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NOORWEGEN, 15-19 MEI 

 

ZONDAG, TIEL - BERGEN 

Bergen is tot voor kort voor mij de plek waar het WK wielrennen op de weg is gehouden. En 
een omgeving die er erg leuk uit ziet. 
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De kans om daar afscheid te nemen van IEA DSM waar ik een jaar of twaalf actief ben 
geweest lijkt daarmee zomaar een goed plan. En zo sta ik op 15 april aan het eind van de 
ochtend op Schiphol.  

Geen idee waarom, maar het is stervensdruk. En er zijn grote groepen met de mening dat 
het beste plan om de tijd door te komen is gewoon zitten. 

Bij voorkeur op een koffer, en bij voorkeur in een gangpad. Kortom het is een bende. 

Inmiddels laag schuimend bereik ik de 
rij naar de controlebalie. Er staat een 
bord dat ferm aangeeft dat je er 25-30 
minuten in de file staat. 

Als je op tijd bent valt dat best mee, 
en de controleurs zijn een stuk 
vriendelijker geworden in de loop der 
jaren.  

In de vertrekhal ontmoet ik al een 
paar collega’s, en tegen de tijd dat we 
naar de Cityhopper lopen is het al best 
weer gezellig. 

Als zo vaak snurk ik een groot deel van de korte vlucht. Gelukkig ben ik op tijd wakker voor 
de daling. Het schitterende zicht op de fjorden kust bij Bergen (de tweede stad van 
Noorwegen is waanzinnig mooi!  

Het is zondag, en dus is het besluit van de aanwezigen dat een wandeling na het inchecken 
in the Admiral hotel de enige logische optie op dit moment is. 

De wandeling begint in Bryggen, een kade met iconische gekleurde (voormalige) Hanse 
pakhuizen. Ze liggen prachtig aan de fjord. Als je even doorloopt kom je langs Bergenhus, 
een fort en kerk, die terug gaan tot de 12e eeuw. 

Bergen heeft de naam dat het de natste plek van Noorwegen is. Dat geldt in ieder geval niet 
vandaag. Het is zonnig, dus iedere Noor heeft onmiddellijk de korte broek of minirok 
aangetrokken om maximaal te genieten van de zon. Dat doen ze bij voorkeur door een 
heuvel op of af te lopen. 
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We kunnen de 
funiculaire die naar de 
top van de heuvel gaat 
niet vinden (wat 
achteraf een prestatie 
blijkt), dus we draven 
een tijdje achter ze aan. 
Kudo’s voor de Noren, 
zij draven door, terwijl 
wij langzaam over gaan 
tot strompelen. 
Honderdtachtig meter 
voor de top kunnen we 
fantastisch uitkijken 
over de fjorden en aan 
de andere kant over de 

besneeuwde toppen van de heuvels. 

Besneeuwd is prachtig, zolang het een eind weg is. We nemen het risico niet dat onze top 
nat en glad is, en keren ter plekke om. Op de terugweg kunnen we, minder buiten adem, 
naar de omgeving kijken. Als 
restverschijnsel van het wielrennen 
zijn de bomen op de helling nog 
voorzien van yarn bombing (de 
textielvariant van graffiti). En 
daarmee zijn ze weer een leuke 
aanleiding voor foto’s voor Nelleke. 

In de avond gaan we met een 
inmiddels uitgebreide groep naar 
“The fishmarket”. Want als er een 
ding is wat de Noren kunnen dan is 
het vis vangen en klaarmaken.  

Hun schaaldiersoep moet met 
name genoemd worden. 

 

MAANDAG, CONFERENTIE EN KOREANEN 

De IEA driedaagse begint met een nationale 
DSM-dag. Zestig energie experts die een dag 
lang discussiëren over efficiënt energiegebruik 
en energievoorziening. 

Ik mag de dag afsluiten met een meer 
algemeen verhaal en een visie op DSM in de 
toekomst. Op het laatste moment moet ik er 
een extra verhaal inschuiven om te 
compenseren voor een afwezige spreker, dus 
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het wordt een rondje improviseren. Maar men is enthousiast, dus er moet iets ingezeten 
hebben.  

Na afloop maak ik een wandeling naar Nordnes park aan het eind van onze landtong in het 
Fjord. Je hebt er goed uitzicht op het fjord en de haven. Er is veel scheepvaart, zowel vracht 
en visserij als de 
veerponten tussen de 
verschillende delen van 
het fjordencomplex hier. 
Op de terugweg kom je 
langs de Frederiksberg, 
een fort dat uitkijkt over 
het water. 

Wat opvalt is dat de 
Noorse houten huizen erg 
dicht op elkaar staan. Het 
voordeel is dat er veel 
straten zijn waar geen 
auto in kan. 

Aan het eind van de 
wandeling moet ik nog doorlopen om op tijd aanwezig te zijn bij een vergadering met 
Koreanen die willen samenwerken met het IEA. 

Aanvankelijk is me niet helemaal duidelijk waarom ik 
ben uitgenodigd, maar al snel blijkt dat ik de enige 
Europeaan ben met ervaring in samenwerking met 
dit volk. En dat helpt enorm bij het gesprek. Dat ik 
daarna ook nog mee moet met eten vind ik helemaal 
niet erg, ook al moet wel de traditionele foto worden 
gemaakt. 

Na afloop wordt ik geïnterviewd door de adviseur van 
het IEA. Hier geldt dat hij het leuk vindt en zijn tijd 
neemt, zodat ik pas om 23.30 mijn kamer 
binnenloop. Vandaag mag ik overuren schrijven.  

DINSDAG, ETEN BIJ CORNELIUS  

De vergadering begint met de mededeling dat Hans Nilsson voor de 3e keer een 
herseninfarct heeft gehad. Deze keer zou hij toch zomaar langer uit beeld kunnen zijn. Het 
netto effect is dat de huidige leiding van het IEA DSM TCP naar mij kijkt voor procedures en 
aanpak. 

Ik heb er op dat moment al een uitgebreide wandeling opzitten in het centrum. Daar valt 
niet heel veel over te melden, of het zou moeten zijn dat je nog steeds overal terugziet dat 
de Noren Vikingen zijn en dat ze dat middels beelden en reclame uitingen nog steeds graag 
laten zien. 

En het wordt, ook als je niet op de besneeuwde toppen let, duidelijk waarom Bergen bergen 
heet. Zodra je iets weg bent van het water in de fjord kan je geen meter vlak lopen. 
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Dat dit heuvel- en berglandschap dan toch de 2e stad van het land is geworden kan alleen 
worden verklaard door de schoonheid van het fjord. Vanuit het gemaks-oogpunt is er geen 

enkele reden voor. 

’s Avonds gaan we met boot naar 

een eilandje in het fjord met het 

restaurant Cornelius, waar we 

heenvaren door heel veel regen. 

De eigenaar legt uit dat het 

restaurant is vernoemd naar opa, 

die samen met de koning oesters 

verbouwde. Hij wilde dat bedrijf 

voortzetten en wel bij dit eiland. 

Het eiland was van een oude knar met mooie dochter. Die dochter gaf de voorkeur aan de 

vriend (die had een groter six-pack en een motor) van de eigenaar, waarna de laatste 

uitweek naar Seattle om vis en oesters te verbouwen. Dit laatste lijkt waar, Seattle heeft de 

naam net zo regenachtig te zijn als Bergen. Na zeventien jaar reedt de vriend zich heel dood, 

met motor en al, waarna de eigenaar alsnog eiland en dochter versierde.  

In tegenstelling tot eerdere poging om vis te kweken, stortte hij zich deze keer op het 

bouwen van een restaurant. Cornelius loopt het prima en is uitgegroeid van 30 tot 360 

plaatsen, ondanks dat je er alleen met de boot kan komen. En loopt echt goed: vorige week 

had hij nog 5 noordelijke premiers, en ook de Boss heeft hier gegeten. 

Hoewel het verhaal mogelijk een nog lager waarheidsgehalte heeft dan deze vertelling, is het 

eten goed en gezellig, en daar gaat het om. We krijgen zelfs een rondleiding door de 

wijnkelder en langs de bakken met oesters en kreeften. Deze worden door de eigenaar bij 

elkaar gedoken, dus altijd vers en niet heel duur in de inkoop. 

Op de terugweg is het zo zeiknat, dat ik doorweekt in het hotel aankom, maar dat is geen 

probleem, de douchecel is zo heet dat je er alles in een paar uur droog hebt. 

 

WOENSDAG, WANDELEN LANGS LUNGEGÅRDSVANNET 

Om even over achten hang ik al aan de telefoon met Den Haag voor de volgende stap in een 
ander programma. De ochtendwandeling valt hierdoor af. 
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Na de vergadering is er nog een flink deel van de middag over. Tussen de bedrijven door is 
de mail ook nog weggewerkt, dus ik heb tijd voor een forse wandeling en om onderweg wol 
te kopen. Ik kies voor een route langs het station. Daar ligt een weg die populair is bij 
wandelaars. Het is alleen een fiets- en wandelpad en loopt langs het einde van het fjord 
Lungegårdsvannet. Waarschijnlijk is dit het langste stuk op één niveau en daarom goed voor 
het uitlaten van de hond of om te joggen. De meeste keren wandelaars keren aan het einde 
van de fjord om, maar ik kies er voor naar boven te gaan, over het spoor de helling op. Hier 
is duidelijk een luxer deel van de stad met grote huizen en tuinen. Er zitten mooie 
complexen tussen, die ernstig fotograbel zijn. 

De wandeling voert ook over de Assistent Kirkegården, wat gewoon een kerkhof is. Nu is het 
beroerd graven hier (zie verderop), dus een deel van de graven bestaat uit metalen dozen en 
ook de grafmonumenten zijn vaak van ijzer. Eenvoudig, maar best opmerkelijk. 

De wandeling eindigt in het centrum, waar ik een slechte bak koffie drink bij Starbucks. Het 
kan dus wel. Tijd om ook FB even bij te houden. 

Bert laat me weten dat Henk van Manen Bergen ooit heeft bezocht. Onder de indruk van de 
enorme regen vroeg hij een jochie: “Hoe lang regent het al?” “Geen idee”, zei het joch. “Ik 
ben pas acht”. 

Een andere uitspraak die hier een deel van het jaar van toepassing is, is “het is winter en vrij 
koud” en ook al zong drs P. dat over Omsk, ook in Bergen geldt dat het een deel van het jaar 
vrij koud is, fris zelfs. 

Het mag bekend zijn dat er weinige combinaties zo slopend zijn als vocht en vorst. De bergen 

van Bergen kunnen wel een 
millennium hebben, maar dat geldt 
niet voor de wegen en houten 
huizen. 

Je schepje in de grond steken voor de 
vorst er uit is, is moedig en je krijgt er 
spierballen van, maar het is niet heel 
effectief. 

En hoewel de Viking van nature 
moedig is, zijn ze niet van huis uit 
dom. Ze hebben niet alleen door 
wanneer het schepje de grond in 
moet (of de planken van de muur), maar ook dat je er bijtijds mee moet beginnen, anders is 
je seizoen alweer voorbij. 
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En dus liggen we op dit moment allerlei straten open en graven de Noren met groot 
materieel de straten op om de schade te herstellen. Als wandelaar leer je daardoor in ieder 
geval zigzaggen en om hekjes heen lopen, maar goed het is een extra training.  

