Bertus, mijn schoondochters mevrouw Brak en 

mevrouw Bert. Alleen bij onze dochter ging de familie in de aanval: ze moest worden vernoemd. Die 

heet dus naar haar moeder: Deli C.A. 

Tester.  

Dit even als binnenkomer, dit verhaal gaat 

natuurlijk over kebab. Na 10 dagen 

Baltische landen en 10 dagen visch wil je 

wel eens wat anders. Nu ben ik een 

oldschool Kebab eter, dus erg vaak zie je 

me niet bij de Erven Döner. Voor iedereen 

die pas deze eeuw kebab heeft ontdekt 

even een toelichting. De ideale kebab maak 

je door een lamskadaver aan een spit te 

rijgen. Met goede kruiden en de rest maak 

je dan een broodje kebab waar mensen 

voor omlopen. Daardoor kan je het 

gegrilde kadaver zo snel verkopen, dat 

onzinnige fratsen als een bain marie 

achterwege kunnen blijven. Ook komt er 

geen sambal op de Döner. Sambal is een 

uitstekend product, maar Indonesisch. Een 

oldschool kebab heeft scherpe knoflook en 

ui, en eventueel een pepertje. De kebab 

anno 2010 in Nederland is te vaak een met 

vleeslijm bijeengehouden klont 

schaapvleesmoes, die door enge 

elektrische dunschillers wordt afgeschraapt tot half doorzichtige laagjes vleesvervanger die tussen 

een overmaat aan gras worden gegooid. (Hoewel sommigen lang kunnen schrijven over de soorten 

en de schoonheid van plantenresten op hun brood, blijft het gras voor mij). Kortom, oldschool is echt 

gegrild vlees dat met een lang en scherp mes vakkundig van het kadaver is gefileerd en daarna met 

liefde op een broodje tussen gras, knoflooksaus en ui is aangebracht. Een echte kebabber vraagt ook 

niet wat je wilt. Hij serveert een totaalproduct waarbij het gras en het broodje de vleessmaak 

ondersteunen om tot de definitieve volle smaak te komen. Zodra je je tijdens het eten moet afvragen 

of er vleesresten in de sla zijn gekomen haak ik af, zeker als sambal dan ook nog als smaak-

afleidingsmanoeuvre is gebruikt.  

Wie schetst mijn geluk toen, na alle gemarineerde haring, in Vilnius het woord Kebab, in groen en 

goud ons oog trof. Binnen waren echte vleesrollen en meerdere Kebabbers werkten zich in het zweet 

om voldoende snel de broodjes en schotels af te leveren bij de Litouwse bevolking. Zoals het hoort 

stond de bevolking buiten in de rij om het lekkers te bemachtigen. 
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Ook Mevrouw Bob (voor de kinderen Ma C.A.) zag het helemaal zitten. Echt kadaver, vakbekwaam 

gespietst en vakkundig gegrild. Alles werd keurig af- en in stukken gesneden. Het menu bood 

meerdere mogelijkheden: Kofta, Kebab met Friet, Italiaanse broodjes. Wij gingen, vanwege dit 

rapport, voor het broodje Döner, voor alle zekerheid de grote variant. Het broodje was een recht op-

en-neer Turks broodje, wat smakelijk werd afgebakken. Naast een zeer goede hoeveelheid eerlijk 

vlees, keurig op smaak gebracht met de juiste hoeveelheid gras werden twee sausen toegevoegd: 

knoflooksaus en een soort Turkse yoghurtsaus. Mevrouw Bob, die van groenten weet, maakte een 

analyse van het gras: gewone- en rode ui, verse sla en tomaat, komkommer en witte kool. Dit alles 

zonder kleurstoffen of conserveringsmiddelen. Geen vragen, gewoon een goed en eerlijk product. 

De kritische punten: met wat fantasie was er best meer vulling in het broodje te frommelen geweest. 

Aan de andere kant, het vulde genoeg. De stapeling van de vulling is niet helemaal volgens het 

ideaalmodel. Eerst vlees, dan saus, dan gras en dan weer saus; het kan beter. Toch gebeurde het 

vullen met zoveel vakmanschap dat je niet het gevoel hebt als een konijn te beginnen en als wolf te 

eindigen. Voor dit geheel rekenden we 14 liva af in de duurste straat van Vilnius. Da’s nog geen €2,03 

per broodje en dus een koopje. 

De vraag is: doen we dit weer? Het antwoord is nee. Voor 2 liva meer levert deze kebabber ook 

kebab in een rol. Daarbij wordt bespaard op de hoeveelheid meel, en je krijgt meer gegrild lam. Een 

absolute aanrader is deze tent in ieder geval! Voor recent bekeerden: je kan ook vragen naar een 

spicy variant, maar ze zijn nog zo oldschool dat ze dat niet uit zichzelf aanbieden. 

