
Werktrips 2012, 4 continenten en kebab 

1 

WERKTRIPS 2012, 4 CONTINENTEN EN 

KEBAB. 

INHOUD 

De reconstructie van reizen in 2012 ....................................................................................................................... 2 

Turkije ..................................................................................................................................................................... 3 

België ..................................................................................................................................................................... 10 

Duitsland ............................................................................................................................................................... 10 

Oostenrijk .............................................................................................................................................................. 12 

Australie, 19 – 25 februari ..................................................................................................................................... 15 

België ..................................................................................................................................................................... 39 

Bulgarije ................................................................................................................................................................ 42 

Noorwegen ............................................................................................................................................................ 47 

Denemarken .......................................................................................................................................................... 53 

China, 17-22 mei ................................................................................................................................................... 59 

Rusland .................................................................................................................................................................. 70 

Duitsland ............................................................................................................................................................... 79 

België ..................................................................................................................................................................... 83 

USA &Canada ........................................................................................................................................................ 83 

Finland ................................................................................................................................................................... 89 

België ..................................................................................................................................................................... 91 

China, 26 november - 01 December ..................................................................................................................... 92 

Hongarije, 15 – 19 december ................................................................................................................................ 99 

Bijlage: De hotels................................................................................................................................................. 100 

Bijlage: Kebabreports .......................................................................................................................................... 105 

 



Werktrips 2012, 4 continenten en kebab 

2 

 

DE RECONSTRUCTIE VAN REIZEN IN 2012 

Na mijn pensionering is het grote opruimen begonnen. Deel van dat proces is het maken van 

“nieuwe stapeltjes”. Allerlei aantekeningen, uit de jaren dat ik internationaal heb gewerkt, 

vragen erom bij elkaar geveegd te worden. Er liggen tenslotte ruim 20 jaar verslagen en 

foto’s. Het meeste is niet de moeite, maar als je voldoende weggooit blijft er toch een leuke 

reeks herinneringen over. Het bezoek aan Australië maakte zoveel indruk dat het direct is 

uitgewerkt. De rest van 2012 is pas veel later gereconstrueerd, deels aan de hand van kebab 

verslagen      . En dit was nog niet eens alles. Nelleke is in dit jaar een weekend naar Keulen 

geweest, en samen waren we ook in Oostenrijk, Bretagne, New England en Canada en ten 

slotte Boedapest. Maar het gaat vooral over werkreizen. En groepsfoto’s, ook in Nederland. 

https://www.kooltiel.nl/wp-content/uploads/2019/10/Oude-doos.pdf
https://www.kooltiel.nl/wp-content/uploads/2014/02/Bretagne-2012.pdf
https://www.kooltiel.nl/wp-content/uploads/2018/02/2012-USA-Canada-2012-1.pdf
https://www.kooltiel.nl/wp-content/uploads/2018/02/2012-Boedapest.pdf
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 TURKIJE 

ISTANBUL 9 – 12 JANUARI 

De associatie van Europese Energie Agentschappen EnR houdt haar jaarlijkse vergadering in 

Turkije, om precies te zijn in het Point Hotel Taksim. 

Hoe moeilijk kan het wezen? Ik pak een taxi naar het 

Taksimplein. De chauffeur geeft aan het Point hotel niet 

te kennen. Maar hoe moeilijk kan het wezen? Al snel 

blijkt het plein best groot te zijn. En het regent. Gebruik 

van internet op de telefoon heeft de ICT afdeling weer 

eens uitgeschakeld, dus even het net op voor details zit 

er niet in. De enige optie is naar Aysel bellen. Haar 

mededeling is verbijsterend: hotel Taksim zit niet aan het 

plein, maar 500 meter verderop op een hoek van een 

zijstraat. En hoewel het plein er leuk uit ziet, met het 

nationale monument en de vele eettentjes, wil ik nu toch 

wel een kamer. Helaas, geen google maps, dus het is 

speuren tot ik de juiste naam vind. Uiteindelijk lukt het 

natuurlijk, maar ik besluit zorgvuldiger te worden in het noteren van het volledige adres. 