 ‘s Avonds ga ik met vier collega’s terug naar het visrestaurant van de eerste avond. De 
Australiër en de Britse prof 
zitten alle twee in digitale 
projecten waar de problemen 
van Facebook bij verbleken. 
Maar het is gezellig en er komen 
allerlei verhalen over muziek en 
tv series voorbij. Ze zijn duidelijk 
van een andere generatie. Voor 
hen is Friends het absolute 
dieptepunt uit de tv 
geschiedenis, maar als ik zowel 
Axes of Awsome ken als vertel 
dat ik thuisbleef voor nieuwe 
Monty Python afleveringen mag 

ik toch blijven. Zeker als ik ook kan citeren uit onze gezamenlijke bijbel (Don’t panic). 

DONDERDAG, BERGEN - TIEL 

Gisteren was het vliegtuig niet meer te halen, dus ik vertrek vandaag.  

Zonder wekker opstaan is comfortabel, al sta ik op exact dezelfde tijd op. Het ontbijt is weer 
typisch Scandinavisch: 
knäckebröd met vis. Want 
laten we eerlijk zijn: wat zou 
je anders eten in dit land.  

Om twaalf uur moet ik de 
kamersleutel inleveren. Het 
lijkt daarom wel een plan om 
twee wandelingen te maken 
en tussendoor even te rusten 
en de spullen te pakken. 

Een eerste plan is langs de 
haven richting universiteit te lopen. Eerst langs de aanlegplaats van de Hurtigruten, daarna 
door een van de oudere buurten naar de universiteitsterreinen en park. In het oude deel zijn 
de straten zo smal dat je, als je je armen uitsteekt, beide huizen aan kan raken. Voor het 
park is het eigenlijk nog net te vroeg in het jaar, de bomen lopen nog net niet uit. Daarom 
loop ik maar terug via de stadkant, waar weer een aantal zigzaggen gemaakt moeten worden 
om de graafmachines te omzeilen.  
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Een van de aardige dingen in de stad zijn de enorme murals.  

Verder is er de Edvard Grieg Muziek hal met de Peer 
Gynt ingang. Bij het gebouw staan twee van de ten 
miste drie beelden van de man in de stad. De buste 
bij de ingang geeft aan dat hij leefde van 1843 tot 
1993. En dat moet waar zijn, want hij heeft het zelf 
ondertekend.  

In de hoek van de Edvard Grieg plaats is een lullig 
poortje: de Nina Grieg gate. Aan de andere kant is die 
maar 90 geworden, dus enige bescheidenheid past. 

De tweede wandeling vandaag is een herhaling van 
de wandeling van de eerste dag. Van Bryggen heb ik 
toen alleen de façades gezien. Nu weet ik dat de 
kleine ruimte tussen de huizen waarschijnlijk steegjes 
zijn. Dat blijkt te kloppen. Hier zitten de kranen van 
de oude pakhuizen en allerlei winkeltjes en 
restaurantjes. Eigenlijk is het hier veel leuker dan aan 
de voorkant. En de koffie is er beter dan bij *$$. 

Het tweede deel gaat weer naar Bergenhus. Vandaag 
werkt dat ernstig op mijn lachspieren. Hier de 
uitgebreide samenvatting. 

De Vikingen waren, als je de geschiedenis mag 
geloven, tamelijk lomp. En hoewel de scheiding van 
Noorwegen en Zweden in 1905 weinig meer inhield 
dan een eenvoudig “toedels” van Noorse zijde is er 
toch een periode geweest waarin de Vikingen een 
groot rijk vormden, dat zich specialiseerde in het 
knokken met de Polen en het onderdrukken van de 
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Balten. En dan beginnen we nog niet eens over de rooftochten in Noordwest Europa en het 
noorden van Amerika. 

 Met die instelling mag je verwachten dat er af en toe een poging wordt ondernomen, door 
de volkeren die de plundra moesten ondergaan, om je op de platte bek te slaan. 

In een berggebied, waar 
men af en toe een wolf 
ontwaart, gebeurt dat 
niet dagelijks, maar enige 
voorzichtigheid kan toch 
zomaar een positief 
effect op de 
levensverwachting 
hebben. 

In dat kader hebben de 
Vikingen aan beide 
kanten van het fjord een 
naar stevige vesting 
gebouwd, die warm en 
veilig was (behalve voor de watchers on the wall). 

De eerste dag zijn we er snel langsgelopen, maar nu is het tijd om het uitgebreider te 
bekijken. De huidige armee leiding heeft vastgesteld dat, als je een schepje in de grond kan 
steken, dit ook voor tentharingen geldt. Daarna hebben ze de nationale reserve opgeroepen 
om tentjes op te zetten. Dien ten gevolge staat de hele omgeving vol met auto’s van mensen 
die een paar dagen soldaatje moeten spelen. 

Het terrein staat dus vol met tentjes, maar verder is het een bende. Vuurwapens liggen in 
stapels op het gras, 
met alle zooi er om 
heen, inclusief de 
bammetjes en koffie 
van thuis, want je 
kan niet weten in 
zo’n reserve leger. 
Het geheel is 
omgeven door 
dranghekken, zodat 
het publiek niet door 
de 

gelegenheidskampeerders heen wandelt. 
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Dit publiek denkt daar trouwens anders over. Een groep 
omaatjes loop deze route iedere dag, en ziet weinig heil in 
het opgeven van die activiteit, alleen omdat iemand 
bedacht heeft dat het vandaag tentjesdag is. 

Voor de stoere nazaten van Snorri Sturlusson1 is het 
gebeuren een uitgemaakte zaak. In de oproep staat “zooi 
meenemen en tentje opzetten”.  

Het afrasteren en terugzetten van omaatjes ontbreekt in 
de omschrijving. Bovendien is een deel van deze vrouwen 
gewapend met nordic walking sticks en hun hondjes. En 
hoe je het ook wendt of keert, ze staan dichter bij de oer-
Viking dan de huidige reservisten. 

Ondertussen bezoekt een school deze historische grond, 
die terug gaat tot 1247 (met de Håkons Hall) en vanwege 
de zon besteden ze meer tijd aan diefje met verlos dan aan 

educatie. En wat is er nu leuker dan 
zo’n spel spelen tussen tentjes. 

 Dan blijft er voor mij weinig anders 
over dan te constateren dat er drie 
wandelingen zijn uitgezet, en dat ik 
die gewoon alle drie ga lopen, 
reservisten met hekken of niet. 

De eerste gaat naar het bovenste 
fort. Dat is dusdanig klimmen dat 
de reservisten zijn vrijgesteld. Dus 
kan ik ongestoord rondkijken over 
“the wall” met schitterend zicht op 
de fjord. 

 De tweede komt langs het militair museum. Bij binnenkomst wordt ik direct opgepakt door 
een militair. Hij legt me uit dat 
het druk is, omdat de 
reservisten in de weglopen, en 
de veteranen, die hier normaal 
in het wild voorkomen, zich 
hebben opgesloten in een 
vergaderruimte. 

Hij legt keurig uit wat er te zien 
is, en zo bekijk ik in korte tijd de 
bouw van het nu vervallen 
fjord, dat in 2020 zijn 950 jarig 
jubileum viert, de afscheiding 
van Zweden, de nazi bezetting 

 
1 Eigenlijk was Snorri een IJslander, maar zijn beeld staat er zo prominent dat we naar hem verwijzen. Als die 
Haakonen hallen we toch alleen maar door elkaar. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Snorri_Sturluson
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en de NATO missies. Aardig om eens te zien en omdat het gratis is en ze een toilet hebben, 
zeker een aanrader. 

De derde wandeling gaat 
tussen de tentjes naar 
Håkons Hall. Die is niet 
gratis, maar zo’n enorme hal 
is toch de moeite van het 
bekijken waard. Prachtige 
hal, mooie kleedjes en een 
van die momenten dat je 
betreurt dat Nelleke er niet 
bij is. 

Na afloop heb ik nog net tijd over voor een lunch, voor het tijd wordt naar het vliegveld te 
gaan. 

Dat gaat soepel, alleen zitten we voor een trio jonge Noren die zeer luidruchtig vieren dat ze 
niet in tentjes hoeven te slapen. 
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BELGIË 27-30 MEI 

 

TIEL –  BRUSSEL, ZONDAG 27 MEI  

Het ziet er naar uit dat dit mijn voorlaatste trip wordt. De NS krijgt dat trouwens niet goed 

gepland. Voor ik goed en wel ben ingestapt kan ik al 29 minuten wachten in Geldermalsen. 

Daarna overstappen in Den Bosch en Breda. Tegen die tijd is het half tien, een tijd waarbij je 

op een beetje een station wel een koffie kan scoren. Niet in Breda dus, waar de rolluiken van 

de toch al erg afgesloten kiosk gesloten blijven. 

In de coupe zit een stel Chilenen, met een zwerm kinderen die krijsend en hollend door de 1e 

klas coupe denderen. Ik trek met terug achter mijn koptelefoon, maar een paar oudere 

Engelsen gaat klagen bij de conducteur. Die wacht tot even voor Antwerpen voor hij komt 

kijken. De Chilenen worden direct verwezen naar de 2e klas, maar hebben daar een andere 

mening over. Ze posteren zich op de balkons aan het einde van de coupe en beginnen van 

daar een schreeuwpartij naar elkaar. Na Antwerpen sjouwen ze een vracht zooi de trein uit, 

het wordt weer rustig. 

De reis stelt verder weinig voor, Brussel is dicht bij. Ik zou dan ook morgen pas gegaan zijn, 

als ik me niet voor 9:00 uur bij een EU gebouw moest melden. En als we dan toch moeten 

reizen, dan wil ik ook wel iets van de stad zien. Niet in de verwachting veel nieuws te zien, 

maar in Brussels is er altijd wel wat. 
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Om elf uur komt de trein 

aan op centraal en na een 

twintig minuten wandelen 

kan er worden ingecheckt 

in het vertrouwde hotel 

Atlas aan de Oude 

Graanmarkt, waar ik me 

onmiddellijk omkeer en 

terugloop naar het station. 

Daarbij kom je langs de 

beurs en het grote plein. 

Het gebied is sinds een paar 

jaar verkeersvrij, en ligt 

voor een deel op de schop om het aan te passen aan dat verkeersvrij zijn. Bredere stoepen, 

meer planten. Voor ze zover zijn heeft de horeca de helft van het vrijgekomen gebied al 

veroverd door razendsnel de terrassen voor de restaurants te verviervoudigen. 

Net voor het bereiken van “Grand Place” besluit ik “All Tourist” te gaan, en de bocht via 

Manneke Pis te nemen. 

Zo lopend kom je vanzelf op de vraag wat ons onderscheid van de Belgen, of ten minste de 

Brusselaren. Het antwoord is simpel, zij zijn veel meer stripfiguur dan wij (en ze kunnen 

beter voetballen). Met die uitspraak wil ik ze niet belachelijk maken, al zou dat mooi 

meegenomen zijn natuurlijk. Brussel 

heeft op heel veel plaatsen 

tekeningen van stripfiguren op 

muren, stripwinkels en hier en daar 

een beeld van Guust of een Smurf. 

En waar anders zou je heen willen 

om €375 neer te leggen voor een 

plastic raket van Kuifje (wel de XXL 

versie). Ze hebben er ook geen 

enkele moeite mee om als 

stripfiguur over straat te gaan, of 

onschuldige voorbijgangers aan te 

sporen dit ook te doen. 

Het opmerkelijke bij Manneke Pis is, dat hij keurig gekleed gaat. Dat is al jaren zo, maar de 

kleermaker is vorig jaar overleden en toch staat-ie er puik bij. Verder zit hij vrij hoog aan de 
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gevel, en dat is een Aziatisch probleem, want nu kunnen ze niet met hem op de foto terwijl 

ze hem in het kruis grijpen of over de bol aaien. De 

Horeca heeft dit opgelost. De chocolaterie naast 

“Manneke” heeft een meer dan levensgrote chocolade 

man, met Belgische wafel, voor de deur staan, zodat de 

gewenste foto toch mee naar huis kan. En daarnaast kan 

je in iedere toeristenwinkel hier een Manneke kopen in 

ieder formaat en kleur. 