Vilnious Grilis Kebabai 

Pilies Gatve 14 

Vilnius 

Litouwen 

Letse Kebab (Con)Fusion 
Mevrouw Bob (Ma C.A. voor de kinderen) is het niet helemaal met me eens. Ik vind mezelf 

Oldschool, zij vindt mij ouderwets. Met name over de sambal kunnen we het niet eens worden. Voor 

mij hoort dat door de bami, zij is van mening dat het ook door kebab kan.  

Het idee is als volgt. Misschien is de kebab het lekkerst als je het eet in Turkije, onmiddellijk nadat 

een Turkse slager/kok een lam krachtig aan een spies heeft geregen en er Turks gras, knoflook en 

uien aan heeft toegevoegd, dit alles geserveerd met zo’n heerlijke Turkse saus op yoghurtbasis. 

Het ontbreken van Turkse heuvels en vooral zon in ons land maakt dat niet mogelijk. Hetzelfde geldt 

voor Letland. 

Volgens mevrouw Bob zijn er nu twee mogelijkheden: je maakt er een zooitje van, of je mixt het 

beste van culturen. Dat heet fusion. De beste sambal met de beste kebab levert volgens haar theorie 

een perfect broodje. 

Met deze gedachte reden we door zuid Letland. Nu ben ik de taal niet echt machtig, dus regelmatig 

sta je voor verrassingen. Neem nu die overheerlijke appelflap die ik in een vitrine zag. Naast de 

croissants en boven de chocolade taart. In fusion taal: “Da, yes, that one, please, danke”. Zit ik daar 

even later met een bal gehakt met ui in bladerdeeg. Niks appelflap, en erger nog, ook nergens 

mosterd te zien. 

Kortom, je wordt erg alert, maar lang niet altijd genoeg.  
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We stoppen tijdens een rit tussen de middag in Liepāja. Dit is een plaats met de grootte van Utrecht 

aan de Letse kust. In het centrum van de stad besluiten we dat het haptijd is. Mijn geluk kan niet op 

als ik twee tenten met opschrift Kebabi zie. Nu moeten we een keuze maken. De één heeft 

hamburgers en kebabi. Het lijkt er op dat kebab een bijproduct is, na de hamburger. Dat moeten we 

dus niet hebben. 

De ander is geen stalletje, maar een echte zaak. Bovendien staat er een kleine rij en is er geen bain 

marie. Het vlees aan het spit ziet er uit of het doorboord is, en niet geplakt. Het wordt dus de laatste 

kebabber. Door de rij kan ik alles goed in me opnemen. Er staat een jonge vrouw met zwart haar en 

een donker uiterlijk. Bij mezelf denk ik “da’s toch geen Turkse”. Nu mag je niet afgaan op 

vooroordelen, want met wat training kan je zelfs een Belg kebab leren maken. De appelflap-met-bal 

gedachte laat toch 

een klein alarm 

afgaan. 

Voor de zekerheid 

bestellen we dus 

twee kleine broodjes. 

Er staat dat er ook 

bio-kebab is, maar 

die negeren we 

succesvol. Dat ruikt 

naar fratsen waar ik 

niet aan toe ben. 

De klanten voor me 

hebben meer 

vertrouwen in de 

kebabster. Ze 

bestellen een groot 

bord kebab. Per 

persoon wordt er een aardappel in de frituur gegooid. Ik schat het formaat van deze piepers op vier 

in een kilo. Ze zijn een beetje geschild, maar verder verdwijnen ze zo in het hete vet. Het bord wordt 

verder voorzien van een ruime hoeveelheid groente en vlees, alles overgoten met een gele saus. 

Verder wordt er een glas kefir bij geserveerd. Verheugd verdwijnen de mannen met hun bord naar 

een tafeltje buiten op het terras. Met verbazing kijk ik naar de snelheid waarmee het geheel naar 

binnen wordt gespoeld met de kefir. 

Dan moeten we onze aandacht gaan richten op wat er met onze maaltijd gebeurt. Twee 

maïsbroodjes verdwijnen onder de grill. Vervolgens worden ze dik besmeerd met…. kerriesaus! 

Het vlees, blaadje sla, komkommer en tomaatje verdwijnen in het maïsbrood. We rekenen 1,30 Lat 

oftewel € 1,85 af per broodje. Het lijkt een koopje. 

Mevrouw Bob weet niet alleen van groente, maar ook van koken. Kadaver aan het spit is prima, maar 

dan wel graag goed afsnijden en met liefde fileren graag. Dit vlees krijgt de kwalificatie “slecht 

uitgebeend”. 

Ik graas even door, honger helpt. Het warme maïsbroodje is prima, maar verder ben ik verward. Is dit 

het nu? 