En ik had het kunnen, want “mijn” hotel Tour d ’Eiffel in Parijs ligt ook niet in het zicht van 

die toren      

Er wordt op 10 en 11 januari veel informatie uitgewisseld over lopende Europese IEE 

projecten, de ontwikkelingen in de verschillende landen en de samenwerkingen met andere 

organisaties. EnR heeft met name de banden met de EU aangehaald, maar ook met Rusland, 

waarvoor een onderzoekcommissie wordt ingericht om te kijken of we elkaar zouden 

kunnen versterken. Niet onbelangrijk: ik word benoemd in die commissie.  

De jaarvergadering van EnR duurt 

altijd 2 dagen, maar de tweede dag 

is het vertrek naar het restaurant 

van het social diner gepland om 

18:30. Althans, om die tijd stappen 

we in de bus, en dus wordt het met 

heen en terugreis toch een trip van 

4 dagen. Met ruimte om kebab te 

eten en te beschrijven. 

En voor het diner nog een rondje 

door de stad te lopen. 
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BEDEVAART, EEN KEBAB REPORT 

Religie. Het blijft voor mij net zo wonderbaarlijk als mensen die van spruitjes met sudderlap 
houden. Alleen die Italiaan die 
met een vergiet op zijn hoofd in 
een paspoort wist te komen, 
door te zeggen dat hij 
Pastafarian was, bracht mij aan 
het twijfelen. Het flying 
spaghetti monster heb ik al eens 
aangeroepen. Dus dat thema 
hadden we ook weer gehad, tot 
ik vorige week hoorde dat in 
Zweden kopiëren en 
verspreiden nu een officieel 
geloof is. Zou ook kebab een 
geloof kunnen zijn? Zou ik 
polytheïst worden? 
Tijd voor een veld experiment. 

Zo uit mijn hoofd maakte ik een lijstje met waar een goed geloof aan moet voldoen: Altaar, 
Voorganger, Voorwerp of persoon voor aanbidding, Bedevaartplaats en Hel & Verdoemenis. 
Als je dat compleet hebt dan ben je er wel zo’n beetje. 

Het altaar is het eenvoudigst: 
Kebabrol, klaar, niet meer over 
zeuren. Daarmee is voorwerp voor 
aanbidding ook geregeld. Het 
perfecte broodje. 

Hel en verdoemenis? Als je je 
broodje kebab niet opeet krijg je 
spruiten met sudderlap. Check! 

Rest ons bedevaartsplaats en 
voorganger. Nu ben ik sinds onze 
laatste vakantie bijzonder bekend 
met de bedevaart. Die reis ging 
langs Santiago de la Compostella. 
Nu verdom ik het om met een 
schelp om mijn nek, een kalebas in de ene en een wandelstok in de andere door Europa te 
lopen, ook al hebben ze er kebab. 
Bert heeft een andere variant geprobeerd. Berlijn lijkt me een terecht bedevaartsoord, maar 
de avonturen van Bert leveren twee dingen op: bewondering, en de wetenschap dat het 
never niet, nooit niet gaat gebeuren. 

http://www.kebabreporters.com/chambord-je-bent-me-een-schaap-schuldig/#more-7187
http://www.kebabreporters.com/spanje-pelgrimskebab/#more-7115
http://www.kebabreporters.com/wolfsburg-rastis/
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Dus eerst maar eens nadenken over die 
voorganger. Wat past nu het beste bij 
kebab? Na wat denkwerk kom je uit bij 
de Dervish. En Turkse monnik die om 
zijn eigen as draait, waardoor hij 
perfect een rol imiteert. Door zijn 
gedraai moet hij zijn hoofd wel houden. 
En laten we wel zijn, zo zie ik 
geestelijken het liefst. De Dervish 
komen uit… 
Jawel, game, set & match, ik moet op 
bedevaart naar Constantinopel, de 
hoofdstad van het Groot Ottomaanse 
rijk. 

Na nog een terugblik op de avonturen van Bert is de beslissing snel gevallen. Eén vliegticket 
Istanbul alstublieft! 