Wat verder opvalt is de aandacht voor de Rode Duivels, 

die naar de WK gaan. In vergelijking met de Oranjegekte 

is het vrij sneu, maar aan het eind van de dag gaan zij wel 

en ik niet. 

Na Manneke kom ik dan alsnog op de Grand Place 

terecht. De laatste jaren was men aan het restaureren en 

zat er steeds een deel in de steigers. In tegenstelling tot 

hun tunnelonderhoud, is dit toch afgekomen. Het plein is 

met zijn massa beelden en goud totaal over de top, een soort Gordon on speed, maar als je 

dan toch gaat voor protserigst, dan is dit wel een mooi toppunt. 

Tussen het Grote Plein en CS staat een beeld van 

Don Quichote en Sancho Panza. Ik vraag me al 

jaren af waarom die hier staan, maar waarschijnlijk 

vinden de Belgen dit ook stripfiguren. In ieder 

geval heb ik na jaren een keer goed licht en kan ik 

ze op de foto zetten. 

Bij het centraal station koop ik maar weer eens 

een metrokaart, en loop daarna door naar de 

Warande, de tuinen voor het koninklijk paleis. Het 

lijkt een aardige om een wandeling met zoveel 

mogelijk groen te maken. Dus na Warande loop ik 

links om het Koninklijk Paleis, om even verderop 

bij de Rue de Luxembourg uit te komen. Aan deze straat liggen een paar zielige parkjes met 

lelijke beelden, maar het is groen. Aan het eind er van kom je uit bij de EU gebouwen. Het is 

er rustig, alleen het voorlichtingscentrum is open. Leuk maquette van de straat en een selfie-

machine met printer, die ik echt moet uitproberen. Verder maakt men reclame voor het 

Brussels Jazz Festival. Dit verklaar in ieder geval de grote tent die ik op het plein heb gezien. 
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Vandaar kan je doorsteken naar het Leopoldpark, waar het in 

de zomerse hitte druk is. Dit park is een paar jaar geleden voor 

miljoenen opgeknapt, maar het begint al weer te verloederen. 

Kennelijk is alleen de aanvrage voor restauratie gehonoreerd, 

en is het mis gegaan bij de aanvraag voor onderhoud. 

Ik loop in ieder geval een rondje groen en merk op dat de 

concentratie van mensen met een nummer op hun buik 

toeneemt. Op de Grote Plaats had ik er al een gespot, maar nu 

zie ik ze overal. 

Bij het Jubelpark blijkt dat vandaag de 20km van Brussel wordt 

gelopen. Een recreatief hol-gebeuren waarbij men zich in kan 

zetten voor het goede doel. De finish is in het park, en wordt omgeven door een groot aantal 

activiteiten. Er is een radiostation, je kan bijdragen aan nog meer goede doelen, of een 

smurfenmuts bekomen van awel, de VVV. Belgen ken op dit punt geen schaamte, en velen 

zetten zo’n ding op. Verder 

worden er koekjes, bananen en 

water uitgedeeld, wat ook voor 

mij als toeristisch wandelaar nooit 

weg is. 

Ook is er veel aandacht voor het 

Brusselse Jazzweekend. Op veel 

plaatsen zijn er optredens, onder 

andere in de omgeving van 

Katelijne. 

En dan begint het te regenen. Niet 

hard, maar toch. Dus ik pak de metro bij Merode, richting Rogier, op zoek naar de Jazz 

optredens. 

Bij Rogier ligt 

het Federale 

EZ ministerie, 

en er is me 

verteld dat dit 

nu prachtig is 

opgeknapt. 

Dat blijkt te 

kloppen, als is 

men een straat 
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verderop, waar een aantal andere rijkskantoren zitten, alweer aan het slopen. 

Via de Vlaamse Schouwburg en de parken loop in naar Katelijne en uiteindelijk het hotel. 

Van alles te zien, maar geen Jazz. 

Dus na een siësta ga ik maar eens op voedsel uit. Al een tijdje was ik van plan te gaan voor 

restaurant "de kleine kool” 

(Le Petit Chou), naast het 

hotel. Een goed bord 

hachée, dus niet mis mee. In 

de cafe’s er omheen begint 

de eerste Jazz te klinken. 

Was dus gewoon te vroeg. 

Daarom nog een tweede 

rondje over de Grand Place, 

waar het helemaal raak is. 

Goede muziek, maar na een 

tijdje ook regen. Ik noem 

het een dag. 

 

EGRD WORKSHOP ENERGY & WATER NEXUS, 28 & 29 MEI 

Daarna volgen er twee dagen vergaderen bij de EU op het Marsveld 21. 

Vooraf hebben we allerlei “bedreigingen” gehad over ID, controles, vooraf inschrijven etc. In 

praktijk blijken we zo naar binnen te kunnen. Maar dit is dan ook het gebouw van het 

researchcentrum en niet van een politieke club. 

De vergaderingen lopen soepel, met veel bekenden is dat eigenlijk nooit een probleem. 



 

I n t e r n a t i o n a a l  w e r k e n  &  r e c r e ë r e n   2 0 1 8 ,  P a g i n a  18 | 56 

 

Alleen presentaties via skype werken 

iet in dit gezelschap. De EU is, in 

tegenstelling tot wat algemeen wordt 

aangenomen, niet van dure lunches 

voor “normale” groepen. De Zuid-

Europeanen maken zich er zorgen 

over: geen soep, geen warme hap, 

even wordt er zelfs geduwd om toch 

naar buiten te gaan. 

De rest ziet onmiddellijk wat dit als 

uitloopeffecten heeft en weigert. De uitstekende broodjes en taartje voor toe zijn lunch 

genoeg, waarna het werk snel wordt doorgezet. 

Uiteindelijk wordt men het na dag 1 eens over een gezamenlijke maaltijd om 19:30. Dit 

onder sterk protest van onze Griek, die dat eerder lunchtijd lijkt te vinden. Gelukkig wordt hij 

cultureel overruled. 

Het wordt Enoteca de Valentino, gelegen 

aan de Champs du Mars 13. En ja, dat is 

hetzelfde Marsveld waar we hebben 

vergaderd. Maar als taal al belangrijk is, 

dan is het zeker in Brussel. Deze Italiaan 

weigert het (verplichte) Vlaamse menu te 

voeren: Frans, Italiaan & Engels is genoeg. 

Kortom, wat kapsones, maar het eten is 

niet slecht. Alleen is een deel van de vis 

niet goed, wat twee zieken oplevert. 

Opmerkelijk is verder dat een deel van de plafonds en het interieur zijn afgewerkt met 

kroonkurk mozaïeken. 

De tweede dag verloopt 

vergelijkbaar, al ben ik nu 
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deelvoorzitter, wat iets meer werk is. De sprekers van mijn sessie zijn goed, dus uiteindelijk 

valt het zat mee. In tegenstelling tot gisteren ben ik nu lopend naar de vergadering 

gekomen. Het is mooi weer en een leuke wandeling vanaf het hotel. Als zo vaak sjouw ik 

tegen de kunstberg op, maar nu valt me, eenmaal boven een kleinere weg links op. Dan 

blijkt je uit te komen bij de “achterkant” van de nationale bibliotheek. Dat is dan weer 

gevestigd in een oud paleis, waar een van de Belgische koningen is geboren. Het staat 

terecht niet in de top tien van “dingen te zien in Brussel”, maar het is zeker de moeite om er 

eens langs te lopen.  

’s Avonds eten we bij Bar Bik, 

naast de Vlaamse Schouwburg. 

Het verschil met gisteren kan 

nauwelijks groter. Men 

hanteert een handvol talen, 

maar uit alles blijkt dat men 

Vlaams is. Ook hier goed eten 

in een veel eenvoudigere 

omgeving dan gisteren. 

Bovendien is de wandeling 

terug naar het hotel een eitje. 

 

 

BRUSSEL –  TIEL,  30 MEI  
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De woensdag is de EXCO 

vergadering. De EU is niet langer 

beschikbaar en dus eindigen we 

in een vertegenwoordiging van 

Denemarken in de Rue de 

Luxemburg. Het is pracht weer, 

en dus is het heerlijk er heen te 

wandelen. Weliswaar lijkt de 

wandeling er op deel een van de 

eerste dag, maar park door en 

rond paleis is altijd goed 

wandelen. 

Een eenvoudige zaal, maar met goede verzorging. Na een halve dag is het klaar en kunnen 

we naar huis. 

Onder het motto “werk aan je conditie” loop ik de paar kilopmeter naar Midi. Het is een 

aardige wandeling, onder meer door het park bij Hallepoort. 

Op Midi heb ik voldoende tijd om op mijn gemak een lunch te pakken, waarna ik op mijn 

dooie gemak kan instappen in de trein naar huis.  
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DUITSLAND, 23 EN 24 JUNI 

Dit is een verhaal over reizen naar het 

buitenland. En de vraag hoever je daarin 

gaat. Deze zaterdag is de laatste dag van 

een NOB instructeursopleiding in 

Zutphen en de eerste dag van de country 

fair in Aalten. De laatste bezoeken we om 

de paar jaar, al was het alleen maar om 

nieuwe klompen te kopen. Nu kan ik 

heen en weer rijden, maar Nelleke kan 

ook mijn kant uitkomen en een dag in 

Duitsland rondkijken. En zo ontmoeten 

we elkaar in Hotel Stadt Emmerich. Het is 

een klein stadje, maar lollig om een keer 

door te lopen, zeker als je de Rijn 

promenade mee pakt. Duitsland is in de 

ban van het WK voetbal. Dus alles is 

dicht, en men is de TV aan het oppoetsen. Gelukkig is er een Turks restaurant dat open is. 

Iedereen die niet betrokken is bij het voorbereiden van TV 

kijken lijkt zich in dit restaurant te verzamelen. Maar het 

voedsel is goedkoop en heel behoorlijk. Na het eten 

besluiten we de uitkomst van de wedstrijd voor te zijn en 

trekken ons terug in het hotel. 

 De volgende ochtend trekken we de conclusie dat het 

hotel, en zeker het internet, niet je dat is. Maar het ontbijt 

is redelijk en zo vertrekken we bijtijds richting Aalten. 

Nu is de countryfair leuk, maar je bent er geen hele dag 

mee bezig. Dus al gauw wordt de vraag: is er hier iets leuks 

te doen. Dan blijkt er vlak over de grens het landgoed 

Wasserburg Anholt te zijn. 

Een oud kasteel dat is omgezet in een hotel. De naam 

wordt onmiddellijk waargemaakt. Het geheel wordt 

omgeven door enorme waterpartijen. Daaromheen is een 

groot bos, waar je voor een paar euro in kan wandelen. Dat 

blijkt de moeite waard, ook al is het een beperkte 

wandeling. Een belangrijk deel van het weiden op het 

terrein zijn ingezaaid met wilde planten. Geen plek voor de lange afstand wandelaar, maar 

door de combinatie van bloemen en cultuur best een stop waard. 
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Van daaruit gaan we door richting Aalten. Als altijd is de country fair leuk. Ik scoor nieuwe 

klompen en neem me voor om mijn zus aan te raden volgende keer haar kleindochters hier 

uit te laten. Deze keer hebben ze zowaar een BN-er: Yvon Jaspers doet “Vrouw maakt 

reclame” en vindt de nodige belangstellende boeren. 
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BELGIË EN FRANKRIJK, 4 EN 5 AUGUSTUS 

 

België en Frankrijk, dat klinkt best wel. Veel beter dan een weekendje Kortrijk. Maar goed, 

het is uit het land, en mag dus in dit verslag. 

