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VOORAF, MAAR 20 JAAR LATER

Opruimen van mijn werkdocumenten in 2018 stuitte ik op een reisverslag van een van mijn
eerste buitenlandse reizen. Aan het eind van de 20 e eeuw hielp Nederland nieuwe en
toetredende EU staten om hun ontwikkelingen te versnellen, onder meer op het punt van
Energie en klimaat. In 1997 was ik voor het eerst naar Letland geweest. Nu was het tijd om
opnieuw in gesprek te gaan. Mijn collega Jord over duurzame energie en ik over
gemeentelijk energiebeleid en mogelijke samenwerking met energiebedrijven. Daarbij was
samenwerking met partners in de twee Baltische staten hoofddoel. Maar het was vooral van
beide kanten wennen aan nieuwe systemen. Hier dat verhaal, met nieuwe lay-out, foto’s en
marginaal minder taalfouten.
TIEL – RIGA ZATERDAG 27 JUNI

Na de varkens1 uitgelaten te hebben, zeg ik Nelleke, Esther en Merijn gedag en stap om 7.11
in een treintaxi naar het station. "Ziet er serieus uit", zegt de chauffeur. Als ik uitleg dat ik
naar Estland/Letland moet, legt hij me precies uit hoe ik dan weer naar huis kan komen met
openbaar vervoer en dat hij dan hopelijk dienst heeft. Een vriendelijke start van de
werkweek. Op Schiphol bel ik voor het eerst met de GSM; dat werkt uitstekend.
10.45. De Solmund Viking landt vertraagd. De reggae
artiest naast me in de vertrekhal heeft eerste de
zenuwen: hij is bang dat hij zijn aansluiting mist, en
snapt niet waarom hij niet in een vliegtuig zit. Als ik
uitleg dat er een vertraging is komt hij tot rust en
raakt hij met me aan de praat. Zijn naam is Michael
Rodes2, ex-lid van Black Uhuru. Hij is voor een concert
op weg naar Turku, en legt me uit dat het zijn van
vegetariër in combinatie met het drinken van de eigen
urine de definitieve oplossing voor alle medische
kwalen is. Met name voor Aids hoef je dan niet meer
bang te zijn. Mijn opmerking dat de lifstyle meer garantie biedt is volgens hem onzin. “Ya
man, there is no disease, only dis ease, know what I mean?”
Artsen doen volgens hem ook niets anders dan capsules met urine verstrekken. De man
heeft in ieder geval gevoel voor humor: met z'n weed doorlopen ogen vertelt hij de

1

Dochterlief had in die jaren een enorme collectie varkens knuffels waaronder de toen nog vrij anonieme
Knorf.
2
Op de hoes rechts.
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bewaking vrolijk dat ze roken in een non-smoking area. Bij het inchecken raak ik hem kwijt:
allereerst wordt hij aangehouden nadat het alarm afgaat, vervolgens reist hij eerste klas.
Het laatste wat ik van hem hoor is dat hij de vrouw die hem fouilleert vertelt dat de bobbel
in zijn jack de onbespoten uien voor zijn salade zijn. Ik ga een CD van hem kopen.....
De tocht naar Riga duurt vervolgens erg lang, wat vooral wordt veroorzaakt door het feit dat
ze de klok in Scandinavië 2 uur vooruit hebben gezet.
Het is half bewolkt, maar ik krijg ruim de kans om Zweden vanuit de lucht te zien. Er is
enorm veel ruimte en een prachtige afwisseling van bossen, meren en akkers, met hier en
daar wat bewoning. Na een rondje over het vliegveld start de laatste etappe naar Riga. Dit
gaat razendsnel: de klok gaat weer een uur terug. Het zicht is vaak goed, waardoor de
eilanden in de Oostzee/Baltische golf goed te zien zijn. Na korte tijd landen we op het
vliegveld van Riga.
Riga heeft een aantal trekken van
Tallinn: de houten huizen, het
achterstallig onderhoud, de oude
Russische taxi's. Het verschil is ook
levensgroot. Riga is verder
ontwikkeld, en de ruimte is
geweldig. Overal grote parken en de
rivier de Daugava die de stad in
tweeën deelt. Bij het hotel vind ik
collega Jord in de slijterij. We
besluiten ieder ons weegs te gaan,
want ik wil eerst een rondje door de stad doen. Dat wordt dus drie uur wandelen, exclusief
de Italiaan en McD. De temperatuur is zeer aangenaam, voor in de 20 graden, wat door de
velen gevierd wordt door minimaal gekleed te gaan (de minirok krijgt een nieuwe betekenis)
Later op de avond eindigen velen op terrasjes waar
veel live muziek te horen is .
's Avonds laat loop ik de sheets door met op de
achtergrond Flodder in het Duits. Het Konventa hotel
is geweldig. Het bevindt zich in een gerenoveerd
klooster, dat er nu zo mooi uit ziet, dat het een
toeristische attractie is. Op een gegeven moment
wordt er zelfs een groep landgenoten door een
Nederlands sprekende tolk rondgeleid.

