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INLEIDING 

Nee, ik doe het er niet om, maar net als in 2015 heb ik 12 buitenlandse trips gemaakt, naast 

de vakantie. De leukste en uitgebreidste met Nelleke, de meeste alleen voor het werk. Hier 

een overzicht, waarbij is geprobeerd losse aantekeningen en flarden van verslagen tot één 

geheel aan elkaar te schrijven…. Om daarbij te ontdekken dat het er 13 waren ☺  

DISCLAIMER 

Iedere relatie met bestaande mensen, projecten, werelddelen en herkenbare situaties is 

toeval. Alleen de angklung was echt. 

VOLKMARSEN, 22 JANUARI 

De buitenlandse reizen beginnen dit jaar 

eerder en minder gepland dan 

verwacht. Een vriend van Wart trouwde 

in Dresden, en ze hadden bedacht dat 

dit nooit echt kon lukken zonder zijn 

aanwezigheid. Nu rijdt de VW in theorie 

comfortabeler, sneller en goedkoper 

dan de camper, dus met genoegen had 

ik het voiture uitgeleend.  

Als gezegd, in theorie. Op de terugweg 

besloot een stuk elektronica dat het de samenleving in het algemeen en de auto in het 

bijzonder lang genoeg had gediend, en dus hield hij er mee op.  

Voor Wart cs. zat er niets anders op dan de auto te dumpen bij een lokale garage en verder 

de trein te pakken. 

Bij thuiskomst spraken we af dat 

de eerste die een vrije dag had een 

bergingsoperatie uit zou voeren. Er 

zo gebeurt het dat ik eindig in een 

trein naar Volkmarsen. Of eigenlijk 

meerdere treinen, te beginnen met 

het stoppertje van Tiel naar 

Arnhem. Daar wordt het snel 

beter, omdat ik van daar de ICE 

Duitsland in kan pakken. 

Na Duisberg wordt de wereld snel 

witter en tegen de tijd dat ik in Kassel ben is alles om me heen besneeuwd.  
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Door deze 

"circumstances beyond 

my control" stap ik om 

12 uur in Kassel 

Wilhelmshof uit de trein. 

Iets wat ik niemand in 

het bijzonder kan 

aanraden. 

Sinds 6:30 houden het 

openbaar vervoer en ik 

elkaar nu al gezelschap. 

Over 45 minuten mag ik 

verder, en dus is het tijd 

voor voer. 

Het station heeft een pretzelstalletje. Mooi Duits-Oostenrijks cultuur verschijnsel, waar je als 

Nederlander weg moet blijven. Dan is er nog een Macdonalds, die de rijken der aarde niet 

eens als walk-in closet zouden willen. Veel te klein en ook niet bijster schoon zo te zien. 

Verder is er voor de deur een fancy health food shop. Verantwoorde sappen, broodjes met 

laf belegsel en meer taartjes dan onze tandartskliniek kan handelen. 

Onmiddellijk naast het station is het City Shopping Centre, iets wat ik zelfs met mijn 

beperkte kennis van het Duits wissel. 

In een hal staan tafels en stoelen, 

waardoor het een foodcourt lijkt. De 

eigenaren van de omringende zaken 

weten echter precies welke tafel van 

wie is. Dat is wonderlijk, want ze zijn 

identiek. Nu verkoopt er één 

bratwurst. Een eerzaam product, 

mits goed gegrild en voorzien van de 

juiste sauzen. 

Deze producten lijken in medium 

lauw water gedoopt dus ook een dikke laat-maar.  
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En dan is er Euro-Doner. Turkse ondernemers die een kebab zaak+ zijn begonnen. Voor een 
paar € krijg ik iets wat je met van alles aan kan duiden, maar niet met “een bordje”. Nadat ik 
naar de juiste tafel ben gedirigeerd zorg ik 
er voor dat een enorme berg salade, rijst 
en vlees met een broodje en een beker 
ayran naar binnen wordt gewerkt. 

Daarna is het tijd om via het grotendeels 

enkelspoors lijntje naar mijn 

eindbestemming te gaan. Hoewel de 

stopper Tiel-Arnhem in vergelijking met dit 

treintje een moderne intercity is, beklaag ik 

me niet. De omgeving is waanzinnig mooi. 

Bij aankomst even een taxi naar de garage, en dan naar huis… 

In dit alles zit een kleine misrekening. Een plaatsje dat eens in de anderhalf uur wordt 

aangedaan door een stoppertje heeft geen taxi. Never niet, nooit niet. 

Maar na een half uurtje wandelen door de sneeuw weet ik de garage toch te vinden. Na 

achterlating van een te grote som gelds kan ik weer naar huis. De file in, zoals al snel blijkt. 

De eerste buitenlandse trip zit er op. Ondanks de prachtig vergezichten in Duitsland hoop ik 

niet dat het tekenend wordt voor de rest van het jaar.  
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BALI, 10-13 FEBRUARI  

TIEL - BALI, 10 FEBRUARI 

Overzichtelijke vragen zijn “waar zitten ze nu weer” en “wat doen ze daar?” Om die reden 

schrijf ik al jaren trouw reisverslagen voor de baas en terroriseer ik teams hetzelfde te doen. 

Wat er daarna met verslagen gebeurt is alles behalve duidelijk. Mijn collega Kees Kwant was 

me wat Bali betreft voor. Het verhalende gedeelte van zijn verslag is hieronder in een 

tekstblok opgenomen. Ik 

vond en vind het een 

helder verhaal en zonde 

om volledig naar de 

digitale jachtvelden te 

sturen. Zo’n volledig 

verslag bevat nog veel 

meer details, maar laten 

we het 1. leesbaar en 2. 

professioneel houden en 

de aanvullende tekst 

behouden voor ’s Rijks 

harde schijf. 

Toch verdient deze speciale reis iets meer aandacht. Nelleke wilde eindelijk wel eens naar 

een land waar we nog niet waren geweest, en zo hebben we voor 2016 een reis naar 

Indonesië geboekt. Leuk, samen een onbekend land ontdekken. En toen kwam uit Parijs de 

vraag of ik een verhaal kon vertellen tijdens de opening van het Indonesisch Energie centrum 

op Bali. Het antwoord is simpel: “no way, no how”. De Staat der Nederlanden trekt niet de 

portemonnee als iemand het in zijn hoofd haalt de heer Kool uit te nodigen voor een reisje 

naar Bali. 

Vanuit het IEA in Parijs was het antwoord simpel: “Maar het kost jullie niets!” Kijk, en dan 

staat de Staat er ineens heel anders in. Die paar uren, dat lukt wel, als we daarmee diezelfde 

Staat kunnen laten vertegenwoordigen. En zo stap ik op 10 februari in een vliegtuig naar Bali, 

met een overstap in Singapore. 
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Singapore is een naar groot 

vliegveld, met overal veel mooie 

bloemen. De stop is lang genoeg om 

het vliegtuig af te stoffen en bij te 

tanken. Dus na 45 minuten hangen 

we alweer in de lucht. 

Bij aankomst op Bali vallen 

onmiddellijk beelden op. Van 

danseressen en van rieten 

“dingussen”. En er zit de beloofde 

mevrouw waar ik me moet melden. Dat melden valt wat tegen. Ze zet een vinkje bij mijn 

naam en that’s it. 

Na het heroveren van de bagage en het passeren van de 

officials blijkt het vinkje genoeg te zijn. In de 

aankomsthal staan groteske beelden met jurkjes en nog 

meer beelden van danseressen. En het is er druipend 

nat. 

Gelukkig staat er ook een man om me in een auto te 

frotten en zo rijd ik binnen de kortste keren naar het 

Nusa Dua Tourist Resort, waar de conferentie wordt 

gehouden. Het is al laat, maar ik doe toch een poging 

om me vast te registreren, dat scheelt morgen weer in 

het gedrang. 

Mooi plan, maar ik begrijp geen donder van deze 

wereld, dus dat registreren is even tobben. De 

conferentiehal is eenvoudig te vinden, het is een deur 

verderop (of door de ondergrondse hal, maar die moet ik dan nog vinden). In de 

conferentiehal werkt iedereen 

zich een slag in de rondte om het 

festijn van morgen goed voor te 

bereiden. Ik schiet wat lieden aan 

met de vraag waar ik mijn badge 

kan vinden. In eerste instantie 

heeft men geen haast om me te 

helpen, maar als blijkt dat ik 

spreker ben verandert er veel. 

Men legt me uit dat ik aan de 

overkant moet zijn. En dat mijn 
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plan om daar heen te gaan niet door gaat. Ik ben een VIPje, en VIPjes lopen niet. Er wordt 

een taxi voor me geregeld, die me naar de overkant van de straat bij “inschrijving” brengt.  

Inschrijving is gealarmeerd dat ik onderweg ben. Dat valt wat tegen, want ze hadden net 

bedacht dat ze naar de klamboe konden. Nu zou je zeggen: één Nederlander, da’s goed voor 

één administratief medewerker. Dat is onjuist. Zeer onjuist zelfs. Om te beginnen heb je één 

persoon nodig om me te woord te staan, en één om de badge klaar te maken. Eén om me af 

te strepen op de lijst, en één om de papieren bij elkaar te pakken, die in een tasje worden 

gestopt en overhandigd aan haar, die me te woord staat. Wie heeft meegeteld denkt nu dat 

vier mensen genoeg zijn. Dat is onjuist, nog steeds zeer. Er is natuurlijk ook iemand die me 

van de plek van binnenkomst moet wijzen naar haar, die me te woord staat. Nu mag je bij 

een full swing inschrijving verwachten dat er meerdere mensen tegelijk komen. Dus heb je 

zeker tien teams nodig, waarbij je iets kan bezuinigen op de wegwijzers. En die zijn er 

allemaal nog, want dan laat je zien dat je het stevig georganiseerd hebt. 

Dit hele proces neemt natuurlijk zijn tijd. Want hoewel het moment van de klamboe bijna 

daar is, ga je natuurlijk niet 

afraffelen. 

Tegen de tijd dat ik naar 

buiten kom, is de taxi naar 

betere oorden vertrokken. Ik 

kijk wat hulpbehoevend om 

me heen. Want ondanks dat 

het maar een paar honderd 

meter is naar “de overkant” 

waren er meerdere 
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slagbomen en rotondes bij betrokken en het is aarde donker.  

Net als ik heb bedacht welke kant het maar eens uit moet wordt ik aangesproken door een 

vrouw, “Wat ik aan het doen ben?” Ik leg uit dat ik ben ingeschreven en nu terug ga naar 

mijn hotel. Mijn vertrouwen in zelf handelen blijkt volkomen misplaatst. De weg wordt 

overgestoken met een taxi, en als de mijne weg is gaan we met die van haar. Ze deelt dat 

waarschijnlijk ook mee aan de omstanders, want die springen in het gelid en klimmen in de 

telefoon. In no time staat er een auto, die aanmerkelijk steviger is dan de toch al behoorlijke 

auto die me heen heeft gereden. In twee minuten staan we voor de congreshal, de 

bestemming van de vrouw die me heeft meegenomen. Ik wil uitstappen, maar daar is geen 

sprake van. Mijn hotel is zeker 20 seconden verderop, en die zal ik hebben. Indonesië, ik 

moet er maar aan zien te wennen. Dat geldt ook voor de lobby van het hotel, waar 

permanent de gamelan muziek klinkt. Even later ben ik op mijn luxe kamer, met uitzicht op 

een binnentuin. Later die nacht kan ik er een enorm onweer bewonderen.  

BALI, 1E DAG CONFERENTIE, 11 FEBRUARI 

De eerste dag van de conferentie is vooral diplomatiek en voor mij als niet diplomaat 

betekent het dat het een rustige dag is.  

We beginnen met een 

kennismaking met Fatih 

Burol, de nieuwe directeur 

van het IEA. Ik had hem al 

eens eerder ontmoet, 

want hij werkt al heel lang 

bij de organisatie, maar nu 

is hij eindbaas. Veel tijd 

om te praten is er niet, 

want de regering heeft 

een vice-president 

gestuurd om de 

conferentie te openen, 

dus alle VIP’s en VIPpers moeten in de rij en in de houding. Wij VIPjes mogen een erehaag 

vormen waar de stoet langs loopt naar de conferentiezaal. Dat heeft ook een nadeel, want 

als wij uiteindelijk de zaal inlopen heeft het voetvolk de vrije stoelen al bezet, zodat ik alleen 

wat rond kan hangen.  

Nu is dat de moeite. Er is een enorme haag aan camera’s en de batikhemden van de 

Indonesiërs vormen een prachtig plaatje, dat wordt afgewisseld met militaire uniformen en 

Arabische doeken en tulbanden. Daartussen staat Fatih in zijn strakke grijze pak ☺ 
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Het geheel wordt met ijzeren hand gedirigeerd door de vrouw dit mij gisteren niet uit wilde 

laten stappen. Ze blijkt hier spreekstalmeester te zijn. 

De vertaalsetjes waren al op 

toen ik binnenkwam, en zo 

ontgaat de inhoud van een 

aantal ronkende toespraken 

me volkomen. Wel is 

opmerkelijk dat er altijd een 

militair achter de man van de 

overheid aanloopt, en zelfs 

mee het toneel op gaat. 

Gelukkig wordt het geheel 

omlijst met een jeugd 

gamelan orkest en een 

topgroep met Balinese danseressen. Die laatste weten hun handen en voeten in knopen te 

draaien waarin ik vast zou lopen. Voor hen is het heel natuurlijk en met de kleding en de 

make-up is het een plaatje dat je alleen op dit soort evenementen zo mooi krijgt. 

Na afloop is het tijd voor de diplomatieke top. Alleen Nederland lijkt niet vertegenwoordigd. 

Kees en ik zijn “technical 

experts”, wat ons ontslaat 

van iedere verplichting. 

Het geeft me de kans een 

blokje om te lopen. Nusa 

Dua ligt op een 

schiereilandje aan de 

zuidkant van Bali, bij het 

vliegveld en de stad 

Denpasar. Het is warm en 



12 Buitenlandtrips 2016 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

al
i, 

1
0

-1
3

 f
eb

ru
ar

i 

11 

 

heel luchtvochtig. Inmiddels ben ik er achter dat Bali hindoestaans is. Dit geloof is 

polytheïstisch, wat zich uit door veel beelden. Dat kunnen mooie danseressen zijn, of 

muzikanten, maar in meerderheid zijn het groteske figuren. Dit hebben steevast een geel of 

zwartwit geblokte jurk aan en vaak een hoofddoek. Ze staan overal, en zijn allemaal heilig. 

De Balinezen besteden een niet onbelangrijk deel van de 

dag aan het offeren aan alle godenbeelden en andere 

graspollen die verdacht worden van een hoog spiritueel 

gehalte. Wierrook, bloemetjes, een paar snoepjes, het 

uitdelen is een dagtaak.  

Mijn wandeling gaat alleen over het resort. Langs de 

appartementsgebouwen loop ik naar de zee. Onderweg 

zie je prachtige planten en zelfs een eekhoorn. Er staan 

wat mensen in het water, maar echt enthousiast is men 

niet. Opmerkelijk, naast de eerder genoemde beelden, 

zijn een aantal poorten. Driehoekig, en rijk bewerkt met 

beelden. Hoewel, echte poorten zijn het niet, want de 

bovenkant is open. Het blijken tempelpoorten te zijn. Op 

dit punt schiet de kennis van het hindoeïsme me duidelijk 

tekort. Het hele land is wat mij betreft een grote tempel, maar op sommige punten is de 

beeldendichtheid toch wat groter dan op andere plekken. De aanwezigheid van 

hakenkruisen en geestelijk welzijnswerkers op zo’n plek maakt het dan waarschijnlijk dat het 

een echte tempel is in plaats van een huisaltaar. 