KORTRIJK, 4 AUGUSTUS 

In alle vroegte geven we gas richting Frankrijk. Gisteren hebben we Wim verhuisd en zijn 

verjaardag gevierd. Dat laatste gebeurde in de School van de Wijsbegeerte in Leusden aan 

de Dodeweg. Niet onmiddellijk de eerste combi waar je om denkt als je een demente oude 

man verhuist, maar het was goed eten. Bovendien was Wim blij 

met zijn nieuwe onderkomen en wij met het afscheid van 

Verzorgingshuis de Koperwiek dat door allerlei oorzaken steeds 

verder wegglijdt, hoe ze ook hun best doen.  

Het neveneffect was dus dat we niet de avond tevoren naar 

Kortrijk konden rijden. 

De vraag is nu: waarom Kortrijk. Het simpele antwoord is dat 

Nelleke er een verfcursus heeft bij Bart en Francis. Die kennen 

we al een aantal jaren, evenals Tineke en Tien, fameuze mede 

Wollies (don’t ask). 

Bart handelt in breigaren en doet aan spinnen en weven. Maar 

vooral: hij ontwerpt garens. Alles op een zeer professioneel 

niveau. En hij geeft amateurs wolverf cursussen. De inhoud 

ervan is geheim, maar bevat veel wol, citroenzuur, kokend 

water, tangen en uitdruip rekken. 

En Belgische gastvrijheid, dus nadat ik Nelleke heb afgezet kom 

ik niet weg voordat ik een ernstige kop koffie op heb.  
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Toch sta ik voor tien uur in Hotel Messeyne, waar Nelleke voor de komende nacht een 

kamer heeft geboekt. Die is natuurlijk nog niet beschikbaar, maar de auto mag op de 

binnenplaats en ik moet echt een vruchtensap en/of koffie drinken voor ik met mijn 

stadskaart en gidsje de stad in duik. Men spreek, zo pal op de Franse grens, zoveel Vlaams, 

dat het een beetje als thuis voelt. 

Achter het hotel ligt de rivier de Leije, en daar zie je onmiddellijk de Broel torens, met 

daarover een brug. Daarmee heb je direct twee van de tien zaken die je moet zien, volgens 

de gidsjes die ik van de receptioniste heb gehad.  

Nu zal dat zo zijn, maar 

dit is een weekend in de 

grootste hittegolf die 

ons land ooit2 heeft 

gehad. Het aflopen van 

de top tien moet 

daarom worden 

teruggebracht tot 

“haalbaar onder de 

gegeven 

omstandigheden”. 

 
2 met uitzondering van de Bilt, waar het een keer 10 minuten < dan 25 graden was. 

https://www.top10bezienswaardigheden.nl/belgie/kortrijk.htm
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De eerste ronde maak ik dan ook in de binnenstad. Wat buiten het centrum ligt een 

rozenpark, wat door de aanhoudende droogte in ieder geval afvalt en nog wat verder een 

Koning Albert park. Zonder nummering van Albert heb ik geen idee om welke het gaat, en ik 

ga niet met vreemde mannen3 het bos is. 

De overige acht moeten te doen zijn (blauwe 

route). Als eerste zie ik tegenover het hotel een 

huis waar Guido Gezelle heeft gewoond. Mooie 

plaquette en even verderop een buste van de 

streng kijkende schrijver, voor de St. 

Maartenskerk. Maar helaas, geen top tien werk. 

Achter de kerk staat een rode, ronde toren. Dit 

lelijke ding blijkt de artillerie toren, die nog uit de middeleeuwen stamt. En lelijk of niet, de 

teller begint te lopen. 

Om de hoek vind ik de ingang van de Beggynhof4 Elizabeth. Er is een begijnen museum en 

het museum van Kortrijk. Beiden zijn dicht, maar door de ramen van het begijnenmuseum 

krijg je een mooi beeld, dus ik vind dat ik alle drie de bezienswaardigheden als “gezien” mag 

claimen. De hof op zich is een aanrader. Mooi onderhouden en heel uitgebreid. Ook de kerk 

op de hof blijkt open en dus pak ik die even mee. 

Met vier punten op zak kan ik me wel een extra ommetje veroorloven. De VVV blijkt een 

wandeling uitgezet te hebben die leidt langs hun hoofdkwartier, en belangrijke pleinen als 

Boerenhol. Het park rond de VVV met oude gebouwen en resten van stadsmuren is het 

bekijken waard, en als je doorloopt bij het Groeninghe Velt. Hier werd in 1302 de 

guldensporenslag uitgevochten tussen Vlaamse milities en het leger van Filips IV van 

Frankrijk. Het beroepsleger van de laatste werd vrij letterlijk in de pan gehakt.  

 
3 Zeker niet in de wetenschap dat A1 dood gevonden is in het bos. 
4 Ik heb de spelling niet zelf bedacht 
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Verder zou de slag nooit verder zijn gekomen dan wat obscure volksliedjes, maar de Belgen 

hadden iets nodig om hun onafhankelijke status wat glans te geven. En dus is de 

Guldensporenslag een park en een monument waard, met bij de ingang van het park een 

aardige boog. Het geheel is ook weer een aanrader, maar weet dat je er verder niet mee 

scoort. 

Op de terugweg naar het centrum hobbel ik 

even door het hyper moderne 

winkelcentrum. Het staat zo goed 

aangegeven dat je het niet kan missen. In 

een straatje er tegenover is een echte 

koffiezaak. Neem van me aan: vergeet het 

winkelcentrum (standaard modern), zoek 

het koffiezaakje! 

Hierna ga wordt alsnog de St Maartenskerk 

van binnen bekeken. Niet onaardig, maar al snel sta ik op de grote markt. En kenners van 

Vlaanderen weten dat “de grote markt” groot is in steden van deze deelstaat. Het levert dan 

ook twee punten op. Een voor het plein dat, met het oude stadhuis als uitzondering niet heel 

bijzonder is. Een ander voor de Belfort. Dit is een middeleeuwse toren, die eenzaam midden 

op het plein toren staat te wezen. Vroeger kon met vanaf deze toren “de vijand” aan zien 

komen, wat in 1302 heel handig was.  

De toren is trouwens niet ontworpen om 

alleen te staan. Op enig moment was men 

de lakenhal die er aan vast zat. Na enig 

sloopwerk staat de toren nu alleen in het 

midden van het plein en is de nummer 

één voor sightseeing foto’s. 

Min of meer per ongeluk steek ik een brug 

over de Leie over. Daarmee kom ik op het 

Buda eiland, wat het puntentotaal ongemerkt op acht brengt. Eén voor het eiland op zich, 

een voor het uitzicht op de Broel torens. Daar blijft het ook bij, want het museum op het 

eiland is dicht. In plaats daarvan wordt de wandeling vervolgd aan de andere kant van de 

rivier naar het textielmuseum. Hoewel het jammer is dat Nelleke hier niet bij is, ga ik toch 

naar binnen. Daarvoor zijn drie redenen: ze schenken koffie, het is gekoeld en het lijkt 

boeiend.  

Dat laatste is zeker het geval. Feitelijk is dit museum veel boeiender dan de meeste “top-10” 

activiteiten. Allereerst valt op dat er overal gebreide duiven staan. Eerst denk je dat er weer 

een designer is doorgeslagen, maar niets is minder waar. Het museum is gevestigd in een 

oud industrieel gebouw. Tijdens een bezetting door de Duitsers zijn alle postduiven in dit 
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gebouw gedetineerd om te voorkomen dat de ondergrondse ze als communicatie-

instrument zou gebruiken5. Verder is er een enorm boeiende tentoonstelling over de linnen 

industrie, waar Kortrijk lang het centrum van geweest is.  

Een andere tentoonstelling gaat over 

de ontwikkeling van genetisch 

gemanipuleerde wortelstelsels die 

gebruikt kunnen worden voor de 

ontwikkeling van textiel. Met goede 

teksten en goed materiaal is dit een 

mooie stop voor textiel-, techniek- en 

geschiedenisliefhebbers. 

Hoewel de koffie goed is, krijg je trek 

van zo’n bezoek. Op weg naar het hotel 

kom je bakkerij Hoonaert tegen. Ze hebben een terrasje met uitzicht op de Leie en de 

Broeltorens, dus wat wil je nog meer. Gebaseerd op de prijs schat ik in dat een lunch van 

twee broodjes voldoende is. Dat is dus mis. Voor €3,-- per stukt krijg je echter een half 

stokbrood dat door het beleg bijna niet dicht kan. Dus welgevuld kan ik een siësta houden 

om aan het heetste uur van de dag te ontsnappen. 

De tweede wandeling (rode route) is richting Nelleke, met een extra bocht langs de 

middeleeuwse Broel torens en over het Buda eiland. De wandeling levert een aardige blik op 

een skateboardkuil op, die wordt genoemd als een van de beste van Europa. Nu krijg je me 

er alleen in als ik nog eens ernstig suïcidaal wordt, dus kom ik niet verder dan dat het me 

bloedlink lijkt, maar dat men er met enthousiasme in speelt. Een mooie brug leidt je langs 

het beeld “moeder aarde” een enorm (mooi) beeld van een vrouw die in het gras ligt. En er 

 
5 Bedenk dat we dicht bij Nouvion zitten. 
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is een beeld van Leopold III aan de voet van de brug. Dit blijkt deel van het Albert-park te 

zijn, dus die vinken we ook af. 

  



 

I n t e r n a t i o n a a l  w e r k e n  &  r e c r e ë r e n   2 0 1 8 ,  P a g i n a  29 | 56 

 

Op de kaart blijkt het huis van Francis en Bart dicht bij het Astridpark. Met 

nog steeds tijd over wordt ook dat nog eens bekeken. Er staat een enorm 

beeld, maar dat blijkt niets met de koningin te maken te hebben. Zij staat 

ergens in een hoek in met een weinig opvallend beeld. En dat vat het park 

ook wel een beetje samen. 

Concluderend kom ik tot de theorie dat Kortrijk toeristisch een 0,6 punt 

stad is: in maximaal een lange ochtend kan je lopend de hele stad bekijken, 

koffie drinken en lunchen. Niet meer, maar dan heb je wel een leuke 

ochtend. 

Als je deelneemt aan een wolverfdag heb je meer tijd nodig. Ook daar hang 

ik een tijdje de toerist uit, in diepe bewondering voor de effecten die 

worden bereikt door wol, water en poeder te mixen. 

 
De dag eindigt met een vegan maaltijd, gekookt door Bart, die zich ernstig beklaagt dat 

bepaalde ingrediënten ontbreken, zodat hij niet nog meer voedsel kan maken. Daar we aan 

het eind van de avond naar buiten gerold moeten worden (gele route), kunnen wij er niet 

mee zitten. 

RIJSEL, 5 AUGUSTUS 

Hoewel Nelleke gisteren op weg naar huis al een paar belangrijke highlights van Kortrijk 

heeft gezien, beginnen we de dag met een klein rondje door het oude centrum van de stad 

(gele route). Na een uurtje kan ook zij nu zeggen de overgrote meerderheid van toeristisch 

Kortrijk gezien te hebben. Nu ligt de stad op steenworp afstand van Rijsel, wat al wat langer 

op het lijstje van te bezoeken plaatsen van Nelleke staat. 