RIGA, 28 JUNI

Jord verschijnt niet aan het ontbijt. Dat
laatste is trouwens prima, met het
typisch Oost-Europese rogge
zuurdesem brood en veel vruchtensap.
Bij afwezigheid van Jord ga ik alleen de
stad in. Er is veel te fotograferen, en er
is een enorme openlucht markt. Ik
scoor 2 illegale Cd's (U2 en REM), een
munt en een armband voor Es.
Gemiddeld is de muzieksmaak hier
shit: disco en hardrock. Een poging om informatie te krijgen over de bussen is aanvankelijk
een regelrechte ramp. Op het treinstation spreekt niemand Engels/Duits. Zelfs de groep
doofstomme waar ik tegen oploop wordt beter geïnformeerd dan ik3. De meeste moeite
heb ik met het me ontdoen van de agent, die me het hele station over sleept nadat ik hem
om de Info heb gevraagd.
Bij gebrek aan resultaat
volgt plan B. Door achter de
bussenstroom aan te
wandelen sta ik al snel op
het busstation. De bussen
zijn een museum op zich.
Van hyper modern, tot
versleten dubbele
trolleybussen, die met 2
stuk aan elkaar gekoppeld
zijn. Op het busstation is
ook een infostand, maar die is dicht, dus besluit ik nog maar een half uurtje wandelen. Het
gaat langs de prachtige gerenoveerde huizen, en langs huizen die dat absoluut nog niet zijn.
Houten en stenen gebouwen wisselen elkaar af binnen de straten.

3

met dank aan Douglas Adams
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Een aardig detail is dat reclame maar ten dele wordt geplakt. Voor het grootste deel is het
handwerk. Zo wordt de "held" van Camel, inclusief kameel, keurig op de muur geschilderd.
Op een gegeven moment ontdek ik dat de doorgangen onder en tussen flats, die ik voor
inrit had versleten,
toegang geven tot
dicht bebouwde
binnenplaatsen.
4Na

nog wat geslenter
door de regen kom ik
terug op het
busstation. Het
infohok is open. In de
ruit, die volkomen mat
is door het vuil, is een
kleine opening. Het
hoofd in de opening
betrekt als ik begin met mijn riedel "Do you speak English oder sprechen Sie Deutsch?". Dan
klaart ze op, en zegt iets onverstaanbaars waarbij ze gebaart naar "iets" naast haar. Ze
wordt half opzij geschoven en 2 borsten vullen de opening. In een flits hoop ik dat het glas
ook vanaf de andere kant mat is, zodat mijn Al Bundy blik niet op valt. De borsten wiegen
niet alleen heen en weer, ze spreken ook uitstekend
Duits, zodat ik even later weet waar ik aan toe ben.
Vertrek van de bus om 17.00, aankomst om 23.40 uur.
Dat wordt even Utrecht bellen, het is niet de tijd die
mijn Engelse contact Ian verwacht.
Na een korte stop bij McD is het werktijd. Jord heeft
nog niet gereageerd op mijn berichten, hij is druk met
zijn projecten. Als hij 's avonds nog steeds geen teken
van leven heeft gegeven maak ik een korte wandeling
langs Riga Castle en het parlement, waarna er wordt
gegeten in het hotel.
Het is goed dat ik geen vegetariër ben, want de forel
met groenten blijkt forel met een worteltje in drieën