Na de wandeling bekijk ik de 

exhibitie bij het congres. Alle 

grote bedrijven van 

duurzame energie hebben er 

hun uitstalling. Ik zit al zo lang 

in het vak dat ik niets nieuws 

zie. Naar buiten is echter op 

dit moment geen optie, want 

we moeten in de rij staan om 

naar de “cultural night” 

gereden te worden. 

Die is wat verderop, in een 

grote zaal. Het begint met wat cocktails, die hier ook in ruime mate alcoholvrij te krijgen zijn. 

Daarna mogen we de zaal in die strikt is gescheiden in VIPpersts en VIPjes. De eersten zijn 

nauwelijks op komen dagen en zo hebben we goed overzicht op het toneel. Uiteraard 

moeten we ons door wat toespraken heen worstelen, maar dan is het ook raak: er is voedsel 

en vermaak.  
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Het vermaak 

bestaat uit 

zangeressen, een 

indo-rock band en 

nog meer 

danseressen. De 

band doet een 

traditionele 

apendans als 

toegift. Een van de 

dansnummers is 

een wave. Daarbij wordt niet alleen van links naar rechts “gegolfd”, maar ook naar voren en 

weer terug. Dit moet allemaal natuurlijk helemaal synchroon lopen. Daarom wordt bij dit 

nummer een jongmens naast de groep gezet die de maat moet aangegeven. Bij een groep 

amateurs is dat misschien wel wat. Deze vrouwen zijn echter gewend in de maat matjes te 

vlechten met hun vingers, dus een wave is een eitje. Ze slagen er in het perfect in de maat te 

doen, maar net niet in 

zijn maat. En hebben de 

grootste lol. 

Heel veel eten en show 

later eindigt de avond 

met angklung spelen. 

Iedereen krijgt er een. 

Een angklung is een 

bamboe “ratelaar”. 

Iedereen krijgt zijn eigen 

“noot”. Op aanwijzing 

moet de juiste groep 

rammelen en zo slagen 

we er in op het eind zelfs “we are the champions” te rammelen. De rammelaar mag zelfs als 

aandenken mee naar huis. Ik besluit dat Merijn er vast meer mee kan, hij is het er mee eens. 

Dan is het tijd om naar het hotel te gaan. Er staat zelfs een heuse pantserwagen om te 

voorkomen dat aan- en afvoer soepel zal lopen. Uit eindelijk zie ik een open taxi en stap in. 

Vriendelijk komt iemand me vragen of ik van de VS ben. Ik blijk de auto van de ambassade 

uitgekozen te hebben. ☺ 

Met collega Kees bedenk ik dat het op de heenweg weer zo’n “het is niets” rit was en dat 

wandelen goed voor de gezondheid is. Door de hitte gaan we in de duisternis terug naar het 

hotel. Het is een leuke wandeling. 
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 BALI, 2E DAG CONFERENTIE, 12 FEBRUARI 

Vandaag is het gewoon werken. Ik spreek in de namiddag en heb pech, er zijn vier sprekers 

voor me. En dat terwijl in de ochtend en het eerste deel van de middag alles al gezegd is. Ik 

besluit mijn verhaal overboord te gooien en te improviseren rond het thema samenwerking. 

Het valt heel erg goed, dus mijn ticket was niet volledig voor joker. 

Met onze Griekse collega George besluiten we te gaan eten in het winkelcentrum. Nu kan je 

van alles met Grieken, maar niet vroeg eten. Verder spreken we af met zijn drieën morgen 

een sightseeing trip te maken. Het vliegtuig gaat ten slotte ’s avonds pas. 

De ruime tijd tot aan het eten 

besteed ik aan een langere 

wandeling. Langs de kust, door 

het winkelcentrum en over wat 

heuvels. Via een aantal tempels 

kom ik uiteindelijk in het 

winkelcentrum weer in de 

beschaving van Starbucks terecht. 

Zeiknat, want mijn paraplu is niet 

berekend op een horizontale 

moesson. Gelukkig wordt je met 

deze temperaturen niet echt koud. 

In het centrum vind ik George en Kees, die net 

van een massagetafel komen. De laatste is in een 

opperbeste stemming. Hij was een dag eerder 

dan ik en is toen gaan fietsen. Het gevolg is dat 

de vellen er bij hangen, maar het ergste ongerief 

van de verbranding is weg en hij is vandaag 60 

geworden. We vieren het met een reistafel 

(spelling volgens menukaart), een goed maal dat 

uitsluitend afgesloten kan worden met koffie en 

verjaardagstaart in het hotel. 

Morgen vroeg op voor de laatste dag Bali. 

BALI - TIEL, 13 FEBRUARI 

De laatste dag staan we vroeg op. De chauffeur staat al klaar. Het blijkt de vriend van de 

vrouw achter de balie en voor €25 pp. is hij bereid ons een dag rond te rijden. 

De eerste stop is een Barong- en Krisdans. We krijgen een tekst in het Belanda, zodat we een 

beetje kunnen volgen waar het om gaat. Niet dat dit wat uitmaakt, want een omgeving 
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waarin een gamelan groep er stevig 

op los ramt, en een aantal verklede 

figuren over een toneel springt is altijd 

de moeite waard. Door de vele regen 

is wel alles modderig, dus de helft van 

de kostuums kan na afloop zo in het 

water.  

Na afloop stappen we weer in, en 

krijgen wat uitleg over het 

hindoeïsme. Het is een leuke 

godsdienst, want er is altijd wat te vieren. Dat kan een godsdienstige hoogtijdag zijn, een 

huwelijk, maar ook de aankoop van een nieuwe brommer. Je hoeft maar een keer om je 

heen te kijken om te zien hoeveel 

feesten dat op kan leveren. 

In het voorbijgaan zie ik een 

tempel die me wel wat lijkt. De 

chauffeur is niet onder de indruk, 

dit is een typische b-tempel. Ons 

lijkt het wel wat en zo trekken we 

toch richting tempel. Dat gaat 

niet zomaar. George en Kees 

moeten een sarong om, omdat ze 

in een korte broek lopen. Ik kan 

zo door. De gok om te stoppen blijkt juist. Er zijn grotere en fraaiere tempels, maar deze is 

heel oud, maar nog in goede conditie. Er is dan ook een kleine stroom toeristen die wordt 

rondgeleid, waardoor we iets van het geheel oppakken. Helaas heb ik niet de juiste naam 

genoteerd, dus we vinden 

hem nooit meer terug, 

maar met de poorten, en 

de vele beelden is het een 

uitgebreide stop die de 

moeite waard is. 

Dan vervolgen we de reis, 

en komt het gesprek 

terecht op enkele zaken 

rond het Hindoeïsme. Zo 

is er een stilte dag, 

waarbij alles dicht en stil 

is.  
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Dat lijkt me een belevenis, ware het 

niet dat je ook als toerist het niet 

kan maken die dag de straat op te 

gaan. En er staan rieten dingussen, 

die ik ook op het vliegveld heb 

gezien. Nu horen we wat het is. Het 

zijn draken. De gebogen rietpluimen 

zijn meters hoog en staan om de 

paar meter langs de straat. Aan een 

kant zit dan een soort open kastje 

dat de kop moet voorstellen. De 

open bek wordt gebruikt om te 

offeren. Eens per jaar worden ze 

tijdens een feest allemaal 

vervangen. Mijn inschatting is dat er tussen de bedrijven door ook wel onderhoud 

plaatsvindt, maar nu zijn ze allemaal nog fris en fruitig, want het feest is net achter de rug. 

Na zoveel religieuze uitleg 

zijn we echt weer aan een 

volgende tempel toe. Nu 

wordt-ie door de gids 

uitgekozen. Hij gaat voor de 

Pura Tirtha Empul. Die staat 

op de werelderfgoedlijst en 

wordt gekenmerkt door een 

aantal baden en fonteinen 

waar je je religieus kan 

reinigen. En uiteraard kan je 

er offers achter laten. Veel 

toeristen laten zich blij afspoelen in het bad. Wij houden rekening met de taxi en beperken 

ons tot rondlopen en rondkijken. Het mooie is dat deze tempel in niets lijkt op de vorige, 

ondanks dat ook hier talloze 

hindoeïstische beelden staan. 

Inmiddels is het al wat later en 

wordt het tijd voor de lunch. Die 

gebruiken we in een restaurant langs 

sawa’s die tegen een berghelling 

liggen. Deze sawa’s zijn ook 

werelderfgoed en waarschijnlijk de 

meest gefotografeerde van het 

eiland. De bescheiden maaltijd 
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maakt dat er de rest van de dag geen honger meer is. Dat is ook goed, want er staan nog 

twee stops op de agenda. 

 De eerste is de stad Ubud, het absolute 

toeristische hoogtepunt van centraal 

Bali. In alle eerlijkheid snap ik daar geen 

hout van. Er is een markt waar we niets 

mee kunnen, omdat het te druk is en 

een paleis wat mogelijk aardig is, maar 

om ieder beeld hangen drie Japanners 

die zichzelf en elkaar aan het 

fotograferen zijn, dus je kan niets goed 

bekijken. Bovendien is het ook met de 

taxi één grote file, dus eigenlijk een verspilling van tijd.  

Met nog één 

bezienswaardigheid te gaan 

rijden we weer in de richting 

van Denpasar. De stop is de 

laatste tempel van vandaag, de 

Tanah Lot Temple. Deze staat 

op een puist in zee, en 

waarschijnlijk kan je er met eb 

heen lopen. Het is vloed. Voor 

je bij het water staat moet je 

een enorme markt over, die 

zich vooral specialiseert in 

toeristenmeuk. Maar goed, we kunnen hem bijschrijven in het rijtje “plaatsen die we hebben 

bezocht”. 

Vandaar is het echt terug richting hotel. Kees heeft geregeld dat we nog even kunnen 

douchen en hij heeft zijn 

airmiles omgezet in een 

businessclass ticket, zodat we 

samen naar de KLM lounge 

kunnen om de uren tot vertrek 

stuk te slaan.  

Het was kort, het was nat, 

maar het was ook een aardige 

kennismaking met dit deel van 

de wereld.  
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http://bceforum.org 

Deze meeting werd georganiseerd door het IEA en het Ministerie van Energie van Indonesia. Ik 

was vanuit RVO aanwezig, samen met Rob Kool op uitnodiging van IEA en ook door de 

organisatoren gefinancierd. 

Ongeveer 600 mensen hebben deelgenomen aan het forum en er waren ongeveer 40 landen 

aanwezig bij de Ministerial meeting. Nederland was daar niet vertegenwoordigd. Bij navraag 

bleken de aanwezige landen vooral afspraken te hebben gemaakt hoe ze gezamenlijk de Clean 

Energy markt in Indonesia kunnen bewerken. Met name landen als Denemarken, Zweden, USA, 

Nieuw-Zeeland zijn via diverse programma’s reeds actief in Indonesië. 

Indonesia heeft haar commitment aan het klimaatakkoord in Parijs uitgesproken, alsook een 

plan gepresenteerd om de overstap naar schone energie te maken, deels energiebesparing ( ..) 

aardgas (25%)) en deels duurzame energie (23% in 2025, en momenteel 6% duurzaam).. 

Er zijn reeds een aantal duurzame bronnen in ontwikkeling: Aardwarmte (Indonesië heeft 40% 

van het wereldpotentieel, en er loopt reeds een R&D programma met NL), zonne energie en 

bio-energie. Bio-energie beperkt zich nu nog vooral tot traditioneel koken, maar men start met 

biodiesel uit palmolie en vergisting van de residuen van de palmolie industrie. Een drietal 

Nederlandse bedrijven, bezig met resp. vergisting, pyrolyse en vergassing hebben me benaderd 

omdat ze reeds op de Indonesische markt bezig zijn. 

In mijn sessie over bio-energie bleek dat er reeds op diverse plaatsen kennis in Indonesia is, 

maar dat voor een daadwerkelijke implementatie meer kennis en een plan nodig is. De Denen 

melden via hun programma van DANIDA dat ze via een G2G benadering de Indonesische 

overheid helpen en daarmee ook kansen voor hun bedrijven realiseren. Zo schijnen ze al enkele 

waste to energy projecten (stortgas onttrekking/conversie) te hebben gerealiseerd. Zou dit ook 

niet iets voor Nederland kunnen zijn? De Duurzame Energie markt begint zich daar nu snel te 

ontwikkelen. 

Indonesia wil via een Centre Of Excellence een Informatie bron Duurzame energie opzetten. Ik 

heb het COE gewaarschuwd, dat het niet alleen gaat om kennis op het web, maar dat men een 

integrale benadering met kennis, demoprojecten, best practices, workshops en monitorig van de 

voortgang op moet zetten om tot een versnelde marktintroductie te kunnen komen. 

Om tot een meer continue samenwerking te komen heb ik samen met Dr. Fatih Birol, director 

van IEA, Indonesia uitgenodigd lid te worden van het IEA Bioenergy Technology Collaboration 

Programme. Helaas ontbrak in Bali de verantwoordelijke directeur uit Jakarta, zodat ik dit 

voorstel alleen maar op een lager echelon heb kunnen lanceren. We wachten af hoe dit kan 

worden afgerond. 

Aanvulling Rob Kool: Eenzelfde verhaal geldt voor samenwerking op het gebied van Energy 

Efficiency. Tijdens de sessie over dit onderwerp was er duidelijke belangstelling van DSM en is 

afgesproken dat ook hier wordt onderzocht of verdere samenwerking mogelijk is. Daarnaast is in 

de zijlijn afgesproken hoe de EGRD en het secretariaat verder samenwerken bij de 

totstandkoming van het nieuwe meerjaren programma 

http://bceforum.org/
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BRUSSEL ENR, 22-23 FEBRUARI 

Dit is een korte trip. De RVO 

vertegenwoordiging bij EnR, het netwerk 

van Europese energieagentschappen heeft 

geen tijd, en dus hebben ze mij gevraagd 

naar Brussel af te reizen, samen met collega 

Inge Kraft. Zij kan Nederland prima 

vertegenwoordigen, maar ik ben meer de 

verhalenverteller, en er is altijd wel iets te 

presenteren. 

Ik logeer in het Thon hotel boven het 

metrostation Maalbeek, waar een maand later een vreselijke terroristische aanslag zal 

worden gepleegd. 

Het aardige van deze trip is dat EnR heeft bedacht dat er na een dag vergaderen “iets leuks” 

moet gebeuren. Dat leuke is het maken van chocolaatjes en bonbons in een van de 

chocoladewinkels van de stad. Los van de hygiënische outfit die je aan moet is dit dikke pret. 

Chocola smelten, nootjes en rozijnen er door, vormpjes maken. Het is voldoende om een 

vermelding in dit verhaal te krijgen. Verder eten we als altijd prima in de buurt van Place 

Louise. 

 

De dag daarna is er een discussiemiddag, waarbij ik in een panel met wat EU ambtenaren zit. 

Klaarblijkelijk doe ik het niet heel slecht, want later het jaar wordt ik gevraagd nog een keer 

langs te komen, en weer in Brussel.  
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STOCKHOLM, 14-18 MAART 

Deze keer houdt IEA-DSM de EXCO vergadering in Zweden. 

Als voorzitter moet je daar natuurlijk bij zijn. Het is een 

drukke trip, met weinig tijd om veel te zien. De enige echte 

kans is op de dag van aankomst. Ik vlieg bijtijds en pak de 

Arlanda express van het vliegveld naar het centrum. Deze 

luxe trein brengt je in 35 minuten op het centraal station, en 

dan is het nog maar een paar minuten lopen naar het Clarion 

hotel waar we deze keer zitten. Opmerkelijk in het hotel zijn 

vooral de liften, glazen schachten met ieder een 

muziekthema: rock, jazz, blues. Daarnaast hebben de kamers 

zwart toiletpapier; stijl is een raar ding.  