En zo ja, wat is het dan? Is dit nu fusion? Wordt hier het beste van stijlen gecombineerd? 

Moet ik de fles tabasco die op tafel staat ook nog omkeren boven dit product? 
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Als we weg gaan besluit ik dat ik een lekker maisbroodje met erg matig beleg heb gegeten. EN GEEN 

KEBAB. Volgende keer als we in Liepāja zijn (wat nog lang kan duren), ga ik bij de buurman eten. En 

als die geen aantoonbare kwaliteits-Turk in de zaak heeft, dan neem ik een hamburger. Aan mijn lijf 

geen fusion! 

 

Kebabi 

Zivju Iela 2 

Liepāja 

Letland 

Gouden Kebab door Bob Kepap 
Mevrouw Bob  weet van boeken. Ze heeft me dan ook uitgelegd dat goede boeken in drie delen 

komen. Een trilogie dus. Bekende voorbeelden zijn Lord of the Rings, Pirates of the Caribean & Harry 

Potter. Nu had ik maar twee verhalen geschreven deze vakantie, dus volgens de regels van Mevrouw 

Bob (Ma C.A. voor de kinderen)  moest er nog een derde worden geschreven. Da’s mazzel, da’s weer 

een broodje! Uiteindelijk hebben we gekozen voor Noorwegen. Om precies te zijn voor Norgens 

Beste Kebab in Oslo. Een waarschuwing vooraf: de enige mensen die zich kunnen permitteren om in 

Noorwegen te wonen zijn Noren. Voor andere mensen is het te duur. Dat geldt ook voor de prijs van 

kebab. We gaan het hebben over een broodje van € 9,50!  

Er is een groot aantal kebabwinkels in Oslo. We hebben het hier over de kleinste zaak. Hij is gevestigd 

in een kloostergang. Noorwegen is niet het meest gelovige land in de wereld, en je kop kaal laten 

scheren in een land waar het 8 maanden per jaar sneeuwt of vriest, dat schiet niet op. De monniken 

van Oslo zijn dus allang uitgestorven. Nu biedt zo’n goed gemetselde gang ook weer mogelijkheden, 

dus waar eerst de monniken zaten, zitten nu winkeltjes. Het deel van de kloostergang dat grenst aan 

de Dronningens Gate biedt onderdak aan een kebabber. We schatten de zaak op vier vierkante 

meter. Twee voor de Kebabber, en twee voor het publiek. Er hangt een prijslijst, maar omdat die in 

de klantenruimte hangt, en niet in de ”keuken” is er geen relatie tussen de lijst en wat je betaalt. 

Een gepensioneerde 

man voor me, met een 

pet met de tekst “Swiss 

Military” spreekt me 

aan. Mevrouw Kepap 

en ik leggen uit dat we 

een stuk of vijf 

Scandinavische talen 

niet spreken, 

waaronder Noors. 

Daarmee laten we per 

ongeluk merken dat 

Engels wel een optie is. 

“Kijk”, zegt de man met 

ogen die beginnen de 

stralen: “Dit is de 

kleinste kebabzaak van 
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heel Oslo, maar wel de duurste”. Het is duidelijk dat hij geen tegenspraak duldt: “Voor kwaliteit moet 

worden betaald”. Nu had ik net in een andere zaak gekeken waar Vikingen, naast Kebab ook 

Hamburgers en Pizza verkochten. Mogelijk hadden ze zelfs een bain marie. Dat weet ik niet zeker, 

want tegen die tijd was mijn bril zo vet, dat ik alleen nog naar buiten kon vluchten. Dus ik geef de 

man gelijk, voor kwaliteit mag worden betaald. Ondertussen telt Mevrouw Bob ons snel slinkende 

stapeltje Noorse Kronen na. 

Mijn keuze voor kwaliteitskebab bevalt onze gepensioneerde. Hij vertelt dat hij 30 jaar bij de Noorse 

inlichtingen dienst heeft gewerkt. Daarvan eet hij er hier al 20 kebab. Deze kebabzaak is niet alleen 

de kleinste en duurste, maar mogelijk ook de oudste. De kebabber haalt ’s ochtends altijd zelf het 

vlees bij de slachterij. Hij wil alleen dijbeenspier, en alleen de beste kwaliteit. De slachterij heeft eerst 

wel geprobeerd om meer vleesvormen aan hem te verkopen, maar sinds ze weten dat deze man 

graag iets meer betaalt voor kwaliteit krijgt hij altijd het beste vlees. Inmiddels hebben we, op 

verzoek, verteld dat we Nederlander zijn. Dit ontlokt bij de Kebabber een grote grijns, waardoor 

duidelijk wordt dat zijn voortanden de tand des tijds niet hebben overleeft.  Amsterdam kent hij 

goed; hij is er veel geweest. Familieleden van hem hebben daar ook Kebabzaken. Hele grote, waar 

meerdere kebabrollen tegelijk in kunnen. Nederland vindt hij een mooi land, en wat we willen eten. 