En zo werd ik deze ochtend wakker in 
Point Hotel Istanbul. Tussen de 
middag besluit ik de minikebabtour in 
gang te zetten. 
Mijn collega’s denken er anders over 
en voeren mij af naar het restaurant 
op de 9e etage. En wat blijkt: mijn 
roep om een bedevaartsplaats wordt 
onmiddellijk verhoord. Er ligt een 
schaal met Kilis Kebabi. Het is een 
kip/lam gehakt, waar een 
knoflooksausje en een hete saus over 
heen gaat. Verder is het doe-het-zelf, dus er wordt een broodje, drie soorten sla met 
mosterdsaus, kool, tomaat, augurk, mais en geitenkaas aan toegevoegd. Een verdeling die 
zuigt en ik stapel zo veel dat het aan alle kanten van het bord dreigt te pleuren, maar wat 
een voortreffelijke maaltijd. Kilis Kebab. Onthoud die naam. 

’s Avonds begin ik direct aan de 2e 
ronde, nu ga ik er alleen op uit. 
Vrienden, weet, dat als Kebab ooit 
een geloof wordt, het Mekka van 
de Kebabé op het Taksimplein in 
Istanbul ligt. Op 
één straathoek zitten 10 zaken 
naast elkaar, ieder 
met meerdere rollen. Je kan 
binnen 100 meter een complete 
kebab tour maken met tien man, 
waarbij iedereen nog steeds kan 
kiezen uit zijn eigen unieke rol. ik 

http://www.kebabreporters.com/hannover-happy-doner/
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vermoed alleen dat er gevochten wordt om de rol bij Bambi. 
Na een moment van 
meditatie (lees: ik kan 
niet kiezen) ga ik 
voor Barisim Büfe. Je kan 
hier in de buurt een 
mixed kebab kopen voor 
€14, maar het lijkt aardig 
om eens een 
vergelijkbaar product te 
testen. Dus wijs ik een 
lamsrol aan. 
“KOMT U UIT 
NEDERLAND?” “AH, 
DAN WILT U D’rum”  
Het product kost een 
krappe €3. Het is een 
vreemde ervaring. De 
dürum is veel dunner en smakelijker dan in Nederland, maar er zit geen saus op. Ik kan er 
weliswaar tomatenketchup en mayonaise op spuiten, maar we houden het oorspronkelijk. 
Er zitten verse groenten op, prima verdeeld en in de juiste verhouding met het perfect 
gebakken lamsvlees. (Geen eivlees in dit Kebab Walhalla). Het zijn de augurken die de saus 
overbodig maken. 

De hoeveelheid is 
beperkt, ze gaan er van 
uit dat je er eigenlijk 
twee neemt. Heb ik niet 
gedaan. 
Het meest opmerkelijk 
vind ik dat het geheel 
veel minder vet is dan in 
Nederland, en daardoor 
meer smaak heeft. 
De volgende keer ga ik 
voor iets dat wat minder 
basic is, maar toch is 
deze sensatie een 
absolute aanrader. 
Ik ben als ketter in de 
wieg gelegd, dus ik zal 
niet in mijn paspoort 

laten zetten dat ik Kebabé ben, maar geloof me dat ik hier terugkeer als ik de kans krijg. 

Point Hotel en Barisim Büfe, Taxsimplein, Istanbul, Turkije 

P.S. Ook in de straten rond het plein is het goed kebab eten. 

http://www.kebabreporters.com/zo-niet-dan-toch/
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I’M DREAMING OF A KEBAB (OF EEN KEBAB REPORTER LAAT ZIEN WAAR HET OM GAAT) 

Ergens in het land is bij 

iemand de bloeddruk tot 

ver boven het bain-

marie gemiddelde 

gestegen. Dus doet of-ie 

gedoog partner is: 

blèren en dreigen. Nu 

kan je daar in mee gaan, 

of wegzakken in Kebab 

dromen. Het is 

weekend, ik doe het 

laatste. Dit verslag gaat 

nergens over. Gewoon 

een aantal foto’s die ik 

aan elkaar schrijf. Laat dit stuk verder maar zitten. Doe iets nuttigs! (suggestie voor onze 

vriend: leer kebab maken, een suggestie voor onze andere vrienden: ja we houden van jullie 

complimenten!). 

 

Ok, Istanbul 

dus. Het 

Walhalla van 

Kebab. Waar 

martelaren 

met 72 

soorten 

broodjes naar 

de hemel 

gaan. 

Neem nu 

deze 

straathoek. 