De middag biedt de mogelijk om een stevige wandeling te 

maken. Ik ben al eens rond een meer gelopen, en bijna 

standaard loop je naar Gamla Stan, oftewel de oude stad. Na het bestuderen van de kaart 

kies ik deze keer voor Kungsholmen. Deze wijk wordt gedomineerd door het stadhuis met de 

gouden driekroon, maar 

er is veel meer. Het 

stadsdeel is een eiland en 

onderverdeeld in een 

aantal kleinere wijken. 

Hoewel het al sinds de 13e 

eeuw wordt bewoond, 

stamt de ontwikkeling uit 

de 18e tot de eerste helft 

van de 20e eeuw. In die 

periode zijn er allerlei 

statige gebouwen 

neergezet, waaronder de 

munt, een oude kerk en 

een ziekenhuis. Wie het allemaal op zijn gemak bekijkt heeft zo een middag stuk geslagen. 

 Als altijd in Zweden loop je een deel van je wandeling langs het water, wat altijd weer mooie 

uitzichten oplevert. 
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Daarna is het vooral veel 

en, als voorzitter, hard 

werken. Meestal nodigt 

het ontvangende land je 

wel uit om iets te eten.  

Deze keer blijkt dat een 

“Vikingen maal” in Gamla 

Stan te zijn. Iedereen die 

binnenkomt wordt door 

het personeel luid 

blèrend aangekondigd: 

“VANAVOND EET MET 

ONS MEE: DE INTERNATIONALE GROEP VAN HET IEA. EEN LUID APPLAUS VOOR DE 

INTERNATIONALE GROEP VAN HET IEA” en je bent zo gek niet of je schreeuwt, stampt en 

klapt mee. Ondertussen 

speelt “the minstrel in the 

gallery” doedelzak, gitaar en 

hij zingt. Met het goede 

voedsel is het een mooie 

avond. Na de derde dag heb 

ik deze keer weinig tijd over. 

Het is een korte wandeling 

naar de Arlanda Express en 

terug naar huis. 
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LINZ, 07-08 MEI 

Oostenrijk is op het idee gekomen om een symposium over slimme netten te organiseren. 

Vanuit mijn achtergrond als energie DSM expert hebben ze bedacht dat ik wel een verhaal 

kan vertellen. Het is helaas geen optie om nee te zeggen en dus stap ik in een Easyjet 

vliegtuig naar Wenen, om van daar de trein naar Linz te nemen, iets waar je dan ook nog een 

uur en een kwartier over doet. Tenslotte staat daar de universiteit die het organiseert. De 

afdeling automatisering maakt een online verbinding onmogelijk. Dus als ik eenmaal op het 

station van Linz sta weet ik niet meer, dan wat ik op Schiphol heb uitgevonden: het is een 

paar kilometer lopen met bepakking, en dat zie ik niet zitten. Dus is het tijd voor een taxi, die 

me in no time af zet voor het 

casino van de stad. De “no time” 

wordt vooral veroorzaakt door de 

tunnel die niet in het RVO 

routeprogramma zat en de afstand 

wel heel erg inkort, zodat ik het 

casino al na enkele minuten 

binnenwandel.  

Niet dat ik onderweg ineens de 

drang heb ontwikkeld om te gaan 

gokken, maar in dat pand zit het 

hotel. En het ligt aan de 

hoofdstraat. 

Eigenlijk weet ik niets van de stad. Het is winderig en vrij koud, maar het blijkt prachtig 

tussen de heuvels en langs de Donau te liggen. En dus wandel ik terug naar het station, 

terwijl ik op mijn gemak de stad kan bekijken ☺ Er is een mooi marktplein met een pestzuil, 
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zoals je die veel in Oostenrijk ziet. Daarnaast een niet erg opmerkelijke kerk en een 

spuuglelijk “modern” betonnen stadhuis. 

Bij terugkomst besluit ik dat een 

broodje braadworst en wat 

drinken eigenlijk voldoende is. De 

volgende dag ben ik vroeg 

wakker. Het lijkt me een goed 

plan vroeg naar de universiteit te 

gaan. Inmiddels weet ik dat er 

een prima tram is, en dat ik een 

dagkaart kan kopen om heen en 

weer te rijden. Dit blijkt een soort 

van voorzienigheid te zijn. De 

universiteit is een eind weg, maar 

ik ben vroeg en kijk op mijn 

gemak rond. Een ding is lastig, ik zie nergens een zaal voor de bijeenkomst. De oplossing is 

dan random voorbijgangers lastig vallen en zo eindig ik bij een secretariaat dat bereid is om 

uit te vissen waar Herr Doctor Stifter ergens uithangt. De conclusie is dat er veel mensen uit 

Wenen naar de bijeenkomst komen en dat ze dus een extra mooie plek hebben bedacht in 

een prachtig vergadercentrum, diagonaal aan de andere kant van de stad! 

Dit verhaal eindigt met de mededeling dat ik, in plaats van ruim op tijd, hijgend binnen kom 

op de plek waar Matthias S, onderzoeker te Linz me opwacht. 

Mijn dagkaart brengt me wel op tijd naar het station van Linz, zodat ik net voor middernacht 

weer thuis ben. 
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PARIJS, 6-18 MEI 

Deze trip was aanvankelijk helemaal aan mijn aandacht ontsnapt. Het was dan ook vooral 

werk. En één avondwandeling langs de Eifeltoren en via het vrijheidsbeeld en de wijk 

zuidelijk van de Seine bij het beeld terug naar het hotel. Hier de foto impressie met o.a. het 

rapport dat ik heb geschreven. 
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PARIJS, 19-20 JUNI 

Dit jaar heb ik de pèrejour in Parijs doorgebracht. Voor mijn werk. Nu valt pèrejour op 

zondag en inderdaad, ik reis weer eens in het weekend. Ik pak de vroege trein om nog iets 

van Parijs te kunnen zien. De verbinding in het weekeind is beroerd, dus ik ben een uur te 

vroeg in Rotterdam. En dat is mazzel. 

Rotterdam heeft namelijk in het 

kader van 75 jaar wederopbouw 

van de stad, na het nazi 

bombardement in 1940, een 

feestje georganiseerd. Als 

symbool van de wederopbouw is 

een steiger tegen het 

handelsgebouw gezet. Die hadden 

we al gezien toen we Wart 

inhaalden bij de Roparun, maar 

toen moest je anderhalf uur in de 

rij om de steiger te mogen beklimmen. Vandaag is de laatste dag, en er is nauwelijks 

belangstelling. Ik kan zo naar 

boven en heb daar mooi zicht 

over de stad. Het is een leuk 

begin, voor ik in de TGV stap die 

me naar Parijs scheurt. Van daar 

is het een klein en bekend stuk 

met de metro naar hotel 

l‘Europe aan de Boulevard de 

Grenelle.  

In Parijs loop ik standaard een 

rondje onder de Eifel toren en 

langs de Seine. Goed voor de 

conditie. 

Op de pèrejour viel dat tegen. Ik was een klein beetje vergeten dat het EK voetbal was. Daar 

heb ik namelijk helemaal niets mee.  

Om over het Champs de Mars te lopen moet je langs de Fan Zone. Nu laat ik me rondje niet 

zomaar afpakken, dus enthousiast ga ik de strijd aan met de mensen die aan “herhaald 

fouilleren” doen. Met Adidas als hoofdsponsor gaat dat heel goed (ja, je hoort hier 

jeugdtrauma’s), en zo bevind ik mij na een halfuurtje op het terrein voor fans. 
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Wat moet je daar dan? Heel 

veel hekken en bewaking en, 

omdat ik iets van de sport 

had gezien op het journaal, 

vraag ik “Où sont les Ou-li-

gans”, want een cage fight 

met de Russen lijkt me, gelet 

op alle hekken en bewaking, 

waarschijnlijk. Dat viel tegen. 

Het hek is vooral om het 

publiek en een rapper te 

scheiden. Deze man weet in 

één lied de Franse taal, het Franse Chanson en het genre rap om zeep te helpen. Gelukkig 

staat er een saxofonist naast hem die af en toe een 

stukje jazz speelt als de rapper zonder tekst zit. 

Het hooligannen is dus niets, en ook het voetbal 

tussen twee meisjesteams kan niemand boeien. 

Dankzij de optredens van de Engelse en Russische 

fans mag er geen alcohol meer worden 

geschonken. In Nederland zou dat duidelijk zijn, in 

Frankrijk is dat rekkelijk. Wijn is geen 

alcoholhoudende drank, dat is volksdrank. En dus 

kan bier ook, zolang het door een officiële sponsor 

(Carlsberg) wordt verkocht. 

Ik heb vooral honger. En zowaar, daar is een kebabzaak. Nu weet je in een UEFA fan-zone 

twee dingen zeker: je wordt belazerd (uit respect voor Sep Blatter en Michael Platini) en je 

krijgt niet wat je wil. 
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Wat het eerste betreft: met begint met het verdubbelen van een acceptabele prijs (van € 4 

naar € 8, en men stelt 2 vragen, die uiteraard goed waren voor €1 per vraag. 

Het broodje is “Sandwich Poule, Kebab Style”. Net als de rap van de Franse zanger lijkt dat 

dus op geen enkele manier op het product waar de site “Kebabreporters” is geweid. 

Wat ik wel krijg: een klein 

stokbroodje, dat Frans en verrassend 

vers is, een blaadje sla en gebakken 

vlees. De kip is prima, de ketchup ok, 

en ook de kaas die er over gesmolten 

was doet het prima. Een relatie met 

feta is er niet. 

Dus, voor een goede maaltijd betaal 

je hier €30-40. Gelukkig heb ik weinig 

honger en kan ik het doen met dit 

broodje van €10.  

Er is geen waardering-score volgens de tradities van de Kebabsite, want “Kebab Style” blijkt 

niet te uit te drukken in een aantal schapen. Weet je wat, ik geef er een toastje Foi Gras 

voor, gemaakt van Ou-li-Gans. 

Een adres geef ik ook niet, maar let op de foto: bij dat autootje kan je een smakelijk klein 

broodje eten, ook al betaal je je blauw.  

Na de fanzone 

maak ik mijn 

rondje langs de 

Seine af, waarbij 

er uiteraard nog 

even wordt 

gezwaaid naar 

het  vrijheids-

beeld. Als ik 

uiteindelijk via Bir 

Hakeim terug 

wandel kom ik op 

Place Kyoto nog 

twee voetballers 

tegen die hier 

niet mogen ontbreken. 
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POTSDAM EN BERLIJN, 7 – 14 SEPTEMBER 

VOORAF 

Scholing. Het is goed dat wij de gelegenheid krijgen bij te blijven, en ons zelfs te ontwikkelen. 

Maar met mijn bijna 63,5 jaar verandert het perspectief, of ik wil of niet. Een 

herhalingscursus “personeelsgesprekken” of “uitvoeringsprogrammering” zie ik niet meer 

zitten. En dus heb ik met succes aangeboden om me vakinhoudelijk te verdiepen. Om 

precies te zijn in industriële energy efficiency. Eceee houdt een mooie summerstudy in 

Berlijn, qua duur en kosten prima binnen budget. 

Wel lijkt het me dat collega’s er moeite mee hebben, als zij naar het zalencentrum in HC 

moeten, terwijl ik het land uit ga. En dus bied ik aan zelf reis en verblijf te betalen, als er 

verder geen voorwaarden aan worden verbonden. It’s a deal, en dus kan Nelleke mee, en 

neem ik 3 dagen extra vrij.  

TIEL – POTSDAM, 7 SEPTEMBER 

Op de vraag wat we wilden doen, volgde de beslissing om eerst naar Potsdam te gaan. 

Toegegeven, we waren er al een paar keer geweest, maar eerst naar Berlijn te rijden en dan 

terug naar Potsdam lijkt wat zinloos. Bovendien wil Nelleke graag wandelen in een 

natuurlijke omgeving, en dan zit je met de parken van Potsdam al gauw goed.  

De rit naar de stad loopt 

vrijwel probleemloos. De 

weg rond Bad Oeyenhausen 

is alweer niet af, en na 35 

jaar graaft men nog steeds 

rond Hannover, maar verder 

rijden we moeiteloos in een 

uur of zes naar het NH hotel. 

Ten minste, tot aan de hoek 

van de straat waar het hotel 

ligt. Daar staan een paar 

ferme Duitse paaltjes en een 

kleine markt. De laatste 30 

meter loop ik en jawel, door andersom te rijden is er wel goed te komen. Zo’n routeplanner 

is mooi, maar niet foutloos. 

En zo checken we voor 13:00 uur in bij het NH Potsdam. Net, ruim hotel, alleen de 

schilderijen zijn volgens Nelleke “lilluk1”. 

                                                                 
1 Met dank aan Esther voor het verder uitbreiden van de familietaal. 
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Na een korte rust zijn we toe 

aan een rondje “Altstadt”. Het 

recept is eenvoudig. Allereerst 

is er aan de overkant het 

Holländisches Viertel, 

gebouwd in de periode van 

1733 tot 1740 naar ontwerp 

van Jan Bouman. De wijk 

bestaat uit 134 gerenoveerde 

woningen, gebouwd in 

rode baksteen. Om ze te 

kunnen bouwen is een 

moeras drooggelegd. De Nederlanders hielpen met het waterbeheer ter plekke. 

Voor we daar aan toe zijn 

volgen we de plaatjes op de 

gratis stadsmap. Zo zie je de 

belangrijkste straten, kerken 

en vind je drie wolwinkels. 

Vooral de winkel die een 

verslavingswaarschuwing 

voor breien afgeeft spreekt 

me aan. Maar ook serieuze 

zaken zoals de 

Brandenburger Tor, wat 

hofjes en een Russisch 

oorlogskerkhof worden 

bekeken. En de lokale Starbucks wordt gelokaliseerd. 

Via het al genoemde Hollandse kwartier lopen naar het Freundschaftsinsel. Het weer is 

waanzinnig mooi, en er lopen 

heel veel mensen te wandelen. 

Voor zover ze geen Pokémons 

vangen natuurlijk. Het eiland 

ligt in de Havel, hoewel deze 

rivier soms een andere naam 

krijgt zoals “Tiefer See”. Naast 

zon en kunst is er ook ijs, en dus 

duurt het even voor we weer op 

de “vaste wal” en de Friedrich-

Ebert Strasse, de straat van ons 

hotel, staan.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bouman_(architect)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baksteen
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Aan het begin van die straat maken 

we nog een kleine D-tour. Daar 

stond een DDR bolwerk. Modern 

beton, met winkels en kantoren. 

Op de wanden waren 

indrukwekkende mozaïeken van de 

socialistische verworvenheden. Die 

heb ik indertijd gefotografeerd, 

wat me op een scheldkanonnade 

van een Potsdammer kwam te 

staan. Geen idee of hij voor of 

tegen was, maar je komt regelmatig een Dummkopf in Duitsland tegen, al gaat het op het 

oog steeds beter.  

De gebouwen staan er nog, maar zijn volstrekt aan het verpauperen, en de mozaïeken zijn al 

helemaal weg, vaak compleet met de laag er onder. Dit lijkt “the German way”, men laat 

DDR bolwerken onbeheerd staan, tot de gaten er in vallen en er geen Dummköpfen meer 

over zijn om tegen de sloop te protesteren. 

Daarbij is het knap, dat het Oost-Duitse verleden niet volledig wordt weggemoffeld. Typische 

symbolen zoals de Ampelmann en de Trabi zie je nog overal. Nou ja, de laatste vooral als 

collectable model. 