4

Paldies: de eerste jaren was het sport in zoveel mogelijk talen “thank you” van McD te fotograferen.

en een stukje van een
stukje bloemkool te zijn,
maar 't is lekker. Tijdens
het eten werk ik deze
administratie bij.
's Avonds wordt Flodder 3
uitgezonden. Vooral de
beelden van de
stadhuizen van Utrecht
en Bilthoven zijn leuk.

RIGA PARNÜ - 29/6.

Ik word vroeg wakker van een geleid dat doet
denken aan douchende buren. Mis dus, het zeikt
van de regen, en dat tikt hard op de nieuwe
zinken goten van het Konventa complex.
Tegen de tijd dat ik in actie moet komen is de
bui over. Ik bel Jord zijn bed uit, maar die
ontkent later gebeld te zijn. Enfin, dat doet er
weinig toe, we eindigen samen aan het ontbijt,
waarbij Jord meer haast heeft dan ik, want hij
moet nog naar de ambassade voor een
presentatie. Eerst gaan we naar Ilze en Ralfs van
de Letse organisatie Score, waar Novem in
Letland mee werkt. Ilze gaat mee naar de
ambassade, ik blijf achter met Ralfs, de jonge
medewerker die sinds 1 juni verantwoordelijk is
voor de Letse energiebesparing. Hij is erg
geïnteresseerd in wat we doen, en pas als hij van
mij hoort hoe laat het is schrikt hij op en gaan
we als een haas naar hun ministerie van EZ voor een bijeenkomst. Ook Jord en Ilze komen
op het laatste moment binnen vallen. Een kleine regiefout: er is geen lunch, dus we
behelpen ons met de koekjes en de koffie. Verder gaat alles goed en Ralfs brengt me na
afloop naar het station, waardoor ik probleemloos mijn kaartje en de juiste halte vindt.
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Los van wat getouwtrek over de hoeveelheid bagage die ik bij me heb, gaat alles wel. De
tocht gaat eerst door de buitenwijken van Riga, die grauwer zijn dan het centrum, maar
waar ook duidelijk gewerkt wordt. Daarna rijden we langs de kust van de Baltische golf in
noordelijke richting. Onderweg zien we eindeloze berken-/naaldbomen wouden, met hier
en daar een stadje of dorpje
vaak. met ooievaars. Met enige
regelmaat is de zee vanuit de
bus te zien. Het eerste uur lig ik
in coma, maar als ik ontwaak
reken ik uit dat de genoemde
aankomsttijd van 23.40 uur
waarschijnlijk de aankomst in
Tallinn is, Parnü moet dan uren
eerder zijn bereikt.
Uiteindelijk blijkt dat te
kloppen. Bij het station zie ik
een bank, waardoor ik m'n laths kan wisselen tegen kronen. Op weg naar de ingang van de
bank loop ik al tegen het hotel op. Vanaf de 7e etage, waar de kamer is, is de stad goed te
overzien: wijds, rustig en behoorlijk onderhouden.
Ian is er nog niet, zodat ik om
21.00 uur enthousiast aan de 2e
maaltijd van die dag begin. Die
valt tegen een matige salade
wordt gevolgd door patat die in
het vet zwemt met waterig
kijkende "kebab", wat Est is voor
een mislukte schaslik. Een korte
wandeling door het centrum
verjaagd het chagrijn snel, het is
een mooi stadje.
Ian ontmoet ik later bij de lift
van het hotel. Hij draagt een oranje trui om op te vallen. De foto's die Antoinette me had
gegeven helpen overigens meer.
Na een projectbespreking zie ik Nederland Joegoslavië uit het WK voetbal werken.