 

Alleen kebab 

zaken, en als 

je dichterbij 

staat zie je de kerk niet eens. Misschien zegt u, dit in bullshit, dat kan niet zoveel kebab 

zaken. Maar wij reporters doen aan fact-finding. Dus hier, kijk maar!!! 

En neem nu dit. Daar krijg je toch koude oren en trek van? 

Back to business. Ik had hier een, overigens voortreffelijk, minimum broodje gegeten. Nu 

was het tijd voor de Mega-Döner de Luxe. Tot mijn gastheer zei: “Ga je mee uit eten?”. Mijn 
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eerste reactie wist ik voor me te houden al 

speelde er in mijn hoofd een cartoon waarin 

een anvil met een klap het broodje in een 

enorme krater liet verdwijnen. 

“Wat stel je voor?” 

“Galatasaray” 

“Galatasaray is toch die?” 

“Ja, maar naast voetbal is er ook een 

restaurant, en het is op een eiland”  

In de cartoon gooit een coyote een bom in 

de krater met mijn broodje en schiet een oud 

mannetje, met een pet en een dubbelloops 

jachtgeweer, hagel op de laatste eetbare 

delen. 

Ik hou net zo veel van voetbal als sommige mensen van Kane, en een eiland maakt 

ontsnappen naar echt voedsel onmogelijk. 

“Bye the way, it’s on me” 

Wie Neerlands bloed door d’aderen 

stroom, zoals bij mij, is onmiddellijk om. 

Gratis voer, waar is de boot naar het 

eiland alstublieft? 

Istanbul heeft geen verkeer. Het heeft 

een file, een lange file. Maar eindelijk, 

met veel honger bereiken we het water. 

 

Bij de eerste stap op het eiland zie ik dat 

het leven goed is. 

 Voor alle zekerheid duik ik snel achter 

een van de tafels. 

De opzet is eenvoudig. Er worden ingrediënten gebracht: kaas, broodjes, deegflappen voor 

D’rum, groenten en vlees. Op het eerste bord is nog geen vlees te zien, dat heb ik daarom 

nog redelijk gefotografeerd. 

Van de kebab orgie die hierna ontstaat zijn geen beelden. Deze site kan dat juridisch niet 

aan. Op enig moment neem ik nog een foto van het bord van een – even daarna niet langer 

– vegetariër. 

Let op al die soorten kebab en de perfecte wijze van afbakken. 

Als we de plaats weer verlaten zit alles verder nog vol, en wordt boven het houtskool nieuwe 

kebab aangemaakt. Niet meer voor ons. We hebben de hoogst vorm van extase bereikt, 

waardoor ik de volgende ochtend weemoedig naar Ataturk Airport kan (geen broodje meer 

gezien). 

Mocht je ooit in Istanbul verzeilt raken: these thrills cost money (tenzij etc…), maar er zijn 
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genoeg plaatsen in de stad waar een ervaring als dit mogelijk is. Suda Kebap, Kuruçeşme, 

İstanbul, Turkije  
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BELGIË 

BRUSSEL 27 EN 28 JANUARI 

Doel van de reis is de eceee bestuursvergadering. Ik doe er op eigen kosten aan mee, en kies 

voor een goedkoop hotel: Hotel Albert aan de Koninklijke Sinte-Mariastraat 27 in 

Schaarsbeek. Als er voldoende klanten zijn kan je er “voor weinig” een goed ontbijt scoren. 

Nu begint de eceee bijeenkomst altijd de avond er voor met “een stevig diner”, dus je zit 

altijd goed. De Eceee bijeenkomst vindt gewoonte getrouw plaats in het gebouw van Eurima 

375 Av de Louise, Brussels. Van daar kan je een sprintje trekken naar station Brussel-Zuid, 

zodat je dezelfde dag weer terug bent. Lollig, maar hoe je het ook bekijkt, er is geen verhaal 

van te maken. 

DUITSLAND 

DÜSSELDORF, 29 JANUARI 

Als duikinstructeur moet je natuurlijk op de hoogte blijven van “marktontwikkelingen”. Dat 

kan in houten op de Duikvaker beurs, maar als je echt wil zien hoe de wereld over de top 

gaat moet je eigenlijk naar Duitsland. Om precies te zijn naar de Messe Halle in Düsseldorf. 

Een dag op en neer naar Düsseldorf is prima te doen. Alleen de laatste meters zitten tegen. 