Hoewel dichtbij, is het verschil enorm. Rijsel mag van oorsprong Vlaams zijn, twee eeuwen 

en een stevige grens heeft de stad volkomen Frans gemaakt. De enige manier waarop het 

wordt aangeduid is dan ook Lille.  
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 Het kost ons wat tijd om te ontdekken dat je op 

zondag in Lille gratis kunt parkeren, maar dan kan je 

ook dicht bij het centrum leuk rond kijken. We staan al 

snel op de grote markt. In het Frans is dat de “Grand 

Place”, en in Frankrijk “Place Charles de Gaulle”. In 

deze plaats is dat zeker goed te praten, want Charles is 

hier geboren en opgegroeid. Met de oude beurs en 

een grote fontein is het een mooi plein. 

Verder wordt de citadel van de stad aangeraden. 

Vanuit deze citadel verdedigd de Franse armée nog steeds de grens met het noorden, dus 

het gebouw bezoeken kan alleen bij uitzondering en onder begeleiding. Dat maakt niet dat je 

er weg moet blijven. De wandeling er heen geeft een goed beeld van de oude stad, en de 

omgeving van de citadel, wat schitterend wandelen is. In ons geval wordt het nog vrolijke, 

door de aanwezigheid van een hondentraining.  

 Niet alleen door de hondentrainer die als een generaal probeert een groep hondenbezitters 

om paaltjes en hekjes heen te sturen, waarbij de honden alle mogelijke gedragsvormen laten 

zien van blij meedoen naar voortgesleurd worden. Nee veel leuker is die ene oude hond die 

los loopt, en op zijn gemak alles overziet om vervolgens in rechte lijn van A naar B te lopen 

zonder zich iets aan te trekken van de extra bochten en obstakels waar de anderen zich druk 

over maken. 
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Na de citadel en een lunch 

op het plein van Charles 

doen we een rondje langs 

het museum, het statige 

treinstation en de 

triomfboog en de 

kathedraal. Lille blijkt, zelfs 

op zondag als alles dicht is 

en ondanks de zeer hoge 

temperatuur de moeite 

waard. We sluiten af met 

pannenkoeken en ijs en houden Lille op de lijst voor als we nog eens in de buurt zijn.  
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BERLIJN, 21-24 OKTOBER 

SCHIPHOL - BERLIJN, 21 OKTOBER 

 

Na ruim 35 jaar met enige regelmaat rondzwerven in Berlijn lijkt het onwaarschijnlijk nog 

iets nieuws te zien. Maar met een ticket bij Easyjet kom je uit op Schöneveld, en dat is toch 

nieuw. 

De vergadering van de EGRD is dicht bij Checkpoint Charlie, en dus is de hotelkeuze op NH 

mitte gevallen. Van Schöneveld naar het hotel kan je met de trein of de S-bahn. De laatste 

gaat veel langzamer, maar biedt de kans om direct iets van de stad te zien. Treptow en 

Warschower Bahnhof vallen zeker op, naast de volgende stap in de modernisering van 

Alexanderplatz, dat zich nu met winkelcentrum “Alexa” profileert.  

 Door om 8:30 al 

in de lucht te zijn 

blijft er veel dag 

over om de stad 

te bezoeken. Nu 

kan je langs de 

Rijksdag lopen 

om te 

constateren dat 

hij er nog steeds 

staat, maar de rit 

vanaf Schönefeld 

brengt me op 

het idee maar eens een paar plekken langs die lijn te bekijken. Daarvoor moet je eerst een 

stuk de Leipziger aflopen, waarbij je “the Mall of Berlin” passeert. Op zoek naar koffie en 

lunch stap ik er maar een binnen. Het is een enorm winkelcentrum, waar ik een smakelijke 
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lunch vind, maar ook de weg kwijt raak. Dat eindigt bij de Potsdammer Platz, waar ik maar 

onder de grond verdwijn om een stuk in de juiste richting af te leggen. Vanaf station Spittel 

market kom je weer bij de Spree. Daar ligt het scheepvaart museum van de stad. Ook al ga je 

er niet in, het is aardig langs de oude stoomschepen te wandelen. De Spree verder vervolgen 

is lastig, in dit deel van de stad zijn de oevers behoorlijk vol gebouwd. Het is pas bij de 

Oberbaumbrücke dat het water weer in beeld komt en er een korte blik op het mauer 

museum kan worden. Dit is het langste stuk muur dat nog staat, inclusief graffiti. Het barst 

er dan ook van de toeristen. 

 Langs Station Warchauer Strasse, wat 

op zich al een bezienswaardigheid is, 

komt je uiteindelijk bij Treptow. 

Daar staat “the molecule man” in het 

water, een indrukwekkend beeld van 30 

meter. Van daar is het maar een klein 

stukje naar Treptow park. Dit blijkt het 

wandelgebied voor Berlijners, toeristen 

zie je er nauwelijks. Langs de over liggen 

een groot aantal rondvaartboten en zijn de nodige stalletjes met voedsel en drank. Wat 

verder van de Spree is een groot wandelpark, wat in de zon schitterend is om te zien: de 

herfstkleuren lijken vandaag op zijn 

mooist. Inmiddels is de middag 

grotendeels om wordt het tijd om met 

de S bahn terug te gaan en te wachten 

op de collega die met de trein komt. Ik 

moet overstappen in de 

Friedrichstrasse. Daar staat het 

Tränenpalast, waar men een beeld geeft 

over Berlijn voor de hereniging. Geen 

tentoonstelling om naar Berlijn te 

reizen, maar als je er toch bent, en je 

hebt het mee gemaakt, zeker een aanrader om eens naar te kijken.  

 Als mijn collega er eenmaal is gaan we op 

zoek naar een Duits restaurant. We 

eindigen echter in een Latijns Amerikaans 

restaurant aan het eind van de 

Friedrichstrasse, waar de band 

oorverdovend losbarst nadat we hebben 

besteld, dit alles ter ere van een groot 

verjaardagsfeest van een stel Zuid-
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Amerikaanse expats. Maar ondanks dat het 

niet mogelijk is om te praten is het een 

smakelijk maal in een gezellige omgeving. Na 

afloop lopen we de Friedrichstrasse uit en 

doen we een extra rondje langs de Spree, 

het techniekmuseum en het Sony centre. 

Verlicht Berlijn is een extra wandeling 

waard.  

 

 

BERLIJN, EGRD EN EUREF CAMPUS, 22 OKTOBER  

DE IEA-EGRD bijeenkomst gaat over de energie transitie, en het CO2 vrijmaken van het 

energie systeem. Goede bijeenkomst, met betrokken deelnemers, maar niet iets om hier een 

verhaal over te schrijven. 
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We vergaderen in een verzamelgebouw net achter Checkpoint Charlie, waar gisteren 

toeristen zich nog aan het verkleden waren in Russische en Amerikaanse uniformen, maar 

waar het nu stil is.  

Na afloop worden we uitgenodigd voor 

een bezoek aan Euref Campus, waar we 

met de U-bahn heen gaan. De naam 

verwijst naar Europees geld dat hier in zit, 

maar verder is het een particulier initiatief 

die allerlei innovatieve bedrijven bij elkaar 

brengt, waaronder veel start-ups. Het is 

een oud industrieel terrein met een 

enorme oude gastoren. Voor de oude 

gebouwen worden leuke uiteenlopende 

nieuwe bestemmingen gevonden, daar 

tussen wordt duurzame nieuwbouw gepleegd. 

 Er zijn twee rondleidingen, en ik kom terecht in de wandeling over het terrein. Het is 

jammer dat de rondleider niet weet te boeien, 

waarbij hij ook nog eens volstrekt geïntimideerd is 

door de intellectuele overkill. Want ook al hebben 

de Duitsers me al jaren geleden omgedoopt in 

“Herr Doctor” ik ben de enige niet gepromoveerde, 

en ook nu lopen er weer een stel hoogleraren mee. 

We zien onderweg wel veel innovatieve zaken: 

zelfsturende busjes, allerlei opladers voor 

elektrische auto’s, duurzaam bouwen en hergebruik van materiaal. Dat, en de gesprekken 

maakt het leuk, maar ik ben blij als we na een uurtje de bus naar een 

restaurant pakken. Er is gekozen voor Dolden Mädel, een biercafé met 

een Pipi Langkous logo. De sfeer en het eten is goed, maar de 

bediening is lomp (geen dolle meid, maar twee lompe obers), dus die 

hoeven we niet te onthouden. 

 Na afloop bedenkt de helft van de groep dat wandelen goed voor je 

is, en zo lopen we de drie kilometer van het café naar het hotel. 

Het enige detail dat me opvalt is dat er nieuwe beren zijn. Voor 

mensen die nooit in Berlijn zijn geweest zegt dit niets, maar sinds 1989 

staan er overal in de stad beren, die door kunstenaars zijn bewerkt. 

Uitgaande van hetzelfde model zijn er drie typen: staand, zitten en 

staand op de achterpoten. Inmiddels heb ik er in de loop der jaren 

tientallen gefotografeerd. 
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De hotelketens hebben nu een nieuwe geïntroduceerd. Een 

kegelvormig model dat staat op de achterpoten, met een 

kroontje op het hoofd. Dat is meer zoals in het stadswapen, al 

hebben de ontwerpers daarvan vast niet het domme neefje van 

Yogi Bear voor ogen gehad. 

Bij ons hotel staan er zelfs twee en is de traditionele beer 

verbannen naar het dak van de binnenplaats, waar het lijkt of 

hij in verwarring en verontwaardiging de armen heft      .  

 

BERLIJN, EGRD, 23 OKTOBER 

Het regent, en dus lopen we de afstand naar JTI in de Mauerstrasse in hoog tempo. Het 

enige wat me opvalt is dat er een oude gastank lijkt te staan, die nu als bioscoop wordt 

gebruikt. Punt is: er stond daar in het verleden helemaal geen gastank, dit was het 

niemandsland tussen de muur. Geschiedvervalsing dus, maar wel functioneel. 

Verder goede vergaderdag, maar niets voor dit verslag.  

Hetzelfde geldt voor de avond, na de vergadering schrijf ik het verplichte reisverslag. Als 

altijd heb ik weer eens geen input van de beleidsambtenaren gehad, dus vul ik een blok met 

de Lorem Ipsum tekst, verder is het best veel werk. We hebben besloten bij een Italiaan drie 

stations verderop aan de Friedrichstrasse te gaan eten. Het zeikt van de regen, maar ik doe 

toch een extra rondje langs de synagoge 

aan de Oranienburgerstrasse te lopen. 

De conclusie is dat het er nat ook mooi 

uit ziet, maar verder is het vooral zaak 

snel droog in een restaurant te zitten. 

Gezellige maaltijd en mijn collega stelt 

voor na afloop nog een rondje door de 

stad te doen. Mij is het te nat, dus ik 

bedank. 

BERLIJN –  SCHIPHOL, 24 OKTOBER.  

Mijn collega is naar huis, ik woon vandaag de “ledenvergadering” van IEA – EGRD bij, waar ik 

tien jaar voorzitter van ben geweest. 

Mijn opvolger is zeer bekwaam, dus de vergadering is efficiënt en ik hoef me nauwelijks druk 

te maken over de inhoud. Gewoon bijdrage leveren… en door. 
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Dat “en door” is al voor de lunch, dus ik heb uren over om te wandelen. Het weer gedraagt 

zich inmiddels, dus het alles zit mee. Sinds de muur weg is, ben ik niet meer bij de 

Französische en Deutsche Dom aan de Gendarmenmarkt geweest. De beide kerken hebben 

in en na de oorlog veel schade opgelopen, maar zijn nu herbouwd en als musea ingericht. 