’s Avonds eten we bij Ali B. het verslag verscheen op www.kebapreporters.nl. Het is een 

kebabzaak zoals je ze in heel Duitsland vindt: vriendelijk, snel, veel. Deze is in Potsdam, aan 

de Friedrich-Ebert Strasse 94. 

Ali staat aan de goede kant van de klantvriendelijkheid. Neem nu het meisje van ca. 10 jaar 

die moest bestellen: 

De moeder: “Wat wil je?“ 

Dochter: “Brötchen, mit nur Fleisch“ 

Moeder: “Ze hebben ook salade“ 

Dochter: ”Nur Fleisch“ 

Moeder: “Er zijn verse tomaatjes“ 

Dochter: ”Nur Fleisch“ 

Moeder: “iets van friet?“ 

Dochter: ”Nur Fleisch“ 

Moeder: “Ze hebben heerlijke sauzen“ 

Dochter: ”Nur Fleisch!“ 

Even later zit de dochter met een broodje voor zich met voldoende vlees om een stadion vol 

vegetariërs in een depressie te duwen. Want bij ALi B. krijg je wat je wil. Het bord bij de 

voordeur is maar een suggestie. 

Ma CA neemt een bord vlees, maar met saus en groenten ik ga voor – wait a minute – 

http://www.kebapreporters.nl/
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2016/09/DSC_3099.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2016/09/03-Stadswandeling-251.jpg
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de Hawaï döner! 

De Hawaï döner is een uitzondering op de regel dat je aan een goed product niets meer 

moet veranderen. 

Allereerst is er een kwart Turks 

brood, zoals het hoort. Daarbij 

hebben we direct een minpuntje: de 

buitenkant is iets te droog. Het vlees 

is plakvlees, minpuntje twee, maar 

het is perfect gebakken en 

uitstekend gekruid: scherp, maar 

niet overdreven heet. 

De hoeveelheden zijn goed. De 

salade is vers, gevarieerd en 

voldoende: sla, kool, pittige rode ui, 

helemaal goed. De saus is fris pittig. Over dit alles is gesmolten kaas en exact de juiste 

hoeveelheid verse ananas uitgestort. De zoet frisse ananas zorgt voor de perfecte balans 

met het pittige vlees en het Turkse broodje. 

Voor €4 kan je een verdere maaltijd overslaan. Het geheel krijg je dan ook nog geserveerd op 

een bord, met mes en vork. Zo hoef je de overmaat aan beleg uiteindelijk niet van de straat 

te eten (3 seconden regel) Dat je het op dan ook nog op het terrasje kunt eten, maakt de 

avond perfect. 

Na een laatste hoeveelheid cafeïne bij de plaatselijke Starbucks zit de dag er op.  

SANSSOUCI, 8 SEPTEMBER 

Potsdam is door de eeuwen heen het buiten van de Pruisisch/Brandenburgse adel geweest. 

Frederik (II) de Grote (1,67m) liet het rococo paleis Sanssouci tussen 1745 – 1747 bouwen. 

De architect was aanvankelijk Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, die hier alleen staat 

vermeld omdat ik de naam zo mooi vind. Hij kreeg mot met de koning die, naast een 

bekwaam legeraanvoerder en 

staatsman, een enorme relnicht 

geweest moet zijn. Knobelsdorff 

wilde een statige trap, Frederik een 

makkelijke uitloop, en dus werd 

Georg Wenzelaus vervangen door 

de al genoemde Jan Bouwman. 

Je kan de auto dicht bij het paleis 

parkeren, en binnen 45 minuten een 

bezoek afleggen. Je kan ook vanuit 

http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2016/09/DSC_3099.jpg
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het hotel gaan lopen, en dan kost het een dag. 

Wij kiezen voor het laatste. Via het bos klimmen we eerst omhoog naar wat een Romeinse 

ruïne lijkt. Het is echter een folly. Ontworpen in 1748 door GWvK had het vooral een functie 

als waterbekken/toren. In 1945 ontstond er nogal wat oorlogsschade en zo werd de folly een 

ruïne. Eigenlijk is dat heel leuk, maar uiteindelijk zag niet iedereen er de humor van in en 

werd de ruïne tussen 1994 en 2004 weer een folly. 

Daarna is het tijd om af te dalen naar 

het echte paleis Sanssouci. Voor heel 

Potsdam geldt dat de Russen het 

adellijk erfgoed verachtten en 

volkomen enne de volstrekt lieten 

verkrotten. En dat gaat sneller dan je 

denkt, tegen de tijd dat de muur in 

1989 viel was de 

paleizenverzameling van Potsdam 

één grote krottenbuurt. 

Nu is men alles aan het restaureren, zoals ook de ingang van Sanssouci. Verder kan alleen 

worden gezegd dat het voor adellijke 

doen klein is, met een aantal prachtige 

kamers. Voor alle zekerheid is er wel 

een Bildergalerie tegenaan gebouwd, 

zodat je kan zien dat hij toch wel geld 

zat had. En als hij het toen niet had, 

dan zou hij het nu zeker hebben. Er 

hangt een eindeloze reeks 17e eeuwse 

meesters met als uitgangspunt 

“hoeveel raak je er kwijt op één 

muur”. Iedereen komt echter voor het 

paleis, dus het is er erg rustig.  

Frederik had een nare jeugd achter de 

rug, met een pa die zijn vriend 

executeerde en van hem een soldaat 

wilde maken. Dat lukte maar ten dele. 

Als militair was hij veel beter dan pa, en 

het lukte hem formeel koning te 

worden. Zijn vrouw liet hij drie kastelen 

verderop wonen, zodat hij zijn dagen 

verder kon slijten op Sansouci, met zijn 
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vrienden, waaronder Voltaire. En eigenlijk zag Frederik zich meer als filosoof en musicus dan 

als militair.  

Ergens op het terras van het paleis ligt Frederik II begraven. Dat was trouwens nog een 

gedoe, want hij wilde in de achtertuin bij de honden begraven worden. Dat was uiterst on-

Pruisisch, en dus werd hij in de Garnisonkirche in Potsdam begraven. Lang na zijn dood 

probeerden de Nazi’s een held van hem te maken, daarbij zijn homoseksualiteit, wat toch 

echt niet Arisch was, voor het gemak negerend. In 1991 Stond Helmut Schmidt toe hem 

alsnog naast de honden op het terras te begraven 

Hoewel de tuinen met de tempels, het 

drakenslot en het Oranienschloss 

allemaal op hetzelfde terrein eigenlijk al 

meer waren dan hij nodig had, paste het 

geheel niet bij onderkomens als 

Versailles en Schönbrunn. (Nb. Het 

Oranienschloss mag je alleen op sloffen 

in). 

En dus werd er eind 18e eeuw begonnen 

met de bouw van het Neues Palais. 

Tegenover het Neues Palais staat een gebouw (foto links) wat je eerst aanziet voor “das 

andere Neues Palais”, maar dat is schijn. Deze monstruositeit is het onderkomen voor de 

bedienden. 

 

 Uiteraard bezoeken we ook dit Neues Palais (want we 

hebben een combiticket). Het bijzonder van dit paleis is 

vooral de balzaal. Deze is opgetrokken in een stenen- en 

schelpenmotief. Hoewel volgens hedendaagse normen het 

absoluut niet meer kan om zoveel koraal en schelpen tegen 

de muur te plakken, ziet het effect er prachtig uit. 

Het park biedt nog heel veel meer, zoals een Chinees 

theehuis met gouden beelden, een gebouw met Romeinse 

(nep) baden en een wijngaard. En dan is er nog een kerk, 

die is dan weer in Italiaanse stijl opgetrokken. 
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Een blik in Sansouci
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Omdat het park groter is dan 

de dag lang, slaan we een 

deel over en gaan we terug 

naar het hotel. 

We eten niet onaardig bij 

een Vietnamees en drinken 

nog een Starbucks. Wat 

jongeren lopen te dollen en 

geven eerst Nelleke en 

daarna mij een duw. Als ik 

terugduw wil er onmiddellijk 

een met me op de vuist. Een 

Dummkopf geeft het hier en daar nog steeds. Onder het motto de beste verdediging is de 

aanval daag ik hem ernstig uit om zijn uitdaging waar te maken. Waarschijnlijk is hij sterker 

en sneller, maar ik ben lomper en zwaarder en heb iets ervaring. Zijn vrienden zien in dat ik 

waarschijnlijk aanzienlijke schade kan aanrichten, en halen hem weg. Close call, en heel 

vervelend. De koffie daarentegen is prima. 

CECILIËNHOF, 9 SEPTEMBER 

Het weer is nog steeds waanzinnig, zo rond de 30 

graden. Ik heb mijn duikuitrusting meegenomen, en het 

wordt tijd om eens te gaan kijken of er hier iets te zien 

is.  

In Potsdam is zomaar een duikzaak, die we dankzij hun 

site snel vinden. De winkel is een voorbeeld van uit de 

hand gelopen hobbyisme, maar ik krijg goede 

informatie en besluit om te gaan voor de Heiliger See. 

Er zijn verschillende reden om dat niet te doen. Er is 

vrijwel geen parkeerplek, het zicht is heel matig en er is 

weinig te beleven. Bovendien moet je in een 

woonstraat omkleden, naast een basisschooltje. 

Er zijn ook reden om het wel te doen. Allereerst is er 

nog de oude Oost-Duitse mentaliteit, die weinig 

schaamte kent. Aan het eind van de Mühleweg staat een klein muurtje, met daarachter een 

hoeveelheid zand. Nu noemen Duitsers een meer een See, dus de drie zandkorrels zal wel 

het strand zijn. Niemand heeft er moeite mee alle kleding na het muurtje op een hoop te 

gooien en de Heiliger See in te stappen. En hoewel het onder water weinig biedt, kijk je wel 

uit op een mooi paleis, het Marmor Palais. 

http://www.200bar.de/
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Na de duik willen we naar de 

Neuer Garten in Potsdam. Dat 

gaat niet helemaal volgens plan, 

dus op enig moment zet ik de 

auto langs de weg onder het 

motto “de rest lopen we wel”. 

Dat blijkt een gelukkige keuze. 

Het gebied was de speeltuin van 

de Oost-Duitse geheime dienst, 

de Stasi. Na de val van de muur is 

het gebied gerestaureerd en 

opengesteld voor het publiek. De 

wandeling naar de Neuer Garten is, zeker met deze temperaturen, uiterst aangenaam. In de 

Neuer Garten hebben de Pruisische koningen en keizers hun optrekjes neergezet. Want 

gebruik maken van het huis van pa, oom of opa was not done.  

De bekendste is Ceciliënhof. Net als alles in de Neuer Garten heeft het ernstig geleden onder 

het gebrek aan onderhoud tijdens de Russische periode. Op dit moment wordt het dan ook 

stevig opgeknapt. Ceciliënhof is gebouwd tussen 1913-1917 door de laatste Duitse keizer. 

Aan de eind van WOII is het gebruikt door de geallieerden voor de conferentie van Potsdam, 

die een eind aan de oorlog maakte (en het begin van de koude oorlog was).  

Nu is het een hotel annex museum. Door de verbouwing zien we weinig heil in een bezoek, 

dus beperken we ons tot een lunch in de tuin. 

Daarna lopen we door de 
enorme Neuer Garten. 
Het meeste is gebouwd 
door Koning Friedrich 
Wilhelm II tussen 1787 en 
1796. Hij volgde zijn oom 
op en bouwde in de 
Neuer Garten: het 
Marmorpalais, de 
slotkeuken in de vorm van 
een tempelruïne, een 
Orangerie, een Pyramide, 
de Muschelgrotte, de 
Meierei (waar we in het 
verleden al eens hebben 
gegeten, de Borkenküche en de Hermitage, om maar eens wat te noemen. 

Met een goede plattegrond en behoorlijke bewegwijzering lopen we het allemaal af. De 
Muschelgrotte staat nog op het lijstje “te restaureren zaken”, aan de Ruïnekeuken wordt op 
dit moment gewerkt. Verder ziet het er allemaal heel aardig uit. 
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Halverwege raken we in gesprek met twee Amerikaanse toeristen op een fiets. Ze zijn op 
zoek naar “the Castle”. Het komt niet eens in me op om het verschil tussen een kasteel en 
een paleis uit te leggen, maar we vertellen ze wel dat ze er twee kunnen bezoek. Voor de 
een moeten ze naar links, voor de ander naar rechts. Voor een volk waarbij een paleis al een 
gebeurtenis is, is die informatie duidelijk te veel. Verdwaasd rijden ze verder de Neuer 
Garten in. 

Wij gaan terug naar de auto, en zien dan het bordje naar de Belvédère op de Pfingstberg. 
Hier zijn we nog niet eerder geweest, en volgens onze kaart is het maar een klein eindje. Dat 
klopt, maar de kaart geeft geen 
stijgingspercentages. De Belvédère 
ligt, zoals de naam al verraadt, op de 
heuvel en heeft een mooi uitzicht. Zo 
mooi, dat het in 1999 op de Unesco 
werelderfgoedlijst is gezet. Het werd 
in twee fasen gebouwd door Willem 
Frederik IV tussen 1847 en 1863 en 
daarna tussen 1961 en 1988 bijna 
afgebroken omdat de ruïne 
levensgevaarlijk was. Door privé 
initiatief werd het geheel toch weer 
opgeknapt tot het in 2005 zijn 
huidige staat kreeg. 

Het kost wel wat, maar het is zo de 
moeite waard, dat het nu druk wordt 
bezocht. Vanaf de bovenste galerij kan 
je over de rivier de Havel tot aan Berlijn 
kijken en dat is dan ook waar we heen 
gaan. Morgen, want vandaag sluiten 
we de dag af bij een zeer Duits 
restaurant in een binnenplaatsje even 
naast ons hotel. De koffie is niet weg te 
hachelen, maar verder eten we er 
prima. 

 POTSDAM – BERLIJN, 10 SEPTEMBER 
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De rit van het NH hotel in Potsdam naar het Velvet Arcotel aan de Oranienburger Straße 

stelt niets voor. Alleen de laatste meters zijn bijzonder. We rijden de auto op een “dienblad” 

van de hotelgarage, nadat we hem hebben leeggehaald. 

Daarna is het maken dat je wegkomt, want de garage regelt het verder zelf. Het dienblad 

wordt ergens onder in het hotel in een rek geschoven tot we hem weer nodig hebben. 

Het voordeel van dit hotel, waar ik al eerder ben geweest, is dat het midden in de stad ligt 

en pal naast de plek waar maandagmiddag de summerstudy begint. Maar daar denken we 

nog niet aan, want het is zaterdag. Tijd om de stad weer in te gaan, al was het alleen maar 

omdat we veel te vroeg zijn 

voor het hotel.  

We lopen naar station 

Friederichsstrasse en kopen 

een kaart voor de U-bahn, 

zodat we kunnen gaan en 

staan waar we willen. Daarbij 

moeten we nog wel even 

uitwijken voor een paar 

bierfietsen, die Berlijn ook 

hebben bereikt. 

De eerste stop is het nieuwe Hauptbahnhof. Nelleke wil het graag zien, en er is een 

Starbucks. Vandaar is het een leuke wandeling langs de Spree richting Rijksdag en 

Brandenburger Tor. Voor het 

station zijn ze trouwens een 

enorme tent aan het opzetten. De 

Oktoberfesten zijn niet langer 

exclusief voor München! 

We bekijken alles op ons gemak, 

waardoor het lunchtijd is als we 

onder de Brandenburger Tor 

doorlopen. De Starbucks wordt 

verbouwd, net als alles op Unter 

den Linden, maar er is een Dunkin’ 

Donuts waar we lunch weten te scoren.  