Het beurs terrein is megalomaan groot, en het is barstens druk. De auto moet daarom op 
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forse afstand van de beurs neergezet worden, waarna je door de miezerige kou naar de 

halte van een miezerig pendelbusje mag. 

Op de beurs “Boot” stelt ieder zich zelf respecterend merk zijn nieuwste waren uit: mooie 

droogpakken van Bar (heb ik 

al), nieuwe automaten van 

Aqualung (idem) en 

onderwatercamera’s van 

Olympus (check) om maar 

een paar voorbeelden te 

noemen. Dus inhoudelijk 

leer ik niet veel. Maar er zijn 

ook koopjes, en zo kom ik 

met een goedkope duiklamp 

en een drie mm natpak thuis 

“voor weinig”. Het pak blijkt 

8 jaar mee te gaan, dus echt 

een koopje. Naast het materiaal is er ook ruim aandacht voor vakantiebestemmingen, 

duikopleidingen en “het milieu”. Zo staat Greenpeace er met een grote stand. 

Oplettende lezers 

hebben inmiddels door 

dat de beurs niet 

“Tauchen” maar “Boot” 

heet. Het is dan ook een 

watersportbeurs in de 

ruimste zin van het 

woord. Er zijn “maar” 

twee hallen aan het 

duiken gewijd. De rest 

gaat over surfen, 

kanoën, general nat 

worden en je raadt het: 

boten. 

Een aantal hallen staan voor met scheepjes waar de gemiddelde miljardair een lachstuip van 

zou krijgen. Maar om een voorbeeld te geven: er ligt/staat een tweedehands dobberding 

met een prijs van net geen twee-en-een-halve ton. Voor ons “net” buiten het budget. 

Mogelijk valt verder op dat er van dit bezoek geen kebab-report is. De verklaring daatvoor is 

simpel. We eten een broodje op de beurs. Een Duits broodje. Mit zulangen. Het avondeten 

kan hierdoor worden overgeslagen. Boot, geen beurs om jaarlijks te bezoeken, maar zeker 

een keer een leuk dagje uit.   
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OOSTENRIJK 

REUTTE, 2 - 6 FEBRUARI, KEBABREPORT MERT IMBISS 

Dit was geen werktrip, maar een 

moment uit onze 

wintersportvakantie. Dat verhaal 

willen we verder niet uit zijn 

verband rukken hier alleen het 

volgende verslag:  

Terwijl heel Nederland meehuilt 

met de wolven in het bos, of beter 

met Prorail en de NS over hoe koud 

het is in het land, zitten MaCA en ik 

in Oostenrijk, waar het echt fris is. 

’s Nachts is het dieptepunt -34oC, 

overdag -15 tot – 20 oC. Er is hier 

eindeloos veel sneeuw, die met behulp van bulldozers wordt opgestapeld tot honderden 

meters hoogte. Onze hotelier beweert dat dit bergen zijn, maar als iets wit is, is het voor mij 

sneeuw tot het tegendeel is bewezen.  

We hebben hier nu een paar dagen lokaal gegeten. Hoe zal ik het omschrijven? Je hebt de 

Franse cuisine, de Chinees, de Turk en zelfs de Indiaase restaurants zijn niet uit te roeien. 

Een Argentijns steakhouse is ook fijn, en wat te denken van een Japanner of een Italiaan? 

Ooit iemand horen voorstellen om eens “naar 

de Oostenrijker” te gaan? Ooit een Oostenrijks 

kookboek gezien? I rest my case! 

Samenvattend: het Oostenrijkse menu bestaat 

uit worsten, schnitzels, goulash, smac en meer 

gebraden worsten. Allemaal voedsel met 

potentie, zolang je het in een buurland eet. 

Alleen de Heuriger bieden kwaliteit rond de 

Oostenrijkse wijn, maar die zijn van november 

tot mei met vorstverlet. 

Kortom, met dank aan de winterbanden maak 

ik een haakse bocht als MaCA zegt: zie JE 

DIE….? 

Want jawel, twee foto’s van verleidelijk 

kijkende kebabsters staan naast een Imbiss.  

https://www.kooltiel.nl/wp-content/uploads/2019/10/Oude-doos.pdf
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De spanning stijgt. Oostenrijkse kebabsters, of toch een echte Imbiss met sauerkraut en 

doodgekookt varken op een slap bolletje met naar keuze mayo of ketchup en geen mosterd? 