Het duurt even voor ik er ben, want 

ik hou de oude stadkaart verkeerd 

om, zodat ik de Charlottenstrasse 

eerst in de verkeerde richting 

afsjouw. Maar niet getreurd, daar 

kan je kijken naar de nieuwbouw 

van de stad, en naar wat stukken 

muur die er nog staan, onder meer 

bij het Axel Springer gebouw. 

Uiteindelijk kom je toch wel uit bij 

de Gendarmenmarkt. Mooi plein, 

met tussen de musea in de opera, met daarvoor en om heen de nodige beelden. 

Ik gun mezelf alleen tijd om de Deutsche Dom te bezoeken met de 

tentoonstelling “Fragen an die Deutsche Geschichte”, maar doe dan 

dat ook uitgebreid. Ten tijde van de deling van Duitsland was die 

tentoonstelling te zien in de Rijksdag, maar met de terugkeer van 

het parlement werd deze oplossing gevonden. Het is een aanrader 

voor iedereen die een overzicht van de geschiedenis van Duitsland 

wil krijgen. En het is nog gratis ook! 

 Na de rest van het plein bekeken te hebben wordt het tijd voor de 

lunch. Da’s even doorlopen naar de kop van Unter den Linden en 

daar een echt Duitse lunch scoren: een schorle met een broodje 

met Brätwurst en kerriesaus. Een paar Romaï vrouwen lopen langs 

het terrasje. De zakkenrol buit wordt over gedragen aan de oudste 

vrouw van 

het stel. Ik besluit ze nadrukkelijk in 

de gaten te houden. Geen zin om 

ook spullen kwijt te raken. Vrijwel 

onmiddellijk merken ze dat ze 

bekeken worden en verdwijnen 

onmiddellijk in het niets.  

Met het uitzicht op het 

Museeninsel en Schloss Berlin, dat 

steeds verder vordert besluit ik de 
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rest van de middag toch een sentimental journey te maken: Unter den Linden af, langs de 

Brandenburger Tor, stukje door het Tierpark en dan langs Circus Karajani richting 

Kurfürstenstrasse en Bahnhof Zoo. 

Mooie wandeling, tussen de bomen die 

herfstkleuren beginnen te krijgen. 

Onderweg veel graffiti, beren en veel 

bekende beelden. Rond de 

Gedächtniskirche is men zoveel hoogbouw 

aan het optrekken dat het wachten is tot 

het moment waarop het gebouw in het niet 

verdwijnt. En dat is niet bij benadering het 

enige wat wordt opgepakt. 

Achter Kranzler, dat ook niet meer opvalt in zijn omgeving vind ik de laatste berengroep. Ik 

hou toch al van Berlijn, maar dit is een extra plus! 

 
Dan is de tijd om. Een koffie bij McD, met toiletbonnenkorting en ik pak de S-Bahn naar het 

vliegveld. Zou ik volgende keer dan toch naar Tempelhof vliegen? 
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BUDAPEST 20-24 DECEMBER 

 

VOORAF 

We gaan al lang om met Les Prenenz. Marion heeft zelfs uitgerekend dat 
het al 25 jaar is: de Israël reis in 1993 was de eerste memorabele 
ontmoeting6. En laten we wel wezen, als er reden is voor een feest moet 
je het ook vieren. 

We spreken af een dag bij elkaar te komen voor een gedegen plan, na 
zorgvuldige afwegingen en verstandige besluitvorming.  

“Wat dachten jullie van Boedapest?” Iedereen vindt dat een goed plan, 
en zo duurt de vergadering wel vijf minuten. Nelleke gaat op zoek naar 
tickets en boekt een hotel. Boedapest here we come. 

 

TIEL –  SCHIPHOL –  BOEDAPEST, 20 DECEMBER  

We rijden deze keer zelf naar Schiphol. De geplande file is er niet, en zo zijn we er snel. De 
geplande valet chauffeur is nog onderweg, maar staat na een paar minuten al naast ons. Nu 
Les Prenenz7 nog zoeken, en we kunnen op weg. Ook dat blijkt snel geregeld. 

Ook bij de veiligheidscontrole staat niemand. Ik kan direct door. Nelleke’s tas wordt apart 
gezet, maar nog voor ze dat door heeft, 
heb ik al aangegeven dat ik getrouwd 
ben met de tas, althans in 
gemeenschap van goederen. En zo 
kunnen we vrijwel zonder vertraging 
doorlopen. 

Marion en Oscar reizen minder en 
hebben dus recht op extra controle. En 
jawel, de schoenen moeten uit, de 

 
6 Zie Rode Zee, woestijn en duiken 93-97 voor details 
7 ze zitten op Franse les 

http://kooltiel.nl/categorie-kooltiel/categorie-reizen/rode-zee-woestijn-en-duiken-1993-1997/
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tassen open en het personeel knijpt flink in ze. Helaas wordt mijn suggestie om ze om te 
keren en te schudden niet opgevolgd en zo blijft het vlot gaan. 

 Ze zijn verbaasd over de veranderingen 
op het verbouwde Schiphol, maar blij 
verrast over de foodcourt op de 2e 
etage. Na een maaltijd hebben we nog 
tijd over voor winkelen. Met leesvoer 
(Marion) en koptelefoons (wij) gaan we 
naar de gate, waar KLM toeslaat. We 
moeten onze koffertjes inleveren. Ik 

protesteer heftig, maar kom er niet mee weg. 

Dus zonder koffer als handbagage, maar met vertraging, vertrekken we. De feestvreugde 
daalt verder door de niet verwijtbare turbulentie en het wel verwijtbare varkensvoer in de 
vorm van een halve wrap met slappe salade. 

Daar staat tegenover dat de koffers in Budapest snel op de band komen, dus uiteindelijk valt 
het mee. En het kan altijd nog erger. We horen een vrouw vertellen dat ze er meer dan 24 
uur over heeft gedaan om hier te komen, nadat Gatwick was platgelegd nadat iemand 
drones over de landingsbaan had laten vliegen. 

In de aankomsthal staat een man met een 
bordje met onze naam, en zo zitten we vrij 
snel in een taxi naar het Mercure hotel in 
Buda, waar we eerder zijn geweest. We 
rijden langs het Ference Puskas stadion en 
over de Donau naar de besneeuwde Buda 
heuvel, met aan de voet ons hotel. 

Hier loopt ook weer alles soepel, zodat we 
rond middernacht onze kamer 
binnenstappen. 

Het hotel is verbouwd. De kamers zijn kleiner geworden en zijn nu stylish, maar 
minimalistisch ingericht. We kunnen zitten en hebben een goed bed, dus wat zullen we 
zeuren. 

PEST, 21 DECEMBER 

Gisteren waren bang dat de ombouw van het hotel ook effect zou hebben gehad op het 
geweldige ontbijt. Dat blijkt niet het geval en dus stappen we goed gevuld richting 
(metro)station Déli (Pályaudvar) voor de aanschaf van zloty’s en metrokaartjes. Het oude 
wisselkantoor is weg, dus het wordt geld uit de muur8. Zij schaffen ook een OV kaartje aan 
voor de rest van de week. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Er is geen enkele klant in de 
ticket- en informatieoffice, dus ze lopen door richting loket. Fout, want gij dient eerst een 
volgnummertje te trekken. Of ze in het kantoor worden betaald per nummer of dat de 

 
8 We delen de wereld in in Euro’s, dollars, £ (omdat ze zo’n mooi teken hebben) en zloty’s. Deze zloty’s heten 
forint, wat ze schrijven als HUF. We gaan er van uit dat HUFter Hongaars is voor geldplein. 
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lokettist trots is op het nieuwe 
volgnummerapparaat zullen we nooit 
weten, maar hij blijkt goedgehumeurd 
doch onwrikbaar. In de tweede ronde 
(good morning, again ☺)lukt het ze 
alsnog om een vervoerbewijs te scoren. 
Hongarije houdt rekening met 
prepensionado’s, ik mag gewoon overal 
gratis in. 

En dat doe ik ook, want we gaan de enorme roltrap af naar de metro en rijden richting het 
parlementsplein. 

 Daar hebben we een goede reden voor. Europa is 
boos, en uit dat door, gekleed in gele hesjes, de 
boel kort en klein te slaan. Waarom men boos is 
varieert, als het überhaupt al duidelijk is. Hier is de 
aanleiding helder. De regering heeft besloten 
iedere werknemer 400 uur per jaar over te laten 
werken. De gele hesjes hebben dan ook de leus “ 
all we want for x-mas is our freedom back”. Ze 
doen dat door van Hősök tere (het heldenplein) 
naar het parlementsplein te lopen. 

Ons plan is om bij het laatste te starten en dan via 
een aangepaste route naar Hősök tere te gaan. 
Tenslotte moeten de demonstranten eerst over-
werken, en de meesten protesteren niet zo vroeg. 

Dat blijkt een goede planning want, los van een stel Aziaten, zijn er weinig mensen op het 
plein. Er is maar één geel hesje, en die doet aandoenlijk zijn best het plein schoon te houden. 
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 Oscar en Marion zijn vooral onder de indruk van de kogels en 
kogelgaten die er nog in de gebouwen langs het plein zitten. Het 
parlement (Országház) maakt ook de nodige indruk. Het gebouw 
stamt uit 1885 (maar was pas klaar in 1905), en is een combinatie 
van de Houses of Parliament (1870) en de St Pauls (1710) in Londen, 
en geldt als een van de mooiste in deze stijl ter wereld. Vanaf de 
rand van het plein heb je onmiddellijk uitzicht op de Donau die 
Buda en Pest scheidt.  

Op het plein krijgen we ook een voorproefje van de vele beelden 
die de stad rijk is. Voor Thomas wordt daar een sneeuwpenis aan 
toegevoegd. 

Na uitgebreid rondgekeken te hebben doen we een stuk met de 
metro om daarna de Andrássy út af te lopen (Na een detour langs 
de eerste kerstmarkt). De weg doet sterk aan de grote 
winkelstraten in Wenen en Parijs denken. De monumentale opera staat helaas in de steigers, 
maar het House of Terror is goed te zien, en alweer een reeks beelden van bekende of 
krijgslustige Hongaren. Halverwege stoppen we voor een echte koffie in een echte 
Hongaarse tent. Vriendelijke bediening, en we leren er dat “kussenem” “dank je” betekent. 
Marion neemt er zelfs een lunchpakket mee. 

Ik heb een ander doel. We steken het Hősök tere over, en komen bij 
Városliget (Stadspark). Dat begint bij een ijsbaan, maar daar achter 

ligt de tweede 
kerstmarkt. Daar ga ik 
met Oscar voor de 
grootmoeder van aller worstenbroodjes (met 
mosterd), en constateer dat ik die dag verder 
genoeg heb aan een flensje. Marion maakt 
korte metten met haar lunchpakket en 
Nelleke koopt een Kürtőskalács, een 
Hongaarse deegrol met kaneel, die boven 
een houtvuur wordt gebakken. 