Daarna lopen we langs een eindeloze rij bouwkranen Unter den Linden af richting 

Alexanderplatz. We zijn hier al zo vaak geweest, dat er niet onmiddellijk opvallende dingen 

zijn, of het zou het Schloss Berlin moeten zijn. Dat wordt herbouwd op de plaats waar 
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vroeger het parlement van Oost-Duitsland stond (op de plek waar daarvoor, voor WOII, 

Schloss Berlin stond ☺). 

Het museuminsel, de Dom, de 

Humboldt universiteit, het Rode 

Raadhuis en de TV Toren zijn 

allemaal hoogtepunten die 

fantastisch zijn om weer te zien. Op 

Alexanderplatz staat een enorm 

warenhuis. In de DDR tijd was dat te 

triest voor woorden. Net zo groot als 

KaDeWe2 aan de Kurfurstenstasse in 

West Berlijn, maar zonder artikelen 

die de moeite waren. Oost Duitsland 

wilde alleen laten zien dat ze ook zoiets konden neerzetten. 

Het gebouw is nu gerenoveerd & 

gemoderniseerd. Nelleke heeft maar één 

blik nodig om te besluiten dat ze hier 

terugkomt als ik op de Summerstudy zit.  

Wij trekken de hernieuwde 

kennismaking door en pakken de U-bahn 

naar de Wittenberg Platz tegenover de 

KaDeWe. Van daar slenteren we de 

K’damm af naar Bahnhof Zoo. Ook in dit 

deel van de stad is stevig gebouwd en 

gerestaureerd, de Gedächtniskirche en de Dierentuin lijken zich als enige echt tegen de 

verandering te verzetten. Krantzler en onze eerste Kebabzaak zijn weg, maar McDonald 

heeft er een McCafe geopend: prima koffie voor een concurrerende prijs. 

Eenmaal bij Bahnhof Zoo vinden we 

dat we genoeg kilometers hebben 

gemaakt. We pakken de U-bahn naar 

het hotel. Dat valt wat tegen. De 

toegezegde luxe kamer is er niet, en 

de koffers zijn daar dus ook niet 

afgeleverd. In plaats daarvan zitten 

we in een soort etalage die uitkijkt 

op straat. Vooral Nelleke is niet blij. 

Dus maak ik wat herrie, en zowaar 

                                                                 
2 KaDeWe of Kaufhaus des Westens is gesticht in 1907 en na Harrods in Londen het grootste warenhuis in 
Europa. 
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hebben we een dag later wel een “de luxe” kamer. Nu stelt dat niet veel voor, maar een liter 

water en wat fruit is bij deze temperaturen heel aangenaam. Plus we zitten vijf hoog achter, 

wat veel rustiger is. 

Na wat rusten is het toch haptijd. Ik heb in 

het verleden wat restaurants in de 

Oraniënburgerstrasse geprobeerd en vind 

het, om verschillende redenen, helemaal 

niets. 

We besluiten de straat uit te lopen richting 

Hackescher Markt. Onderweg kom je 

diverse hofjes tegen, een soort doolhof 

achter de enorme gevels aan de straat. In 

de eerste vindt Nelleke direct een 

breiwinkel van de heer Utrecht, die net die 

dag is geopend. Na wat wol en gebak 

kunnen we verder langs de grote Synagoge richting Hackesche Hofer. Van alle hofjes is dit 

complex van binnenpleintjes 

waarschijnlijk de leukste. Een van 

de vele winkeltjes die er zitten is 

de Original Ampelmann Store. Dit 

stoplichtfiguurtje uit oud DDR 

heeft volstrekt cultstatus. Daar ik 

te weinig T-shirts mee heb besluit 

ik mee te doen in de gekte. 

Daarna eten we op een terras aan 

de Hackesche Markt. Deze 

omgeving was in het verleden een 

kaal U-bahn plein, maar is 

nu een groot terras met 

live muziek. Na het eten 

gaat letterlijk en figuurlijk 

het licht bij ons uit. Mooie 

stad dat Berlijn, altijd goed 

om terug te zijn, maar nu 

even niet.  
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JOODSMUSEUM EN SPANDAU, 11 SEPTEMBER 

We hebben al veel musea gezien in ons leven. Een hele 

bijzondere bezoeken we vandaag, het Joods museum in 

Berlijn. Het is ontworpen door Daniël Liebeskind (die ook 

WTC New York heeft ontworpen). Alleen de architectuur is 

al de moeite waard. Er is geprobeerd rechte hoeken te 

vermijden. In het museum is veel vrije ruimte en de metalen 

buitenkant geeft het een heel bijzondere uitstraling. Ook in 

het 2015 verslag is er al iets over deze plek gemeld. Twee 

keer een bezoek lijkt me het minimum om de 

indrukwekkende boodschap over het leven (en sterven) van 

het Joodse gemeenschap tot je door te laten dringen.  

In de tuin wordt een concert gegeven door een Joods 

kwintet.  

Het is zo druk bij het concert 

dat we er maar even kijken 

en na de lunch de U-bahn 

pakken naar de andere kant 

van de stad, maar niet 

voordat we naar de 

Potzdammer Platz zijn 

gelopen. Dit “centrum tussen 

de muur” is inmiddels 

volledig hersteld en een 

bruisend midden van de stad, 

met het opmerkelijke Sony 

Centre, wat goed is voor een 

kop koffie voor we onder de 

grond verdwijnen. 

In Spandau zijn we eerder 

geweest, maar toen hebben we 

niet echt in de oude citadel 

gekeken. De oude 

Spandaugevangenis, waar de 

Nazitop gevangen zat, bestaat 

niet meer, deze is in 1987 in de 

Noordzee gestort. 
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Als we bij de Citadel aankomen blijkt er een middeleeuws festival gehouden te worden. In 

Engeland hebben we dat uitgebreider en authentieker meegemaakt, maar ook hier is het 

fun. Er wordt gejoust. Althans, zo 

hebben we dat in de UK geleerd. 

Volgens google translate zou het zijn: 

men steekt er spel. De vertaling naar 

Duits is: Tjost of Tjosten.3 

Het slechte acteerwerk wordt 

gecompenseerd door veel 

enthousiasme, wat vooral door de 

fans wordt gewaardeerd. Door de 

hoge temperatuur gaat onze 

grootste waardering uit naar de 

schorle, een mix van vruchtensap en gespritzter Mineralwasser. 

De citadel is, ondanks de renaissance fair goed te bekijken. Het letterlijke hoogtepunt is de 

Juliustoren uit de 13e eeuw. Hier is de citadel in de tweede helft 16e eeuw omheen 

gebouwd. De toren kan je nog 

steeds op, en vandaar kan je 

Berlijn weer zien liggen. 

Na een korte wandeling door de 

plaats Spandau gaan we terug 

naar de Friedrichstrasse, waar bij 

het naast de schouwburgzaal 

gelegen Friedrichs Palast goed 

gegeten kan worden op een 

buitenterras. 

PERGAMON EN MEER, 12 

SEPTEMBER 

Dit is de laatste “vrije” ochtend, om 12 uur begint de eceee summerstudy. Nelleke wil graag 

terug naar Pergamon, waar we alleen in de 80-er jaren zijn geweest. Het ligt dicht bij het 

hotel, in feite is het de Oraniënburgerstrasse aflopen en de hoek om. Daar staat het 

museum, in de steigers. Nelleke wil er zo graag in, dat we besluiten toch in de rij te gaan 

                                                                 
3 Wat volgens de Duitse wikipedia het volgende is: Lanzenstechen) ist ein ritterliches Zweikampfspiel 
mit der Lanze zu Pferd. Dabei reiten zwei Ritter in voller Rüstung und mit stumpfen oder anderweitig 
präparierten Lanzen (Rennspieß genannt) jeweils rechts und links einer Beschränkung (Tilt) 
aufeinander zu, um durch einen gezielten Lanzenstoß den Gegner vom Pferd zu stoßen oder 
zumindest einen Treffer an Schild oder Helm des Gegners zu landen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ritter
https://de.wikipedia.org/wiki/Lanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauspferd
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCstung
https://de.wikipedia.org/wiki/Rennspie%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/Tilt_(Tjost)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schild_(Waffe)
https://de.wikipedia.org/wiki/Helm
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staan. Ik kan niet anders zeggen dan dat ze gelijk heeft. Ook al zit het meeste dicht, de 

oudheden wel te zien zijn blijven de moeite meer dan waard. 

We sluiten af met een ijsje en ik met een braadworst, die ik koop bij een man met een 

draagbare BBQ. Berlijn blijft een wonderlijke stad. 
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Dan is het tijd voor “en meer”. Voor Nelleke is dat door Berlijn 

wandelen en winkelen, voor mij de eceee bijeenkomst in de 

Kalkscheune, een vergadercentrum dat je vanuit onze 

hotelkamer kan zien liggen. 

 

 

 

 

 

BERLIJN – TIEL, 13 – 14 SEPTEMBER 

Voor mij stopt het verslag hier, ik moet aan het 

werk. Daarbij eindigt iedere dag met een 

lopend buffet, zodat je pas laat weer naar je 

kamer gaat. Het is een interessante 

bijeenkomst en het is leuk te horen dat ik nog 

gezien wordt als geestelijk vader van deze 

industriële summerstudies. En het is waar dat 

ik de eerste twee heb georganiseerd in 

Arnhem. Gebrek aan nationale steun heeft het 

bestuur helaas genoodzaakt naar een ander 

land uit te wijken. 

Nelleke amuseert zich in de stad met 

winkelen en wandelen. Het prachtige 

weer helpt daar enorm bij. 

Woensdag, na de lunch, is de conferentie 

voorbij. Dan 

merk je pas 

hoe dichtbij 

Berlijn 

eigenlijk is. 

Even gas 

geven en we zijn weer thuis. Zelfs als je nog een telefonische 

conferentie van een uurtje houdt in een Raststätte langs de 

snelweg. 
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PARIJS, 20-22 SEPTEMBER 

Er is de laatste jaren wat spanning als het gaat om mijn deelname aan buitenlandse 

conferenties. Ver weg en vertegenwoordigend gaat probleemloos. Allereerst omdat ik alleen 

ga als ik het zelf kan verantwoorden binnen onze opdracht, en daarnaast weet men 

inmiddels dat ik goede verhalen kan vertellen waarbij Nederland goed wordt uitgedragen.  

Het probleem zit meer in de “dicht bij huis reizen”: Brussel en Parijs. Daar wordt ik gevraagd 

als expert en voorzitter van twee IEA activiteiten. Daar kom ik met mijn eigen inhoudelijke 

mening en daar staat wat spanning op. Beleidsambtenaren willen alleen dat gecontroleerd 

het Nederlandse beleid wordt uitgedragen. Dat is iets met een horizon van 4 jaar. Het IEA 

kijkt 10-30 jaar vooruit en onderzoekt hoe er kan worden samengewerkt om tot 

verduurzaming te komen. Dat is een zoekproces zonder vooraf ingenomen nationale 

stellingen. Met hoge regelmaat nodigt men me uit, omdat ik vrij onafhankelijk mij licht op de 

onderwerpen kan laten schijnen. Dat zal best wel een bijdrage zijn, anders werd ik niet zo 

vaak terug gevraagd. Maar “thuis” doet daar moeilijk over. 

Het gevolg is dat er vaak pas op het laatste moment toestemming komt, en dat er dan rare 

opdrachten aan vast komen te zitten. Zoals nu. Gebaseerd op eerdere ideeën van mij en 

mijn omgeving wordt er een dag gepraat over het beter gebruiken van de IEA kennis, onder 

meer door digitale ontsluiting. Nadat er uiteindelijk toestemming is gegeven is de vraag of ik 

dan aansluiten nog een dag bij een bijeenkomst kan zitten. En zo vertrek ik op maandag rond 

etenstijd naar Parijs. Daar zit ik weer in l’Europe. 

De volgende dag beginnen we al vroeg te vergaderen in een gebouw dicht bij de Seine, 

achter de ambassade van Australië waar het IEA zit. Bij het IEA wordt verbouwd, dus de 

komende twee jaar is het zwerven door de stad. Het gebouw waar we nu zitten is eigendom 
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van een organisatie die iets met transport doet. Het 

gebouw hangt vol met prachtige posters van historische 

treinverbindingen en er zijn vitrines vol met petten van 

spoorwegpersoneel “all over de world”. 

De vergadering wordt uiterst efficiënt afgehandeld, 

zodat ik halverwege de middag al weer buiten sta en 

zonder verplichting om nog uit eten te gaan. 

Dat biedt wandelmogelijkheden. Op televisie hadden 

we pas het Palais Royal gezien. Toen realiseerde ik me 

pas dat ik dat altijd heb verward met het Louvre. Want 

hoewel dat natuurlijk het oudste en grootste paleis van 

de stad is, werd in de eerste helft van de 17e eeuw pal 

noord van het Louvre een herenhuis omgebouwd tot 

een 2e paleis. Aanvankelijk voor Kardinaal Richelieu, maar later voor de (verwanten van) de 

koninklijk familie. Volgens Nelleke zijn we er ooit geweest, maar ik kan me er niets van 

herinneren, dus tijd voor een 2e bezoek.  

Vanaf het hotel is het best een aardige 

wandeling. Eerst langs het Champs de 

Mars. Hier staat op dit moment een 

tijdelijk “fort” om Azerbeidzjaan te 

promoten. Dat geloof ik wel. Langs het 

park loop ik richting Seine. Vroeger ging ik 

altijd onder de Eifeltoren door, maar sinds 

de terroristische aanslagen moet je daar 

langs uitgebreide controles, en vooral in 

wachtrijen. Langs de rand van het park 

kan nog wel en dan zie je alles weer eens 

uit een andere hoek. Zo blijkt er een monument voor het Poolse Solidariteit te zijn, waar 

mensen nog trouw bloemen leggen. 

Via de Seine kom je uiteindelijk uit bij het 

Palais Royale. Er zitten een aantal 

overheidsinstanties in, maar je kan er heel 

mooi (en heel gratis) door de tuinen 

wandelen. Hoewel ik niet de enige toerist ben 

die de plek vindt, is het er enorm rustig voor 

zo’n grote wereldstad. 

Het gebouw ziet er uitstekend onderhouden 

en schoon uit, in de tuinen, die zijn gescheiden 
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door zuilengalerijen, staan mooie planten en verschillende beelden, van 18e-eeuws tot heel 

modern.  

Via de achterkant verlaat ik het 

complex weer en loop door tot aan de 

Opera, en van daar naar Madeleine. Ik 

wil nog wel eens vanaf het hotel naar 

het Gare du Nord lopen, en dan kom 

je ook langs Madeleine. Daar zie je in 

de verte dan nog een enorme kerk 

staan. En eigenlijk is het heel gek. Veel 

wereldsteden hebben een of twee 

kerken waar iedereen heen gaat en de 

rest is niet bekend. Nu zit ik ook niet 

te wachten op het zoveelste hok met 

een kruis en een wijwaterbak, maar er zijn er veel met prachtige kunst en opmerkelijke 

architectuur. En dat is altijd leuk/mooi. Parijs is de Notre Dame en de Sacre Coeur, en dan 

heb je het gehad. Eventueel nog Madeleine, ivm de Griekse bouw maar verder? De Sainte 

Chapelle en Saint Sulpice worden meestal overgeslagen, net als deze St. Augustin. 

En dat terwijl het gebouw ernstig opvalt. In het midden van de 19e eeuw is onder leiding van 

Hausmann het uiterlijk van de stad stevig aangepakt. Net als in Oostenrijk is de oude stad 

grootschalig afgebroken en zijn er grote 

boulevards aangelegd. Daarbij is 

duidelijk gebruik gemaakt van 

zichtlijnen. Op een kruising van vier 

boulevards was een stuk grond over, en 

daar paste mooi een grote kerk met 

zicht op de Arc de Triomphe en 

Madeleine. Daarvoor moet je wel wat 

neerzetten natuurlijk, anders kijk je er 

over heen. De koepel van de kerk is dan 

ook 91 m hoog, waarbij het een van de 

eerste gebouwen is waarbij gebruik 

gemaakt is van staalconstructies.  