Ik zeg “two” en voor ik nog iets uit kan brengen wordt mijn zin al over genomen met dezelfde 

tandeloze lach: Ah, two pita kebab! In de tussentijd is hij zorgvuldig bezig geweest met een groot 

mes, waarmee de kebab in exact de juiste stukjes wordt gesneden. Als een volleerd goochelaar staat 

hij ineens met twee pitabroodjes in zijn handen. Het lijkt wel een optreden van Hans Klok. Tot op dit 

moment weet ik niet waar ze in een fractie van een seconde vandaan komen, maar ze zijn kakelvers, 

mooi lichtbruin en verrassend groot.  Voor de winkel staan twee tafeltjes. De gepensioneerde klant 

stelt voor samen te genieten van onze broodjes.  Daarbij zet hij zijn verhaal voort: De Noren zijn op 

het zeikerige af als het om hygiëne gaat. Regelmatig worden Kebabzaken door ze gesloten. Die om de 

hoek is net voor zes maanden dicht geweest. Denkend aan mijn vette bril besluit ik dat de volgende 

sluiting alweer op de loer ligt. Een tijdje terug is ook de twee vierkante meter hier volledig ontruimd 

en geanalyseerd. Het mag dan wat duurder zijn, maar ze hebben helemaal niets fouts kunnen vinden. 

Tijdens dit verhaal verdwijnt er sla, maïs, gemengde salade, drie sauzen en ui rond de grote lading 

vlees in het broodje. Of ik het ook pittig wil. Da’s natuurlijk jammer, zoiets vraag je niet. Het blijkt dat 

de man geen sambalsaus heeft, maar desgewenst een pepertje en in peper/sambalsaus ingelegde 

groente kan toevoegen. Ik hou even het broodje voor Mevrouw Bob vast, maar dat mag niet. De man 

maakt gepersonaliseerde broodjes met een samenstelling en hoeveelheid die wordt aangepast aan 

de individuele klant. Dit is het broodje voor mevrouw. Als die het even kwijt moet dan kan dat in het 

piepkleine houdertje op het glasplaatje dat ons scheidt. Snel leg ik het broodje weg, om mijn eigen 

exemplaar in ontvangst te nemen. “Alstublieft meneer” zegt de kebabber in keurig Nederlands met 

een Turks/Noors accent. Hij kijkt tevreden, weer twee totaalbroodjes afgeleverd. 

We verorberen het product samen met onze nieuwe Noorse vriend. We geven hem op alle punten 

gelijk. De prijs is voor Nederlandse begrippen absurd, maar we hebben daarna zo lang geen honger 

meer dat we kunnen zeggen: je krijgt er wat voor. Al rekenend komen we zelfs tot de slotsom dat we 

volgens de prijslijst meer hadden moeten betalen. 

Het vlees is het lekkerste kebabvlees dat we beiden ooit hebben gehad, mals, zo van de grill en 

uitstekend gekruid. Geen harde stukken, vetranden of  voorgecremeerde delen, alleen verrukkelijk 
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mals vlees. Het broodje moeten we even uitgraven uit de vulling, maar ook dat is zo vers en 

knapperig dat het een extra eervolle vermelding krijg, En tot slot: zelfs ik vind het gras de moeite 

waard. Duur broodje, maar voor ons de eerste prijs en een gouden medaille voor deze old school 

kebab. 

Norge Beste Kebab 

Dronningens Gate, in de kloostergang 

Oslo 

Noorwegen 

 

Verantwoording 
Dit verhaal is geschreven met de vakantie van Rob en Nelleke Kool (en Knorf) in 2010 als inspiratie. 

Iedere overeenkomst met echte gebeurtenissen, bestaande landen of personen is puur toeval, met 

uitzondering van de muren van hotel Konga in Haapsalu en de Poolse toeristen in Trakai en Vilnius. 

Dit verhaal is in juni 2010 op www.kooltiel.nl gezet. Commentaar kan op info@kooltiel.nl of op de 

hyves pagina “Muggen zijn Kut” 

 

En Knorf? Aan hem uiteraard de laatste pagina met zijn impressie van een Brijvakantie langs 7 

hoofdsteden. Knorf wordt gesponsord door Esther Kool en WWW.KNORF.NL.  

  

http://www.kooltiel.nl/
mailto:info@kooltiel.nl
http://www.knorf.nl/
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28  

                                                           
28 Knorf bezocht achtereenvolgens Helsinki, Tallinn, Vilnius, Riga, Stockholm en Kopenhagen. Van al deze 
bezoeken verschijnen officiële staatsportretten op zijn site. Hier benadrukt hij ook de sociale elementen. 