Daarna is het weer tijd voor serieus toerisme. 
In het stadspark ligt de Vajdahunyad burcht, een replica van het Roemeense kasteel 
Hunedoara. Hier zijn een aantal 
gebouwen bijeengebracht die samen 
de belangrijkste bouwstijlen in 
Oostenrijk vertegenwoordigen. Het is 
gebouw in 1896 voor “het grote 
feest”, vaak aangeduid als 
wereldtentoonstelling, maar die was 
pas in 1971. In ieder geval is het een 
leuk complex, met waarschijnlijk het 
beroemdste beeld van de stad, dat 
van de schrijver Anonymus. Ik moet 
even wachten om een foto te maken, 
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want een stel voor mij wil een foto in een would-be leuke pose met Anonymus. Ik merk dat 
iemand tegen me oploopt en span me aan. Later vraag ik of ik niet iets te grof was. Nelleke 
en Marion hebben de hele scène gezien en komen met een ander verhaal. De vrouw liep niet 
per ongeluk tegen me op, maar deed een stevige poging om me opzij te zetten. Zij stonden 
er bij met een blik van “dit gaat niet goed” en constateerden verheugd dat ze me niet 
hadden zien bewegen, maar dat de vrouw wel op me af stuiterde. 

Als we het geheel op ons gemak hebben bekeken gaan we terug naar het heldenplein om 
daar een aantal koningen (waaronder de heiligen Stefan en Imre) te fotograferen en 
uitgebreid Arpad en zijn helden te bewonderen.  

Dan is het tijd om de metro te pakken. 
Deze zit aan het begin van Andrássy út 
en is de oudste lijn. Oscar en Marion 
vergelijken de lijn met het station in 
Haarlem, en dat klopt wel: mooie 
betegeling en hardhouten kantoren. Na 
een overstap komen we bij de Buda kant 
van stad. We reserveren een tafel voor 
morgen in een restaurant waar we 
eerder zijn geweest en beginnen aan de 
wandeling over de heuvel, te beginnen 
met het Halászbástya (Visserman 
bastion, gebouwd in 1896-1905). Je 
sjouwt je klem over de besneeuwde 
heuvel, maar we doen voldoende inspiratie op voor morgen.  

Na een siësta eten we in een restaurantje even verderop in de straat, het is gevestigd in een 
oude tram. Goed voedsel en een prima sfeer. De eerste dag zit er op. 

BUDA, EN EEN BEETJE PEST, 22 DECEMBER  

Het ontbijt loopt niet zonder slag of stoot. Er zijn te weinig lepels, en het koffiezet apparaat 
moet geserviced worden. Het personeel doet daarbij haar stinkende best. Achter ons staat 
een vrouw die het niet accepteert en meerdere pogingen doet om ons opzij te duwen. Als 
we het zat zijn sluiten Nelleke en ik haar in, zodat ze schuimend achter ons moet blijven. Als 
ik uiteindelijk klaar ben komt Oscar net met een kop. Uiteraard zijn wij meer dan bereid hem 
voor te laten gaan. De vrouw achter ons grauwt dat zij de volgende aan de beurt was. Met 
een grote grijns stelt Oscar dat dit nog steeds het geval is. We zijn weer op gang ☺ 

Marion heeft gelezen dat er in de heuvel van de Burcht een noodhospitaal is geweest, en dat 
dit nu een museum is. Wij hebben het ding wel gezien tijdens eerdere wandelingen, maar 
door tijdgebrek zijn we er nooit aan toe gekomen. 

Nu lijkt wel het juiste moment om het te bezoeken. Als ouderen mogen Nelleke en ik er ook 
nog eens tegen sterk gereduceerd tarief in. Het blijkt zeer de moeite waard. De vele wassen 
beelden werken wat op de lachspieren, maar het beeld van een noodziekenhuis in de tijd 
van het beleg van Budapest in WOII is indrukwekkend. De Hongaren vochten met de 
Duitsers mee en werden door de Russen huis voor huis de stad uit gemept.  
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Daarbij ging een belangrijk deel van de stad in puin. In de heuvel zijn een groot aantal 
karstgangen. Daarvan is er een deel omgebouwd tot dit ziekenhuis, dat de 
gevechtshandelingen kon weerstaan. Vervolgens ging 
men er toch dood door een gebrek aan water en, vooral,  
schoon verband. Na de oorlog is het geheel omgezet in 
een atoombom schuilkelder, waarbij ook het geheel 
weer klaar is gestoomd om als ziekenhuis te gebruiken. 
Na het ineenstorten van de Sovjet verloor het geheel het 
“top secret” geheim en is een deel omgezet in het 
huidige museum. Los van de wassen beelden zien we 
veel medische uitrusting, waaronder operatiekamers en 
een röntgen apparaat. Ook is er veel aandacht voor de 
atoomdreiging en de gevolgen van de bommen op Japan. 
Alles bij elkaar zeer de moeite om een keer te bekijken. 
Cynische noot: Barack Obama is de enige wereldleider 
die er ooit een kijkje nam9. 

Op een steenworp van 
het museum (als je hoog kunt gooien) ligt de Matthias 
kerk (Mátyás Templom) We zijn er al verschillende keren 
geweest, maar als je vrienden dan toch een stukje stad 
laat zien, waarom dit dan niet. Bovendien, met 
ouderenkorting mag je zeker niet zeuren. Omdat het 
inmiddels zeikt van de regen is het ook nog eens keer 
lekker droog. 

 Met de manier waarop plafond en pilaren zijn geverfd is 
de kerk toch al heel prachtig, en Oscar en Marion vinden 
vooral het verhaal van Gellért mooi, en die ligt hier dood 
en begraven. Niet dat het verhaal van Gellért heel 
bijzonder is, maar wel kort en dramatisch. Gellért (Gerard 
voor Nederlanders, en 
Giorgio voor Italianen) 
was een bisschop en 

leraar voor koning Stefan (975-1038) en zijn kinderen. Niet 
iedere Hongaar was er even dol op om christen worden, en 
dus duwde een aantal heidenen op 24 september 1046 
Gellért in een tweewieler van de heuvel af, de Donau in. Je 
zou zeggen dat een Venetiaan wel een rondje kan 
zwemmen, maar zeker na van de berg gestuiterd te zijn zat 
dat er niet meer in. Zo werd G. een heilige martelaar en 
werd de heuvel, waar hij af kwam zeilen, naar hem 
vernoemd (Szent  Gellért rkp.). 

De kapel waarin zijn resten liggen is fraai, net als de rest 
van de kapellen. Aardig in de kerk is dat je naar boven kan 

 
9 En verder: men verzoekt nadrukkelijk niet te fotograferen. Over nagenieten via internet wordt niets gezegd. 
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en een rondje lopen waarbij je zicht heb op de kerk beneden, maar waarbij je ook langs een 
aardige tentoonstelling komt die varieert van toelichting op de restauratie van de kerk, 
kerkelijke kleding en de verering van Koningin Elizabeth (Queen Sissi). Over de laatste: er zijn 
voldoende boeken en films over haar leven gemaakt, maar ze had een verhouding met 
Andrássy (de graaf waar de straat naar genoemd is) en dat maakte dat ze razend populair 
was. Uiteraard niet zozeer door de verhouding, als wel dat ze vaker in Hongarije dan in 
Wenen was, en vloeiend Hongaars sprak (na een uur in dit land weet je dat dit een prestatie 
van formaat is). Op verschillende plekken in de stad kom je beelden van haar tegen en er zijn 
allerlei Utca’s en Tere naar haar genoemd. Dat ze ook een in deze kerk staat is niet vreemd, 
hier zijn zij en haar Frans Joseph10 tot keizer en keizerin van Oostenrijk-Hongarije gekroond. 

 

Eenmaal buiten regent het minder. We zien de hordes toeristen op het vissersbastion en ook 
het beeld van Stefan te paard en de Pest zuil (waarbij ik het niet kan laten om te denken 
waarom Buda wel een Pestzuil heeft, maar Pest geen….)  

We wandelen de burcht af richting het nationale archief, dat net als de Matthias kerk een 
mooi mozaïek dak heeft. Daar zit 
ook de toegangspoort tot de 
heuvel. Linksaf om de hoek  vind je 
de Mária Magdolna Torony. Die is 
ons vorige keer niet opgevallen. Het 
zijn de resten van een grote kerk uit 
WOII. Er staat nog de boog van een 
raam en de toren. De rest is plat. Er 
schijnt een poging ondernomen te 
zijn de kerk te herbouwen, maar de 
communisten vonden dat er al 
genoeg kerken waren, dus er kwam 
geen toestemming. En dus is het nu 

een müemlek, tegenover het militair museum. Müemlek klinkt dreigend, en je hebt er veel 
hier, maar als je door hebt dat je gewoon monument bedoelen dat valt het mee. 

Via de promenade aan de Buda kant lopen we terug naar waar we op de heuvel terecht 
gekomen zijn en verder naar het presidentieel paleis. De gebouwen langs de promenade 

 
10 Die naast keizer ook nitwit was, en het te druk had met zijn maîtresses om zich druk te maken over een 
Hongaarse graaf. 
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zien er goeddeels statig uit, maar als je goed kijk kan je zien hoe alles (knap) is gerestaureerd 
na de oorlog. De andere kant kijk je uit op het nog deels besneeuwde Buda, waaronder ons 
hotel. 

 Bij het paleis begint men net de wacht te wisselen, 
wat gepaard gaat met zwaaien met geweren en 
sabels. De vorige keer gebeurde dat op het plein in 
het kasteel, maar deze keer lijkt men het in verband 
met de hesjes het zekere voor het onzekere te 
nemen en vindt de wisseling voor de deur plaats. 

Ik maak foto’s en als ik me omdraai kijk ik in een 
muur van medetoeristen, die me ongemerkt hebben 
ingesloten. Langs het nationaal museum dalen we de 
heuvel af tot langs de Donau en nemen een tram 

naar Gellért.  

We kijken uit op de Donau en zien, 
bij 6oC, een stel Hongaren in 
badkleding in het water aan de 
oever van de rivier zitten. Nu is 
zwemmen en in het water zitten de 
“national pastime”, maar je kijkt 
toch even op. Echt gek is het echter 
niet, want op die plek komt het 
warme karstwater uit de berg en is 
het niet alleen gratis, maar ook 
lekker warm.  

Wij nemen de Szabadság híd 
(vrijheidsbrug) naar de overkant om een kijkje te nemen bij de  Központi Vásárcsarnok. Dit is 
de grote overdekte boerenmarkt. Op de eerste etage zijn allerlei restaurantjes en souvenir  
stalletjes, waar je alleen maar in file door kan (en dan alleen als je af en toe een Aziaat plat 
drukt). In de kelder zit de Aldi en daar tussen in verkoopt men de eerste levensbehoeften 
van Hongaren: worst, pepers, drank en knoflook. Je moet het even gezien hebben, maar 

daarna is het langzaam siësta tijd. Met 
de metro gaan we terug naar het hotel. 
Een violist wil weten waar we vandaan 
komen, en vindt dat hij daarom over 
Nelleke heen kan schreeuwen. Laat ik 
duidelijk zijn: er wordt niet over 
Nelleke heen geschreeuwd. Ik vertel 
hem dat op heldere toon ☺, waarna hij 
vloekend terug gaat richting stoel. 
Gemiddeld is men hier vriendelijk, 
maar er lopen nogal wat onbehouwen 
typen en Russen tussen11. 