Op dit moment staat hij in de steigers, maar je kan er gewoon naar binnen. Aanvankelijk doe 

ik dat niet heel handig. Ik neem de deur naar de kelder gewelven. Die zijn ook al 

indrukwekkend, en er is op dit moment een koor aan het oefenen. Het lijkt me niet de plek 

uitgebreid te fotograferen op dit moment ☺ 
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Het is ook mogelijk om in het hoofdgebouw te komen. Niet 

heel mooi, maar wel lomp groot. Ze proberen ook met hun 

tijd mee te gaan met een grote nis voor recente heiligen, 

zoals JPII. 

De echte 

Franse 

heilige 

vind je op 

het 

pleintje 

voor de 

kerk: een 

Jeanne d’Arc te paard. 

De meest logische vervolgstap is gewoon de zichtlijn naar de Arc de Triomph. Het ding uit 

1806 is maar 50 m hoog. Daarbij wel aangetekend dat Baron von Hausmann het pas in 1856 

af heeft laten maken in het kader van het stratenplan. De Arc was aanvankelijk voor 

Napoleon, maar die kreeg na 1806 zo vaak op zijn lazerij dat de aandrang om het af te 

maken aanmerkelijk was afgenomen. De triomfboog staat wel op een heuvel en domineert 

daarom de hele omgeving. Het zicht in de ene richting op het Louvre en in de andere richting 

naar de Grand d’Arche blijft ik altijd leuk vinden. 

Voeger was het mogelijk om sportief de Place d’Etoile wandelen over te steken. Dat is 

minder geworden sinds het plein is omgedoopt naar een dooie generaal. Niet door het 

herbenoemen, maar de laatste 40 jaar is het verkeer zo moordend dat ik me bijna niet meer 

kan voorstellen dat ik ooit nog eens met een brommertje over het plein heb rondgereden. 

Je kan rondlopen, maar er komen 12 straten op het plein uit en dan loopt de wachttijd bij 
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stoplichten behoorlijk op. Inmiddels 

kan je ondergronds rondlopen, maar 

daar is mijn oriëntatie bagger. Dus na 

een behoorlijke rondwandeling kom ik 

ergens aan de overkant boven en ga 

toch maar over op de stoplichten tot 

de wandeling richting Trocadero 

voortgezet kan worden. Daar sterft het 

nog steeds van de straatverkopers. 

Inmiddels heb ik een houding 

waardoor ik afval als “toerist-op-zoek-

naar-een-wegwerp-souvenir”. Nu de 

Seine nog over (via mijn favoriete brug bij Bir Hakeim) en de best wel lange wandeling zit er 

op. 

De volgende dag vergaderen we in het 

Franse ministerie van Buitenlandse zaken. Ons eigenste ministerie was zomaar vergeten 

door te geven dat ik was gestuurd. Met de verscherpte veiligheidsmaatregelen kom ik er niet 

in! 

Binnen enkele seconden leg ik me neer 

bij een vrije dag in Frankrijk, maar dan 

blijkt dat ik toch nog te lang heb 

gewacht. De voorzitter en het IEA 

personeel zijn ook aangekomen en 

geven aan dat iedereen kan kiezen, maar 

dat ik mee naar binnen ga. En zo wordt 

het vaderland toch vertegenwoordigd! 

Het goede nieuws: ze lunchen op zijn 

Frans, dus als ik aan het eind van de 

middag de metro naar het Gare du Nord 

neem heb ik nog steeds geen honger.  
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BRUSSEL, 11-13 OKTOBER 

Brussel staat dit jaar nog meer op de agenda dan normaal, omdat het ook bij IEA-DSM op de 

agenda staat. De organisatie heeft gekozen voor the Renaissance hotel aan de Rue du 

Parnasse. Normaal zit ik in het hotel van de vergadering, maar dat is boven budget. Normaal 

is dat geen probleem, zolang er geen exorbitante prijzen worden gevraagd, omdat men zich 

realiseert dat zwerven door een stad voor en na vergaderingen inefficiënt is. Zo niet in 

Brussel, dat ken iedereen en heeft er dus een mening over. En dus eindig ik aan de andere 

kant van het centrum in Hotel Atlas, om de hoek bij het Sinte Katelijneplein.  

Nelleke heeft er bij een vorig 

bezoek gewandeld en dat doe 

na aankomst ook nog even. Het 

plein heeft leuke vijvers en 

wordt omgeven door een reeks 

restaurants, die vooral vis 

aanprijzen. De vijvers en de 

straatnamen zijn een verwijzing 

naar de Brusselse havens, die nu 

allemaal zijn gedempt. 

Als je wat verder doorloopt 

komt je bij de Vlaamse Schouwburg. Het staat op alle kaarten, maar ligt net te veel uit de 

route om te bekijken. In 1780 werd het gebouwd als pakhuis, maar uiteindelijk in 1887, na 

een verbouwing heropend als theater, war het sindsdien is gebleven.  

Een van de leuke dingen van 

Brussel vind ik de kunst die je 

overal ziet. Gevels met enorme 

cartoons, beelden van 

stripfiguren en ander vormen 

van beeldende kunst. Tijdens 

deze wandeling zie ik weer zo 

iets. Een hoeveelheid 

draadstaal, die er uitziet als een 

kathedraal, maar uiteindelijk 

ook lijkt op een beton mixer. In 

de volstrekte overtuiging dat 

niemand zich dit kan voorstellen hier een foto.  

De drie dagen die volgen zijn uitsluitend te omschrijven als hard werken. Na de eerste dag 

trek ik met wat bevriende collega’s de stad in om een grote hoeveelheid mosselen soldaat te 

maken. Ze worden aangeduid als “vers” en “echt Belgisch”, en komen dan ook volgens de 
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kleine lettertjes uit de Oosterschelde. Volgens mij steekt het onze Zuiderburen nog steeds 

dat Zeeland en Noord-Brabant zich tijdens de revolutie niet ook hebben afgesplitst. 

Na de tweede dag worden we door onze sponsor uitgenodigd voor het diner. Deze keer in 

“the Smart City showroom / restaurant on Sablon”. Om in stijl te blijven eten we heel veel 

kleine hapjes tussen kleine Mercedessen. Het is heel gezellig, al loopt onze Ierse collega zo 

hard tegen een glazen deur dat we haar moeten dwingen lang met een zak ijs op haar hoofd 

te zitten. 

 

Verder kan ik alleen melden dat rond de conferentie een aantal kleine parken is met 

“heldenbeelden”. In tegenstelling tot mijn enthousiasme van zojuist zijn deze gewoon lilluk. 
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DC, 25-30 OKTOBER 

TIEL - D.C., 25 OKTOBER 

De tel ben ik kwijt, maar dit is 

minstens de 20e keer dat ik naar de 

Verenigde Staten ga. D.C. is daarbij 

een stad die ik inmiddels behoorlijk 

ken. 

De vlucht gaat voorspoedig, twee 

uur later sta ik aan de grond. Ook 

de grens over is geen probleem. Ze 

hebben zuilen om “in te checken”. 

Na deze automaten hun werk 

hebben gedaan hoef je alleen een papiertje in te leveren. Mijn automaat doet zijn werk niet 

 

De service ambtenaar gaat er van uit dat ik het verkeerd doe en neemt het proces van me 

over. De automaat volhardt. Ze kijkt mijn paspoort door en ziet de eerdere USA stempels. Ze 

doet iets met een andere automaat en ik kan het land in. 

Daar kom ik mijn Griekse collega tegen. We hebben allebei een “Blue Van” besteld, de 

goedkoopste manier om naar de 

stad te komen, want de metro is 

nog steeds niet af. We hebben 

ieder een andere maatschappij 

en kunnen het spelletje “follow 

that car” doen. Weinig succesvol 

overigens, want het verkeer zit 

weer vaster dan de keer er voor. 

De chauffeur weet een route 

over en langs de Potomac. Ik 

ben de laatste passagier die 

wordt afgezet, dus we hebben 

de tijd om bij te praten. Uiteraard gaat het over de verkiezingen. Hij heeft daar een heldere, 

zij het afwijkende mening over. Hillary moet doodvallen en Trump overhoopgeschoten. Op 

die manier heeft Obama nog twee jaar en dat is voldoende tijd om een persoon te vinden 

die wel geschikt is. Hoewel ik hem op dit punt erg radicaal vind, leer ik ook veel over het taxi 

systeem. Blue Van blijkt een paraplunaam boven een aantal kleine zelfstandigen. Mijn 

chauffeur rijdt als hij wil (of financieel moet) en leent de auto uit als hij geen zin heeft.  



12 Buitenlandtrips 2016 

H
o

o
fd

st
u

k:
 D

C
, 2

5
-3

0
 o

kt
o

b
er

 

53 

 

Pas na ruim twee uur sta ik in de Holiday Inn op C st SW. Dat laatste moet je snappen in de 

VS, anders verdwaal je meedogenloos. In het midden van de stad ligt de hoofdstraat, die hier 

“The national mall” heet. Parallel gaat men dan “letteren” A street, B street etc. Ten zuid 

westen van the Mall liggen de SW straten, ten noorden de NE straten. Haaks er op staan de 

genummerde straten: 1st street, 2nd street etc. 

Met die wetenschap is het heel eenvoudig je weg te vinden. Over het algemeen, maar niet 

nu. Hoewel het voor in de avond is, heb ik er 6206 kilometer opzitten. Om dat in twee uur te 

doen moet je een fors aantal tijdzones inbouwen, dus ik ben verrot. 

D.C., 26 OKTOBER 

De meeste hotels hebben 

een bonusclub. Daar moet 

je lid van worden voor 

gratis internet en 

aanbiedingen. Kost niets, 

dus altijd doen. Deze keer 

zat er hoge korting op het 

ontbijt. Dat is nog steeds 

duur, maar het is een 

leuke gelegenheid om bij 

te praten met Stathis en 

Birte.  

Als ik terug loop naar de 

lift zie ik een binnendeur die in Starbucks eindigt, mijn volgende ontbijt ligt al vast. 

We lopen samen naar het ministerie van energie (DOE). Onder mijn bekwame leiding gaan 

we eerst een blok de verkeerde kant uit, maar met de zojuist genoteerde kennis kan je dan 

toch weer snel in de juiste richting. 

Het werk, een workshop over 

mobiliteit van IEA-EGRD is 

uitdagend maar heel 

vermoeiend. Net als bij Bali is 

een stukje van de rijks harde 

schijf toegevoegd. 

De VS heeft geen budget om 

iets te eten aan te bieden. 

Dus eten we in de 

bedrijfskantine.  
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Het ziet er niet uit. Denk “schaftkeet” maar dan groot en van beton. Het eten is er goed, en 

je hebt er niet de neiging, zoals in Frankrijk, om er lang te blijven zitten. 

Ook ’s avonds zijn we op 

ons zelf aangewezen, maar 

Bob kent een Italiaans 

restaurant, niet ver van 

Dupont Circle, dus we 

nemen de metro en 

wandelen daarna naar het 

restaurant, feilloos de 

nummering en lettering 

volgend. 

Hoewel het restaurant er 

niet er chique uit ziet is het 

eten er bijzonder lekker en het schijnt een toprestaurant te zijn. 

Bij terugkeer neem ik nog even de tussendeur naar Starbucks ☺ 
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D.C., 27 OKTOBER 

In de Starbucks die ik gisteren al had ontdekt scoor ik een ontbijt. Dat gaat ook weer 

helemaal fout. Ik bedenkt dat een banaan en een havermoutcookie voldoende zijn. Met de 

dubbele espresso neem ik het in een zak mee naar de kamer. Daar blijkt het 

havermoutcookie een bak warme havermoutpap te zijn. Daar leer je weer van dat oatmeal 

roepen en wijzen onvoldoende is. Ze kijken niet, dus grijpen de eerste de beste oatmeal die 

ze kunnen vinden. Nu wil het gelukkig dat ik dol ben op het spul. Dus na een goed ontbijt is 

het tijd voor dag twee. Terwijl ik naar DOE loopt valt me op dat er tussen alle grote musea 

UIT HET REISVERSLAG 

Het is duidelijk dat DOE in de VS veel meer inzet op transport dan EZ bij ons doet. Bij hen is het 
energieverbruik het element waarom ze er vol bij betrokken zijn. Het is, zeker voor een 
Amerikaanse overheidsdienst, opmerkelijk dat ze ook sterk aan mobiliteit werken. De 
presentatie van Ruben Sarkar geeft een uitstekend overzicht van de inzet binnen de VS. 
Jaco Teter van het IEA secretariaat heeft een prima overzicht gegeven van de mobiliteit 
activiteiten waar IEA zich mee bezig houdt, en hoe dat ik de verschillende publicaties tot uiting 
komt. Ook de plek van deze studies in de verschillende IEA publicaties is voldoende onder de 
aandacht gebracht. 
Een van de manieren om naar transport te kijken is het vanuit een economische perspectief te 
benaderen. Bv. armen rijden meest op de fiets en worden dan ook vaker doorgereden. Daarbij 
wel aantekenen dat transport vaak de tweede kostenpost is bij gezinnen. 
Onderzoek naar automatisch vervoer begint zich steeds sneller te ontwikkelen. Daarbij is 
belangrijk dat in de VS de autobranche zelf sturend is. De inschatting is dat er veel geld te 
verdienen val in deze markt en er is een sterke banen potentie. Hetzelfde geldt voor het gebruik 
van vliegende drones, bijvoorbeeld voor pakket post. 
In DC is Uber niet meer weg te denken.  
Een heldere uitspraak is dat we bezig zijn met goede oplossingen toe te voegen aan niet 
optimaal systeem. 
Op het gebied van techniek waren er verschillende invalshoeken. Voor vrachtvervoer is het 
Supertruck programma van de VS een prima overzicht over de mogelijkheden om het zwaarste 
transport (Klasse 8) meer efficiënt te maken (ten minste 115% efficiënter) 
Verder was er veel discussie over hydrogen vs. EV. De conclusie is dat het hard gaat in 
Noorwegen en Californië, maar dat we verder nog in een beginfase zit. Toyota en General 
Motors maakten duidelijk dat zij er vol op inzetten en op welke wijze ze daar aan het werken 
zijn. 
 
Mobility as a service is het concept waar door instituten en beleidsmakers veel aandacht voor 
hebben, is vooral gericht tot het terugdringen van het aantal auto’s, het wordt echter al snel 
gekoppeld aan car share en autonimous driving, waarna de energy efficiency belangrijk minder 
belangrijk wordt. 
Duitsland en de EU hebben de beleidskaders die zij hanteren toegelicht. 
Vanuit Nederland is de samenwerking tussen Nederland en Californië gepresenteerd en 
aangegeven hoe samenwerking elektrisch rijden kan stimuleren. 
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en regeringsgebouwen nog een klein veldje met volkstuinen ligt. En dat kan dan ook weer 

alleen in de VS. 

De tweede dag van de bijeenkomst is zo mogelijk 

nog boeiender dan de eerste, maar verder niet 

iets voor dit verhaal.  

Tussen de middag neem ik een stukje pizza, 

gisteren heb ik tenslotte een hamburger gehad. 

Dom natuurlijk. De VS kent niet zoiets als “een 

stukje”. 