Mert heeft een uitgifte luikje, 

maar je kan aan de achterkant 

van de keet ook naar binnen. 

Er staan een paar foute tafels 

en stoelen en één rol die 

arrogant de zaak in kijkt. 

De kebabsters hebben hun 

jongere broer aan 

het werk gezet. Nu is het 

bedienend personeel soms 

een bonus, maar het is niet 

waar we voor komen. Het 

gaat om de kebab.  

Allereerst die arrogante rol. 

Waarom deze kwalificatie? De rol bestaat uit keurig gestapeld lamsvlees, zo van het dier aan 

het spit zonder tussenkomst van vleesvervangers, eilijmstoffen, additionele kleurstoffen 

en/of de partij voor de dieren. Iedere andere rol zou belachelijk staan, en het is aan deze rol 

aan te zien dat-ie dat weet. 

De jongere broer van de 

vrouwen op de posters is 

vriendelijk en zeer bekwaam. 

Bovendien is het een 

goedlopende zaak, dus geen 

gedonder met 

warmhoudplaatjes (had ik al 

verteld dat het op moment 

van bestellen -18,5 is?) au 

bain-marie of andere product-

verpesters. 

Het verse broodje met 

sesamzaad wordt goed 

afgebakken en voorzien van een ruime hoeveelheid vlees, verse salade, tomaat, saurkraut en 

ui. Deze wordt keurig verdeeld over het product en een ruime hoeveelheid verse yoghurt 

knoflooksaus maakte het geheel meer dan af. 

Daarbij dringt een vraag zich op, die ik hierbij even aan ons gilde wil doorgeven. Hoe komt 

het dat bij de één een perfecte hoeveelheid saus zich magisch vermengt met het geheel en 

zorgt voor een prima smaaksensatie, terwijl bij de ander het alleen geschikt is om ASAP via je 

nek naar je navel te stromen? 

Sommige reporters hebben zelfs wel eens openlijk getwijfeld aan hun vermogen tot het 

http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/f%C3%BCssen-004.jpg
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schadevrij innemen van kebab, alleen op basis van de saussoort die als een fragmentatiebom 

aan alle kanten uit je broodje spuit. Ik vind dat dit element zwaarder beoordeeld moet 

worden. 

“Scharfes?” vraagt de kebabber 
vriendelijk. “Hedde al eens naar 
buiten gekeken stuk onbenul?” 
is het eerste wat in me opkomt. 
Maar de vertaling in het Duits is 
in mijn hoofd net zo 
vastgevroren als alles in dit 
godvergeten land, dus ik volsta 
met “Gerne, bitte”. Het maakt 
ook niet uit, dit is de enige kans 
die ik vandaag krijg ik iets van 
warmte te voelen. 
Het resultaat: In alle opzichte een 
prima broodje, want het vlees is 
ook nog eens prima gekruid. 
Voor mij is het heet genoeg, maar op de tafel staat ook nog een extra strooibusje met hete 
chilipoeder. 

Kortom, niet het meest hemelse 
broodje dat ik ooit heb gehad, alleen 
al omdat er geen feta op zat, maar 
met een prijs van € 3.50 voor een 
groot broodje een absolute topper in 
zijn gewichtsklasse. 
Tenzij iemand Delica’s oproep voor 
het concept winter: “Kill it, kill it with 
fire” weet waar te maken is Imbiss 
Mert in Reutte de place to be in de 
Oostenrijkse winter. En gelet op de 
kwaliteit van hun keuken de rest van 
het jaar ook. 
Imbiss Mert, Lindenstrasse 4, Reutte, 
Tirol, Oostenrijk. 

  

http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/f%C3%BCssen-011.jpg
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AUSTRALIE, 19 – 25 FEBRUARI 

ZATERDAG 

“Is die sporttas van U?” 

Op Schiphol heb ik de dwangmatige neiging “Nee” te roepen tegen iedere 

beveiligingsmedewerker. 