 
11 Ik ben tegen discriminatie en Russen. 
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’s Avonds eten we bij de matroos. Het restaurant is onder nieuw management, iets 
verbouwd en het lijkt zijn aantrekking verloren te hebben. Het eten is nog steeds goed, en 
we hebben een fantastisch zicht op de Donau met de verlichte parlementsgebouwen en 
bruggen. Echt zo’n avond die niet stuk kan. 
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ZWEMBAD, KERSTMARKT EN MEER, 23 DECE MBER 

Wie iets wil meemaken van Hongaarse cultuur en niet aan de rivieroever wil zitten gaat dus 
naar een zwembad. Want de fürdö’s zijn groot. Zeker in Buda, waar ze gevoed worden door 
het warme karstwater. Vorige keer hadden we de oudste gehad, nu gaan we voor de 
grootste en mooiste, het Gellért bad (Gellért gyógyfürdő) 

 
Het is bekend dat hier sinds de 13e eeuw baden waren, het huidige bad is onderdeel van het 
Gellért hotel en werd tussen 1912 en 1918 gebouwd in Art Nouveau Style. In die honderd 
jaar is er het een en ander verbouwd, en plat gegooid in de oorlog. En toch maar een dag 
dicht geweest in die periode. Vandaag is het grote buitenbad gesloten, maar er is een sauna, 
bubbel buitenbad, binnenbad, stoombad (gaskamer) en er zijn thermaal baden. Deze 
laatsten worden gevoed door karstwater en zijn 36 en 40 graden warm. Ze zijn omgeven 
door mooie pilaren en beelden die zo spuuglelijk zijn, dat ze ook weer mooi worden.  

We hobbelen van bad naar bad en gebruiken alles grondig. Dit alles met schitterend weer, 
waarbij we, liggend in het buitenbad, uitzicht hebben op de citadel met de vrouw met de 
croissant12. 

 
12 Het nationale symbool op de heuvel is het enige communistische beeld dat is blijven staan. Het stelt een 
vrouw met een palmtak voor, maar in de 80-er jaren hebben wij het vrouw met croissant genoemd en dat is 
gebleven. 
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Iedereen klooit wat rond, maar er is een 
opmerkelijke regel. In het 25 meter 
binnenbad moet je een badmuts op (en nee, 
geen baardmuts) en moet je in de juiste 
richting  zwemmen. Dat laatste is met 

marmeren platen aan de rand van het bad 
aangegeven. De anderen lenen een voor 
een mijn badmuts om toch een rondje te 
kunnen zwemmen. Nelleke steekt zelfs 
keurig haar hand uit om te laten zien hoe 
het heurt. 

Tegen de tijd dat we er genoeg van hebben 
is de ochtend om. We eten nog een broodje 
en gaan terug naar het hotel om de natte badkleding weg te brengen en een powernap te 
doen. 

 
In de middag pakken we de metro naar Deak Ference Ter, om van daar naar Vörösmarty tér  
te lopen, waar voor de 20e keer de kerstmarkt van Budapest wordt gehouden. We kunnen 
kort zijn, het valt tegen. Aanslagen op andere kerstmarkten in Europa door moslim 
terroristen doen het enthousiasme afnemen. 
Ook de aanwezigheid van gepantserde 
militairen met mitrailleurs doet de kerstsfeer 
geen goed. Het aantal stalletjes is kleiner en 
ze zijn steviger gebouwd. Wel is er nog steeds 
een bonte verzameling aan kerstmeuk en er 
is veel voedsel. We kopen weer Kürtőskalács, 
waarbij mijn geld niet langer geldig blijkt. Van 
Vörösmarty tér lopen we naar de 
Stefansdom. Die staat nog op het lijstje van 
dingen die we echt gezien moeten hebben. 
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Voor deze kerk moet je betalen. Ik bedenk dat het geloof ouder is dan mijn geld dat ze 
ongeldig hebben verklaard en betaal daarmee. Er volgt geen protest ☺. 
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De kerk is groot, statig, maar wat ons betreft veel minder 
indrukwekkend dan de Matthiaskerk. Jaren geleden heb 
ik de theorie ontwikkeld dat heiligen door de hakselaar 
gaan om zo veel mogelijk kerken een aanleiding voor 
diepe devotie te geven. In dit geval komt het dan  ook 
geweldig uit dat Koning Stefan 45 jaar na zijn dood heilig 
is verklaard. Dat leidde onverbiddelijk tot opgraven van 
de heilige resten. Daarbij werd nog een hand in redelijke 
staat gevonden. Die heeft nu een mooie plaats in de kerk 
gekregen in een glazen kistje met gouden randen. 
Ondanks het glas zie je er geen pest van de in 1088 
opgegraven koninklijke en heilige hand. Daar is iets op 
gevonden. Als je 200 huf in een automaat stop gaat er 
even een lamp in het kistje branden. We laten de 
religieuze ervaring in diepe overtuiging aan ons voorbij 

gaan. 

Een ander hoogtepunt is de 
zwarte Madonna, die gewoon echt mooi is. Ook is er een mooi 
beeld van een non. Dat is op zich ook al bijzonder, want normaal 
is er weinig verschil tussen de burka en het habijt van een non. 

Verder bedenk ik dat, als we 
toch hebben betaald, daar 
ook wat tegenover mag staan, 
waarbij ik niet wil zeuren over 
een led lampje in een glazen 
kist. Ik zet de flitser aan en 

daarmee is de kerk best mooi te fotograferen. 

De kerstmarkt voor de kerk is, in tegenstelling tot die op 
Vörösmarty tér, uitgebreider dan eerder. Marion koopt 
wat originele houten kerstversiering als souvenir. Altijd 
leuk, maar wij hebben de boom, zeker na de toevoeging 
vaan Pokémonballen dit jaar, vol verklaard.  

We doen een rondje en besluiten terug te gaan naar het 
hotel, maar nog wel een rondje Budapest in het licht te 
doen. Voor dit tijd willen we nog wel wat drinken en even 
zitten. Slachtoffer is de plaatselijke Starbucks. Het begint 
tamelijk onschuldig, tot me wordt gevraagd voor wie de cappuccino. Waarheidsgetrouw, 
maar niet heel praktisch antwoord ik “Nelleke”. De bediende krijgt spontaan zo’n vastlopen 
dat ze niet verder komt dan “Mi az?” Ik krijg zomaar medelijden en zeg “OK, make it Rob”. 
Als de ogen en de “Mi az?” nog groter worden herhaal ik het nog eens. Het blijkt dat het 
konijn faket dat ze Engels spreekt. De beker eindigt met de naam “Macitrobc” . Bij een 
volgende beker probeert ze het opnieuw. “ Imre” zeg ik, was met een smiley wordt 
genoteerd. Dan valt me op bij het uitgiftepunt dat er bekers staan met opdruk “ Scotland”, 
en ik vraag dus of er iets mis is gegaan.  
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Eerst krijgen Marion en ik een blik 
van onbegrip, maar na wat wijzen 
dringt het ook tot het personeel 
door wat er aan de hand is. Hilariteit 
alom, zeker als blijkt dat Seattle de 
hele lichting de verkeerde kant uit 
heeft gestuurd. Na 25 jaar is het 
weer zo’n Prenen/Kool moment 
waarbij je je afvraagt of anderen dat 
ook hebben  

Rond half zeven gaan we naar de 
lobby. Nelleke komt de lift bijna niet 
uit omdat een Russin weigert om haar er uit te laten. Uiteindelijk lukt het, maar dan kunnen 
we nog nauwelijks verder omdat hun bagage in de weg staat. Ik schop een tas opzij. Dat leidt 
tot veel verontwaardiging, maar we hebben daarna wel onbeperkte doorgang. 

Het plein bij de Stefansdom is niet te 
harden zo druk, maar er is een 
aardige kerstshow die op de kerk 
wordt geprojecteerd. Nelleke scoort 
nog een glühwein, en dan vluchten 
we weg richting Donau. 

Daar is het zicht op de verlichte 
müemleks prachtig. Een stelletje 
jongeren maakt er een zooitje van, 
maar Marion zet haar lerarenmasker 
op, waarna de troep alsnog in de 
vuilnisbak verdwijnt. 
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Een opmerkelijk monument langs de kade is het monument voor de “verdwenen” joden. Het 
bestaat uit een groot aantal bronzen schoenen die aan de kaderand zijn bevestigd. 

We lopen door tot het parlement, waar een verlichte tram eigenlijk het leukste is. Alles bij 
elkaar zijn we zeer tevreden, maar nu het begint te regenen is het ook mooi geweest. Bij het 
eindpunt van de metro kopen we nog wat te snacken voor op de kamer en vinden we het 
mooi voor vandaag. 

 

BUDAPEST –  OBUDA –  SCHIPHOL, 24 DECEMBER.  

Vanochtend beginnen we met het genieten van de afwezigheid van Russen en voor de 
laatste ochtend van het uitstekende ontbijt in het hotel. 

Daarna pakken we de 
Metro en de Hev naar 
Obuda en stappen uit 
ter hoogte van Obuda 
Sziget. De eerste 
aanblik is een muur van 
“groot socialistische 
flats” zoals we de 
monstrueuze Oostblok 
gebouwen al jaren 
noemen. Waarschijnlijk is alles hier in de oorlog kapot geschoten. Ze hebben nu vrij 
succesvol geprobeerd er nog iets van te maken door gebouw grote sporters op de muren te 
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schilderen. Als je er om heen loopt kom je terecht bij oudere gebouwen, die er veel 
boeiender uit zien. 

Nelleke heeft ontdekt dat er ergens resten van 
een Romeinse arena moeten zijn. Men klaagt op 
internet alleen over de staat van het geheel. 
Wel, iemand heeft dat opgepikt, want alles is 
afgezet en er wordt hard gewerkt om de arena 
weer toonbaar te maken. In de 80-er jaren zijn 
we een paar kilometer verderop bij een museum 
en groot Romeins ruïne complex geweest. Rond 

de feestdagen is die dicht, maar we komen er nu achter hoe groot de nederzetting langs de 
Donau in die dagen geweest moet zijn. Tijdens de wandeling naar het “centrum” van Obuda 
kom je overal resten van gebouwen tegen. Een badhuis, een kazerne en resten van een 
tempel zijn, naast deze arena een paar voorbeelden. 
Het centrum van Obuda zelf blijft leuk door 
de oude gebouwen, maar valt verder wat 
tegen: de resten van de kerstmarkt worden 
al in een vrachtauto geschoven en alleen 
het ijsbaantje is nog open. 
Verder zijn we wat beperkt. Alles is op 
maandag dicht, dus een museum zit er niet 
in. Ook winkels sluiten vroeg, zodat 
iedereen zeer ruim op tijd terug is voor de 
kerstavond.  
Wij pakken eerst de Hev terug naar 
Batthyány tér, het station waar we meestal overstappen. Ook daar blijkt een koophal, en 
mogelijk een plek om een T-shirt te kopen. Een mogelijk alternatief lijkt het winkelcentrum 
bij Nyugati. Dus nemen we de trein naar Pályaudvar. We weten inmiddels dat dit gewoon 
eindstation betekend, net als bij ons Deli. Het winkelcentrum kennen Nelleke en ik al. Het is 
enorm, en er is prima koffie te kopen. Verder heeft het geen fatsoenlijke souvenirwinkel, en 
er is te zien dat men op vele plekken al bezig is te sluiten. Wij maken een laatste wandeling 
naar Deak Ference Ter, en van daar de joodse wijk in. Ook daar is alles gesloten. Dus verder 

dan het bewonderen van gebouwen aan de 
buitenkant komen we niet. Er zit niets 
anders op dan een punt achter ons feestje te 
zetten. Via station Astoria gaan we naar Deli 
en ons hotel. Onder het genoegen van een 
kop koffie evalueren we ons 25 jarig 
vriendschapsjubileum. Oscar stelt voor het 
over 2,5 jaar te herhalen. Dus als alles goed 
gaat maken we in 2021 een volgende stad 
onveilig. 
Het taxibusje om ons terug te brengen is op 

tijd, op het vliegveld gaat alles naar wens. Behalve voor Marion, want ook hier zijn alle 
souvenirshops dicht.  

Maar ach, met al die foto’s hebben we genoeg om de trip te herinneren.  
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