PARNÜ – SAARRUMA 30 JUNI

De wekker staat te laat, maar na
wat gerace zijn we op tijd
onderweg naar het eiland
Saarruma. De overtocht en de rit
naar en op het eiland zijn
prachtig. Eindeloze velden en
bossen. We hebben drie
vergaderingen, die uiterst
plezierig verlopen.
Een van de bijeenkomsten, met de county ambtenaar, is tijdens de lunch. Deze volledige
maaltijd, met uitstekende
Griekse salade hersteld het
vertrouwen in de Estse
keuken.
Na de vergaderingen in
Kuressaare, de “hoofdstad”
van het eiland, brengt Ian
me naar Tehumardi wat
niet alleen blijkt te bestaan,
maar ook nog een camping
met 12 houten hutjes heeft.
Hier worden de landdagen
van het Estse regionale
netwerk gehouden. Niet alleen de netwerkers zijn er, maar ook hun gezinnen, de Zweedse
coördinatoren, de Estse EG
ambtenaren, en nu ook wij.
De stemming is opgewekt.
's Avonds is er WK voetbal.
Als Engeland wint mag Ian
voorgaan in het drinken.
Anders beloven ze hem
plechtig dat ze samen met
hem het verdriet zullen
verdrinken. Voor die tijd
moet er echter gedronken
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worden om de maaltijd met
gebakken vis weg te spoelen.
Daarna doen ze onder het
genoegen van een potje bier
een quiz, waarna het tijd is
voor de sportieve
ontmoeting van het team.
De wedstrijd bestaat uit het
drinken van bier, waarna er
gehold moet worden, met
stenen gegooid en
gevoetbald. Een van de
aanwezigen loopt met zijn
hoofd tegen een boom. Gelukkig is hij opgelapt voor de wedstrijd begint. Men zet hem
medicinaal op whisky. Bij het eerste Engelse doelpunt blijkt dat een slecht advies. Het
slachtoffer springt zo blij omhoog, dat hij zijn kop stoot tegen de bar, waarna hij een tweede
gat in zijn hoofd heeft.
Tijdens de rust laat men de
kerstman met een bootje
uit zee komen. De goede
man deelt prijzen uit voor
de prestaties van het
voorbije jaar. Los van een
serieus cadeau voor de
projectleider krijgt
iedereen een fles bier en
een mooie steen. Ook wil
Santa dat men voor hem
zingt.
In het schema wordt dat
ingepast om 0.300 uur. Voor die tijd moet men de voetbalwedstrijd uitkijken, in de sauna,
en natuurlijk drinken, omdat de sauna dorstig maakt. Ik verlaat de scène om 1 uur, het is
mooi geweest.

SAARUMA – TALLINN, 1 JULI

Niet tot mijn verbazing heb ik de volgende ochtend om 7.30 Saaruma voor mezelf. Dit biedt
mogelijkheden om een wandeling te maken. In de Baltische zee zijn stekelbaarsje en uso's5
te zien; daarboven meeuwen, visdiefjes, eenden en aalscholvers. Ook de plantengroei is
werelds. Wilde aardbeien, orchideeën, klokjes etc. groeien in een open bos met dennen,
berken en jeneverbesstruiken. Een prachtig gebied.
Na 9.30 komt het kamp
langzaam tot leven. Volgens
goed Ests gebruik ontbijten we
met roggebrood en haring,
muesli, vruchtensap, ei en veel
koffie.
Later op de dag rijden we naar
Tallinn. De hernieuwde
kennismaking begint onder een
dreigende wolken lucht en
eindigt in de regen, maar dan is
een groot deel van de gewenste
gebouwen reeds bezocht, en is
de maaltijd bij Texmex verorberd.
TALLINN 2 JULI

Alweer de laatste dag van m'n verblijf. 's Ochtends vergaderen bij Ian, 's middag lunch met
o.a. de Esten Pritt en
Matts, waarna Ian me af
zet op het vliegveld. De
lunch ligt zwaar op de
maag: haring met zure
room en pea porridge
(zeg maar erwtencake).
Via Stockholm gaat de
vlucht naar Schiphol,
gelukkig zijn de
maaltijden aan boord
minimaal.

5

Unindentified Swimming Objects
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