Voor de meeste deelnemers zit het er nu op. Met een kleine groep besluiten we te gaan 

eten in de “Farmers Fishers Bakershop”. Maar vanwege onze Griek is echt eten voor 19:30 

niet mogelijk, waarbij 19:30 dan vertrek is en zeker niet het moment waarop de hap wordt 

opgediend. 

Dat geeft in ieder geval de kans 

nog een rondje langs Capitol Hill 

te maken. Er is veel meer 

afgezet dan vroeger, dus echt 

leuk is het niet, maar de 

eekhoorns blijven leuk. 

Verder valt op dat, in 

vergelijking met acht jaar terug, 

toen ik hier ook was, de 

verkiezingen absoluut niet 

leven. 

Voor het eten nemen we weer de metro. Nu naar the Waterfront langs de Potomac. In deze 

omgeving heb ik vorig jaar met Nelleke gewandeld. Het zicht over de rivier is geweldig, 

ondanks dat het een beetje miezert. Vooral het Kennedy Centre staat mooi in het licht. 

Het eten in het restaurant is 

“fancy”, maar goed. Het is er 

enorm druk, en omdat het 

een enorme tent is, enorm 

lawaaierig. Een goed 

gesprek, zoals gisteren, zit er 

nauwelijks in. Maar ach, er is 

genoeg te zien.  
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De aankleding is een soort 

fabriekshal met moderne kunst, 

waar obers met enorme 

dienbladen tussendoor hollen. 

Als ik weer in de Holiday Inn ben 

is de tussendeur al lang dicht. 

 

 

 

D.C. (KATHEDRAAL), 28 OKTOBER 

De begint weer met oatmeal, maar nu “by choice”. Vandaag is het een halve dag, met de 

“ledenvergadering” van de EGRD. Deze keer een belangrijke, want we moeten beslissen over 

de komende drie jaar van de groep.  

En er moet een voorzitter worden 

gekozen. Dat laatste gaat snel; een 

IEA commissievoorzitter mag maar 

één keer herkozen worden. De 

aanwezigen besluiten dat die regel 

de vorige keer al gebroken is, dus 

dat discussie zinloos is. Ik word 

aangewezen voor een 4e termijn. 

Nu is het echter echt de laatste en is 

mijn plan hem niet af te maken. 

Daarna is het een zeer serieuze aangelegenheid met een ploeg die hard werkt. Alle besluiten 

die genomen moeten worden gaan met algemene instemming en na het nemen van de 

groepsfoto zit het er 

tussen de middag op. 

We nemen nog een 

broodje bij de 

koffieshop in het 

gebouw en dan begint 

de vrije middag, mijn 

vlucht is morgen aan 

het eind van de 

ochtend. 
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Direct maak ik kennis met een verschijnsel waardoor ik het broodje betreur. Het hotel ligt 

tussen de National Mall en een aantal ministeries in, waaronder het enorme ministerie voor 

onderwijs. Het vrije ondernemerschap in de VS heeft hier een leuk verschijnsel opgeleverd. 

Een eindeloze stoet van Foodtrucks parkeert langs de stoep om de ministeries aan deze kant 

van de mall te voorzien van lunch. Kebab,  vega, spicy-indian: you name it, they’ve got it. 

Deze start met een metrorit naar 

Tenley Town. Ik heb de stad nu zo 

vaak bezocht dat het tijd is voor de 

minder waarschijnlijke excursies. 

Tenley Town is het station dat het 

dichtst bij the National Cathedral ligt. 

Het weer is prachtig en vanaf het 

station is het “down-hill” naar de 

kathedraal. Het gebouw komt iedere 

keer in beeld als er iemand van echte 

betekenis omvalt in de VS, en ik wil 

het nu wel eens in het echt zien. 

Het is de moeite, maar misschien is de website wel zo leuk. Die begint met de trotste 

mededeling dat in 1791 Pierre l’Enfant opdracht kreeg om een plan alla Hausmann te 

maken. Daarbij bedacht hij dat een kathedraal voor 

Nationale aangelegenheden nooit weg zou zijn. 

Voortvarend werd er aan zijn plannen gewerkt, en in 

1907 werd de eerste steen gelegd. Nu is het overal ter 

wereld gebruikelijk om niet op te schieten met 

megalomane kerken, dus we kunnen het de 

Amerikanen niet verwijten dat het gebouw pas in 1990 

af was. Wel kunnen we vraagtekens zetten bij hun 

relaties met de hogere machten: in 2011 is een deel van 

het gebouw weer in elkaar gedonderd bij een 

aardbeving. Vooral scheuren en laag overvliegende 

spuwers, maar toch.  

Lollig is dat voor de nieuwe spuwers 

een ontwerpwedstrijd is uitgeschreven. 

Daardoor heeft het gebouw nu een 

leprechaun en een Darth Vader masker 

aan de gevel.  
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Binnen is het vooral megalomaan groot. Er is fantastische beeldhouwkunst te zien, en overal 

staan vlaggen van de verschillende staten. Bovendien zijn er gebedskussentjes voor en van 

belangrijke mensen, meestal presidenten en bevriende staatshoofden.  

En er is een lift. Die brengt je naar een van de 

bovenste etages van de toren, waar je een prachtig 

uitzicht over de stad hebt. 

Eenmaal beneden demonstreer ik maar weer eens 

dat ik een “bloody foreigner” ben. Bij de balie 

vraag ik naar een metrostation dat in de buurt ligt, 

maar niet Tenley Town. Tenslotte probeer je zo 

veel mogelijk te zien, en terug hobbelen draagt 

daar niet aan bij. Dit getuigt van een diepe, diepe stompzinnigheid. Allereerst loop je niet. 

Daarvoor heeft Henry Ford de auto niet uitgevonden4. Daarnaast, als je al loopt, dan doe je 

dat in sportuitrusting. Daar ik geen sportschoenen 

en geen autosleutel kan tonen heb ik al afgedaan. 

Als ik dan ook nog eens niet de kortste lijn naar het 

station wil, dan word ik ter plekke afgeschreven. Ze 

kunnen me niet helpen. Dus ik ben aangewezen op 

eigen inzicht. Voor ik daar aan toekom bekijk ik 

eerst het Carnaval der Dieren, een 

beeldententoonstelling voor de kerk. 

Met de kaart van 

het hotel zet ik een route uit. Er loopt een beperkt aantal 

straten diagonaal door de letter- en nummerstraten. 

Degene die ik moet hebben is de Massachusetts Av. Daar 

zijn we ooit nog eens met een busje door gereden. 

Mass.Av. is de weg waar de meeste ambassades aan liggen 

en daarom al de moeite waard. De gebouwen zijn zeker 

niet per definitie mooi, maar in ieder geval opvallend. En er 

staat veel kunst. Voor de Britse Ambassade is een mozaïek 

met de Union Jack te zien. Zuid Afrika heeft een groot beeld 

van Mandela buiten het hek geplaatst, waar wandelaars 

graag mee op de foto gaan. Turkije heeft het beeld van 

Atatürk binnen het hek staan, waar fotografen verboden is. 

Gandhi en een Franse martelaar zijn wel weer publiek, en 

ook de olifant van Ivoorkust is mooi en makkelijk vast te leggen.  

                                                                 
4 Wat ook niet klopt, want die werd in Europa ontwikkeld door een reeks uitvinders waaronder Daimler en 
Benz, maar dat praat je Amerikanen niet aan. 
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De EU vertegenwoordiging is heel 

modern en strak, maar heeft wel 

wat. En Nederland? Die zit aan de 

Linnean. Av., wat ik als bioloog 

goed reken. Daar tussendoor 

verkoopt men pompoenen voor 

de naderende Halloween. 

Een lange wandeling later kom je 

uit bij Dupont Circle. Voor 

automobilisten een hel, maar als 

metroreiziger goed te doen. Ik 

stap in het gat en neem de 

metro naar Union Station. 

Union Station is de plek voor 

goedkoop voedsel. De food 

court in de kelder is groot en 

er is veel keuze. Ik heb nog 

een uitdaging te gaan, want 

de VS is voor mij ook clam 

chowder eten. Uiteindelijk 

blijkt een bar aan de 

voorkant van het station het 

te verkopen. 

Daarna heb ik wel weer moed voor een wandeling. Om 

het congres heen en dan naar het hotel. Ik vergis me, 

waardoor ik aanmerkelijk meer meters maak, maar het 

is een leuke wandeling met “echte” woningen en niet 

alleen kantoorgebouwen. Een aantal bewoners beginnt 

zich al voor te bereiden op Halloween. 

Eenmaal achter het Congres zie ik een 

groep toeristen met een gids. Zij 

willen eigenlijk de kant uit waar ik 

vandaan kom. Met een somber 

gezicht vertelt hij dat dit een smerige 

buurt is met een enorme criminaliteit. 

Zo doe je dat dus als gids, gewoon 

enge verhalen vertellen als je geen zin 

hebt. 
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D.C. – TIEL, 29-30 OKTOBER. 

Het is stervens heet, en ik heb nog een paar uur voor de Blue Van me komt oppikken voor de 

rit naar Washington Dulles Airport. 

Tijd voor een laatste 

wandeling. Eerst naar de 

National Mall, kijken of de 

Smithsonian musea al open 

zijn. Die blijken pas om tien 

uur wakker te worden dus 

dan toch maar richting Witte 

huis wandelen. Aan het eind 

van de National Mall staat 

het nieuwe museum voor 

Afro-American history. Gelet 

op de enorme rijen die voor 

de deur staan hoef ik daar niet naar toe, al ziet het gebouw er waanzinnig mooi uit. Naast de 

rij staan standjes met “Black Votes 

Matter”. Helaas zal de 

geschiedenis leren “maar niet 

genoeg”. 

Ter hoogte van het Witte Huis zie 

ik grote groepen wandelen. Dus 

even opletten of ik niet in de 

demonstraties terecht kom. Dat 

valt mee, het is een soort 

Roparun, maar dan kort en in een 

lager tempo. Men wandelt om 

voor ALS te collecteren. Goed doel, maar mijn wandeltijd is te kort. In plaats daarvan bekijk 

ik American History, wat ik er 

sinds de verbouwing niet op 

vooruit gegaan vind en Natural 

History. De laatste is natuurlijk 

altijd leuk. Nieuw voor mij is 

een enorm “aquarium” met 

een koraalrif gebouwd van 

afval. Educatief heel sterk, en 

nog mooi ook. 
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Dan zit de tijd er op. Langs het 

beeldenmuseum loop ik terug naar 

de McDonalds naast het hotel, waar 

ze een prima maaltijdsalade hebben 

en dan is het spullen ophalen en 

wachten op de taxi. Dat kan mooi op 

een bankje in de zon. Een 

Nigeriaanse taxichauffeur komt 

naast me zitten en dat eindigt in een 

goed gesprek over emigreren naar 

Amerika en wat dat met je doet. 

Een veel beter mens dan mijn 

chauffeur die de spullen in de 

auto kwakt en als een 

achterlijke naar het vliegveld 

scheurt, waarbij ik niet de tijd 

krijg fatsoenlijk te gaan zitten of 

de riem vast te maken. Het 

spaart fooi uit zullen we maar 

zeggen. 

Dan begint het lange wachten in 

de lounge, waarbij ik er in ieder 

geval voor zorg dat alle 

verslagen worden getypt, zodat het administratieve deel van de reis af is voor ik zondag 

ochtend thuis ben. 

Op zondagochtend sta ik in alle vroegte weer in Schiphol, Nelleke en Wart halen me. Het was 

leuk nog een keer in de VS te zijn. 
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BRUSSEL, 9-11 NOVEMBER 

De laatste reis voor het werk dit jaar is Brussel. En zoals uit dit verslag blijkt, alleen al dit jaar 

is het niet de eerste keer. Ik ben gevraagd voor een EnR panel en door de secretaris generaal 

van de Benelux om een lezing te geven. 

Daar zit één dag tussen. Heen en weer reizen is geen optie, en dus heb ik een dag vrij in 

Brussel. 

De eerste dag is in de 

ambassade van 

Duitsland, waar ze alles 

uit de kast hebben 

getrokken: de 

ambassadeur, 

eurocommissaris 

Oetinger en de top van 

DG Ener.  

De beveiliging is groot, 

maar de Duitsers 

herkennen me als ik 

aansluit en ik wordt uit 

de rij gehaald om via de VIP bocht binnen te 

komen. Nu is het goed om de samenwerking 

tussen de Europese energieagentschappen te 

etaleren, maar inhoudelijk stelt het weinig 

voor. Daar ook de hapjes goed zijn, kan ik er 

prima mee leven en het is goed het netwerk 

weer een keer te spreken.  
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De volgende dag zeikt het van de regen. Een hele dag binnen zitten in het Atlas hotel is het 

ook niet, en dus neem ik de metro naar Ribeaucourt, na eerst de St.Katelijnekerk ingelopen 

te zijn. Ik ben daar al zo vaak langs gelopen, dat ik ook de binnenkant wel eens wil zien. Op 

deze plek staat sinds de 17e eeuw een kerk, maar het huidige gebouw komt uit de 

negentiende eeuw. Er staat wat aardige kunst, maar meer is het niet. Dus ben ik al snel bij 

Ribeaucourt.  

Dat is het metrostation 

dat het dichtst bij de 

“Nationale Basiliek van 

het Heilig Hart te 

Koekelberg/Basilique 

Nationale du Sacré-Cœur 

à Koekelberg” ligt. (Het 

valt niet mee een 

tweetalig land te zijn).  
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Vanaf het station is het nog een flinke wandeling door het herfstpark naar de Basiliek. Het 

geheel is neergezet om indruk te wekken, dus je moet eerst door een enorm (herfst)park 

voor je bij de rotonde met het gebouw bent. 

De Basiliek is gebouwd 

tussen 1905 en 1970, en is 

dus maar even ouder dan die 

in D.C. Je zou zeggen: in 

Amerika is alles groter. Maar 

deze kerk is in lengte de 5e 

van de wereld, en je kan er 

3500 personen in kwijt. 

Eigenlijk wilde Koning 

Leopold een kerk die groot 

genoeg was voor de hele 

gegoede bevolking van 

Brussel. Maar omdat hij niet lang genoeg leefde en de bevolking te snel groeide is dat nooit 

gelukt. Met de ontkerkelijking is het alleen maar erger geworden. Nu staat er een enorm art-

deco gebouw dat met zijn koepel 

van 89 meter misschien niet de 

hoogste is, maar omdat het op de 

Koekelberg staat troont het overal 

bovenuit. Persoonlijk vind ik het 

gebouw meer massa dan 

schoonheid, maar het is 

ontegenzeggelijk in een stijl 

opgetrokken en ook de versiering 

is in die lijnen uitgewerkt. Wat dat 

betreft is er duidelijk een eenheid 

in het geheel. In het pand zit ook 

het museum van moderne 

katholieke kunst, maar dat gaat 

pas in de middag open. Zo lang een kerk bezoeken is me te veel. 
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Opmerkelijk is dat de kerk ook een restaurant heeft, waar een groep ouderen hun dagen slijt 

met koffie, koek en maaltijden. Normaal zit er een 

verhouding tussen de prijs en de hoeveelheid 

voedsel die je krijgt. Althans tot een bepaalde 

hoogte, want dan schiet de prijs ineens omhoog 

en krijg je alleen liflafjes.  

De prijzen hier zijn zo redelijk dat ik denk dat een 

kopje soep en een bordje spaghetti een lekkere 

lunch is. Het brood bij de soep is van maandag, 

dus dat is net weg te werken. De rest is best goed, maar enorm veel. Ik krijg het niet weg 

gestouwd, en hoef ook ’s avonds bijna niets meer. De bediening is opmerkelijk. De bediende 

is een Waal, maar ontdekt dat ik Engels spreekt. Niet alleen vindt hij dat hij het ook spreekt, 

maar het wil ook graag dat iedereen dat weet. Hij praat dus niet, hij buldert ☺. 

Dan is het een stevige, maar natte wandeling terug. Eerst door het grote, vochtige park voor 

de basiliek, waar het volop herfst is, dan almaar recht uit, langs de laatste resten van de 

haven van Brussel. Daarbij kom je aardige gebouwen tegen tot aan Rogier, waar een soort 

UFO boven het metrostation is gebouwd. Even overweeg ik mijn kennissen bij het ministerie 

te bezoeken, maar ondertussen druip ik, dus ik maak nog een korte bocht door het park 

even voorbij Rogier en loop dan terug over het Katelijneplein naar het hotel. Daarbij wordt 

nog een mysterie voor me opgelost. De vorige keer had ik al die vijvers hier gezien, maar ik 

herinnerde me met grote zekerheid dat er recent een kerstmarkt was. Nu zie ik dat die 

volledig door plankieren zijn afgedekt en dat men daarop de kerstwinkeltjes aan het 

opstellen is.  

Ik heb nog een groot 

deel van de middag over 

als ik bedenk dat die tijd 

zeker nodig is om op te 

drogen. Ik ga naar mijn 

hotel. 
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De derde dag spreek ik bij de Benelux, wat vlak bij het paleis van Justitie ligt. Het is dan 

droog en het mooie van de plek is dat je over het lage deel van de stad kunt uitkijken. 

Als keynote speaker mag ik de dag beginnen. Gelukkig ben ik op dreef en weet ik de toon 

goed te zetten. iedereen daarna hangt zijn/haar verhaal aan het mijne op. 

Aan het eind van de middag blijk ik mijn 

metrokaart kwijt te zijn. Ik kies er voor te 

wandelen naar station Midi. Niet zo’n 

groot stuk en omdat het weer zo is 

opgeknapt een gezonde inspanning aan 

het eind van het internationale werkjaar.  
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BOURTANGE EN BREMEN, 16-19 DECEMBER 

TIEL, WINTERSWIJK, BOURTANGE, 16 DECEMBER 

Twee jaar geleden heeft het WK team uit Swalmen van de Back 

to Back Challenge een oefenweekend in Winterwijk gehouden. 

Om verschillende redenen was dat geen succes. Allereerst werd 

het gehouden in een manage waar het zo stervenskoud was dat 

het ook met alle aanwezige wol niet warm te krijgen was. 

Die wol was er in verband met de grootste noordelijke 

handwerkbeurs, Midwinterwol. Het team hield er vooral 

spindemonstraties. 

De tweede reden dat het tegenviel was het hotel waar we 

zaten. Dit hotel combineert het “hotel zijn” met een 

bowlingbaan. Als je de verkeerde kamer hebt zit je tot laat in de 

avond met het geluid van knallende bowlingballen. 

De positieve kant was dat er veel te zien was, tijdens twee drukke gezellige dagen, want wie 

te hard Winterswijk inrijdt eindigt in Duitsland, maar omgekeerd zijn veel Duitsers 

geïnteresseerd in de beurs.  

De organisator, Hans van “Lowlands 

Legacy” is een groot voorstander van 

Ierse muziek, dus voor mij was er 

genoeg te beleven, zeker als je ook kunt 

fotograferen.  

Nu het team niet meer terug wil, 

besloot Nelleke dat het tijd werd om als 

bezoeker rond te kijken. En dus reden 

we vroeg in de ochtend naar 

Winterswijk en boekte een hotel 20 minuten van de bowlingbaan. 

De beurs is zo groot dat ze inmiddels een parkeerterrein op het plaatselijke industrieterrein 

hebben. Omdat het in december meestal niet echt aangenaam is, heeft de organisatie een 

deal gesloten met het plaatselijke autobusmuseum. Voor een €1 p.p. kan je een retourtje 

naar de beurs kopen. 
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Het beschrijven van een beurs is 

niet mijn typische onderwerp. Er 

zijn schapen, lama’s, vachten, 

spinnenwielen en allerlei wol en 

andere benodigdheden voor 

breien, spinnen, weven, vilten, 

haken en waarschijnlijk zelfs voor 

een verdwaalde quilt. 

Nelleke kijkt op haar gemak rond, 

en als ik de weg in het algemeen, 

of in het bijzonder haar kwijt ben, 

is er wel een vriendin die een Whatsapp stuurt hoe ze me weer kan vinden. Kortom een 

zorgeloos verblijf. 

Na een paar uur heeft ze het gezien en gaan we met de in dieseldampen gehulde 

museumbus terug naar ons voiture op de parkeerplaats. 

Nelleke is goed en zorgvuldig in het uitzoeken van hotels, en als ze zegt dat we in Bourtange 

slapen, dan is dat voor mij een gegeven. 

Soms is het beter om je iets in te 

lezen, zodat je weet waar je tegenop 

loopt. Heb ik niet gedaan, geef ik 

toe. Maar voor mij is Bourtange oost 

Oost Groningen, dus wat moet je 

dan nog meer weten. 

Mijn onwetendheid zorgt er voor 

dat we ons het laatste stuk lam 

zoeken. We hebben de juiste straat, 

maar het enige wat er op lijkt is het 
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VVV kantoortje. En dat is toch niet waar je onmiddellijk aan denkt als je wilt slapen. 

Bij gebrek aan beter stappen we er 

binnen en jawel, na veel schuiven 

met stapels geeft de vrouw achter 

de balie toe dat er een kamer voor 

ons is. Niet dat ze daaraan twijfelt, 

want ze heeft onze naam gezien. 

Maar ze ADHD’t alle papieren door 

elkaar en vult alles op verkeerde 

plekken in. Nu is de VVV 

administratie niet onze zorg dus 

we laten ons blij uitleggen waar 

we slapen. 

Bourtange is een oude vesting, die de laatste decennia is teruggebracht tot de situatie uit 

1743. Een prachtige stervormige vesting, te midden van een water- en moerasgebied. (Dat 

laatste is door de ontvening weg, maar het water ligt er prachtig bij.) Om in de vesting te 

komen moet je nog over een traditionele brug en door een oude poort. 

Wij slapen in de 

voormalige kazerne 

binnen de vesting. Een 

eenvoudige kamer, die 

helaas stinkt naar de 

rook. We zijn nog net op 

tijd om de vesting rond te 

lopen en de molen en 

oude kruidhuizen, kerk en 

synagoge te bewonderen. 

Op het centrale plein is men voor de 

volgende dag een kerstmarkt aan 

het opbouwen. De hele dag 

rondsjouwen maakt hongerig en 

dus eindigen we in ’s Lands Huys, 

het chique restaurant in de vesting. 

Hoewel het chique wel mee valt. 

Door de activiteiten is het zo druk 

dat ze alleen een kleine kaart 

hebben. Daar staat gelukkig genoeg 

op. Als we naar buiten lopen zit ik 
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zo vol, dat ik er niet aan moet denken dat ik een grote kaart had moeten aanvallen. 

Als we teruglopen is de kerstverlichting buiten aangezet en ziet Bourtange er 

sprookjesachtig uit.  

BOURTANGE - BREMEN, 17 DECEMBER 

De volgende ochtend lopen we eerst buitenom naar de ontbijtzaal. Die ziet er gezellig uit en, 

wat minstens zo belangrijk is, men levert een goed ontbijt. 

Hierna doen we nog een rondje over de vestingmuur en langs het kleine ijsbaantje, dat er 

net buiten ligt. Nelleke scoort de nodige Pokemons, zelfs met kerstmuts. 

Dan wordt het tijd de koffertjes naar 

de auto te slepen, die nog naast de 

VVV staat. Een lange stoet van 

kerstmarktgangers komt ons 

tegemoet. 

Wij geven gas richting Bremen, dat 

net als alle andere grote Duitse 

steden een van de mooiste 

kerstmarkten van het land heeft. 

De aankomst is een soort van drama. 

Voor de hotelgarage staat een “stau” en een bord “besetzt”, twee te vermijden Duitse 

woorden. Na wat heen en weer steken rijden we weg naar een willekeurige parkeergarage 

die wel plek heeft. Het is even rijden, maar via het wandelgebied staan we zo weer voor het 

hotel. 

Daar is het ook druk. Een groep 

landgenoten probeert voor te dringen. 

Dat weet ik net te vermijden, maar zie 

nog wel dat onze kamer klaar is, en die 

van hun niet. Wij mazzel. 

De kamer in het Radisson Blue kijkt uit 

op de overdekte binnenplaats, waar ook 

het restaurant is. Het is een prima plek. 
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Dat kan helaas niet worden gezegd 

van de kerstmarkt. Het is de laatste 

koopzaterdag voor de feestdagen en 

daarmee met hoofdletters de drukste 

dag van het jaar. Om het lokale geluk 

compleet te maken speelt Werder 

Bremen vandaag thuis tegen FC.Köln. 

De extra lading bezoekers is 

luidruchtig en heeft de aanval op het 

Duitse bier al goed ingezet. 

Alleen een kerk is een rustige plek. Daar oefent een groep professionele blazers voor een 

kerst- of adventconcert. We blijven een paar nummers hangen, want het klinkt geweldig. 

We ontvluchten de 

binnenstad via de 

Varkenshoedersstraat, 

waar een leuke 

beeldengroep staat. Een 

vader besluit dat er 

uitsluitend een foto 

genomen kan worden als 

hij en zijn kinderen er op 

staan. Pas als we het 

opgeven en vertrekken 

haalt hij zijn 3 koters van 

de beelden.  

We kiezen als alternatief voor de markt voor het wandelen langs de verdedigingswallen van 

de Altstad. Leuke tocht, met een oude scheve molen en spechten als hoogtepunt.  

Als we op de stadskaart kijken worden we aangesproken. 

Een Bremense vertelt ongevraagd dat om 15:30 “de 

match” begint en dat de binnenstad dan weer behoort 

tot een van de gezelligste kerstmarkten van het land. 

We wagen het er op en moeten toegeven dat de drukte 

nu net onder de pijngrens zit. De markt is behoorlijk 

uitgebreid en loopt via het centrale marktplein door 

richting de kaden van de Wezer. Over het marktplein 

loopt ook de plaatselijke tram. Om te voorkomen dat er 

ongelukken gebeuren wordt de tram voorafgegaan door 

een Kerstman met een bel. 
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Helaas is er langs de Wezer geen 

hulpkerstman ingezet, daar loop je 

gewoon vast, zelfs in het wandelgebied. 

Wij geven het op. 

’s Avonds 

moet er 

toch 

gegeten 

worden 

en 

Nelleke googelt een Mexicaan even verderop.  

Als we beloven binnen twee uur weg te zijn is er plek. En 

prima voedsel. Tijdens het eten blijkt ook duidelijk dat de 

voetbalwedstrijd is afgelopen. Verlengde bussen worden 

onder begeleiding van krijsende politieauto’s richting het 

zuiden geleid.  

Voor we aan het toetje toe zijn keert de relatieve rust weer 

terug in de stad. Wij vinden de kerstsfeer nog te overdadig 

en geven het op voor vandaag. 

BREMEN, 18 DECEMBER 

De volgende ochtend begint met de constatering dat er helemaal niets mis is met het ontbijt 

van het hotel. We lopen langs de slaperige 

kerstmarkt over de Marktplatz. Het is nu beter te 

zien dat het een heel mooi oud centrum is, met 

een kathedraal, stadhuis en gildehuis. Op het plein 

staat het 5,47 m hoge beeld van Roland. Dit beeld 

uit 1404 is het symbool van de vrije Hanzestad. Het 

is ook een functioneel beeld: de afstand tussen de 

knieën is precies een Bremense El. Een lengtemaat 

die het heeft afgelegd tegen het metrisch systeem. 

En dat terwijl 55,372 cm toch zo’n handige eenheid 

is. 

De gebouwen zijn prachtig versierd en de 

kathedraal is.. dicht. Wel zien we nu het 

beroemdste beeld van de stad, dat in een hoekje 

naast de kathedraal staat: de Bremer 

staatmuzikanten. 
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Waarschuwing: ook hier moet iedereen aan het beeld zitten. De juiste manier is de ezel bij 

beide poten pakken en een wens doen. Wie een poot pakt wordt uitgelachten door de 

inwoners; de ene ezel geeft de ander een poot.  
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Via de varkenshoedersstraat, waar het 

gezin van gisteren de bezetting heeft 

opgegeven, lopen we opnieuw naar de 

vestingwal, maar nu pakken we de 

andere kant. Daarbij raken we op enig 

moment verzeilt in Schnoor. Deze wijk is 

een echte aanrader. Hele kleine straatjes 

met veel vakwerkhuizen en kleine 

winkeltjes. Het is een wandeling waar je 

echt honger van krijgt. 

 

Dat kan inmiddels weer geregeld worden 

op de kerstmarkt 

waar de worsten 

weer op de BBQ’s 

liggen. Op 

kerstmarkten, en 

zeker die in 

Duitsland, is het 

altijd goed eten. 

Bij een broodje worst moet je geen illusies hebben. Het 

broodje heeft maar een kwart van de lengte van de worst en 

is eigenlijk alleen een handvat om te voorkomen dat je hele 

vette handen overhoudt aan de lunch. Met een portie 

poffertjes is de lunch helemaal geregeld. 

Het is voor in de middag, 

en eigenlijk hebben we de 

kerstmarkt, de Marktplatz 

en de Altstad wel gezien. 

De kathedraal…. die is nu 

open, maar heeft een 

voorstelling en vraagt 15 € 

p.p. en valt alweer af. 

Wat we nog niet hebben gezien is de Böttcherstrasse, 

waar de achteruitgang van het hotel aan grenst. Op zich 

niet heel oud, maar met leuke gebouwen en beelden. 
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Als je de straat uitloopt kom je 

weer langs de Wezer. We steken 

de rivier over om ook nog even te 

kijken in de Alte Neustadt. Het is 

goed om je te realiseren dat het 

centrum van de stad, zoals van 

zoveel Duitse steden is plat 

gebombardeerd. Deze wijk is 

hersteld in zijn oorspronkelijke 

uiterlijk, met grote huizen met 

veel torentjes, balkons etc. Het is 

niet zo bijzonder als Schnoor, 

maar een aardige afsluitende wandeling.’ 

Het eten gaat minder georganiseerd dan gisteren. Op goed geluk lopen we de stad in. Daar is 

een aantal passages, waarvan we er gisteren ook al wat gezien hebben. In de Kontor passage 

zit een diner-achtige Italiaan. Niet te duur, goed eten, lekkere Johannesbeer Schorle, een 

perfecte afsluiting van het Duitse verblijf. 

BREMEN – TIEL, 19 DECEMBER 

De volgende ochtend beginnen we op ons gemak. Ontbijt, uitchecken en vooral even naar de 

Kathedraal. Het is duidelijk dat dit gebouw tijdens de oorlog meerdere voltreffers gehad 

moet hebben. De glas in lood is modern en de kerk is, los van groot, niet heel bijzonder. Een 

uitzondering op deze regel is het houtsnijwerk, vooral dat van de preekstoel. 

We overwegen even langs 

te gaan bij een van de 

andere allermooiste 

kerstmarkten van het land, 

maar kiezen uiteindelijk 

voor een stop in Nijverdal, 

waar we op de Sallandse 

heuvelrug een hele mooie 

(blauwe) wandeling maken. 

Daarna is het nog even gas 

en zit de laatste trip van 

2016 er op.  

Thuis horen we dat een idioot met een vrachtwagen de kerstmarkt bij de Gedächtniskirche 

in Berlijn is opgereden. Met 12 doden tot gevolg. Het sluit aan bij onze mening: 2016, een 

waardeloos jaar, maar met een paar leuke uitjes. 