Nu sta ik met een zwarte tas net een hel groen logo en de tekst “NOB Sportduiken – 

Instructeur” in mijn handen. Ik realiseer me dat ik het “Nee” niet geloofwaardig kan 

brengen, dus toch: “Ja, die is van mij”.  

“Ok, kunt u die vloeistof er dan uit halen” 

“Nee, er zit geen vloeistof in” 

“Dus u beweert dat er geen vloeistof in die tas zit?” 

“Ik denk dat ik weet wat ik bij me heb en nee, daar 

zit geen vloeistof in”  

“OK, stapt u maar uit de rij en volgt u mij, dan gaan 

we samen even de tas uitpakken en naar de vloeistof zoeken”.  

Daar ga je dan, terug door het scan poortje, langs de loopband naar een tafel. Daar staat…. 

een rode sporttas. 

“Dus u beweert dat hier geen vloeistof in zit?” 

“Nee, ik beweer dat er geen vloeistof in mijn sporttas zit”, 

en ik wijs op het logo. Deze tas is mij onbekend. 

De “wereld in het algemeen-en-reiziger-in-het-bijzonder-

ik-veracht-U” blik van de man verandert in een bloeddruk 

verhogende woede. Geen “sorry” of ”vergissing” maar 

alleen wat vage oer grommen. Tijd voor actie. Normaal 

ben ik niet zo assertief, maar nu neem ik alles onder mijn 

arm, loop langs de rij, door de check die blij rood wordt, 

richting check-in. Een bewaakster roept: “die man loopt 

door”. 

Tijd voor een charme offensief “U hebt mij zojuist al 

gehad, maar uw collega maakte een foutje, dus we 

moesten even teruglopen”. Meneer sporttas zoekt nog steeds wanhopig naar een methode 

om uit de tilt stand te komen, en zijn collega’s interpreteren dat als “hij heeft gelijk”. De reis 

naar Australië kan beginnen. 
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Het is een werktrip, maar bijzonder 

bestemmingen blijf ik opschrijven. 

Dus daar gaan we. De vlucht met 

Malaysian Airlines brengt me in 8 

uur naar Kuala Lumpur. Het is een 

aangename vlucht met vriendelijk 

en behulpzaam personeel. De 

kleding van de stewardessen valt 

wel op. Waar KLM en andere 

westerse maatschappijen de kleding 

inmiddels hebben aangepast zodat 

deze functioneel is voor het werk 

hebben Aziatische maatschappijen nog steeds het beeld dat een stewardess er al the next 

best thing to a sexy stoeipoes uit moet zien. Lange kokerrokken die zo strak zijn dat de split 

bij iedere serieuze beweging open schiet, en dan wel onmiddellijk tot boven aan het been. 

Dit wordt gecombineerd met behoorlijke decolletés, die “decent” zouden zijn als ze niet bij 

iedere boodschap half gebogen voor je gaan zitten. Het “eyes-up-here” is ondoenlijk. 

Ondertussen is de service prima. Goed voedsel en perfecte satés. De vlucht is tamelijk 

onrustig. Veel turbulentie, waardoor er geen warme dranken worden geserveerd.  

Na een uurtje of acht landen we in Kuala Lumpur. Tijd om het onderzoek naar kleding van 

het vliegend personeel verder te uit te breiden. Als eerste valt het veiligheidspersoneel in 

Maleisië op. Volstrekt in het zwart, waarbij de vrouwen een strak sluitende zwarte 

hoofddoek hebben met daarop Dit volledig in het zwart is trouwens alles behalve saai. Zo te 

zien zijn ze allemaal luitenant-generaal, wat 

tot uiting komt in eindeloze series strepen, 

balken en insignes op de kleding, waarbij de 

een nog harder blinkt dan de ander. 

Naast hen loopt er nog veel meer groepen, 

maar laat ik me beperken tot de crew uit 

India. Uit een Indiase stewardess kan je er 

twee van Malaysian Airlines halen. Ze 

hebben geen kleding tussen de onderkant 

van de borst en de broekrand. En laat me je 

verzekeren dat de broek niet tot onder de oksels is opgetrokken! Ok, er is een lange 

hoofddoek die in potentie veel zou kunnen afdekken, maar gelet op de omvang van de 

dames is dat bij voorbaat een hopeloze onderneming. Ik wens ze toe dat ze niet op Sydney, 

Canada vliegen. 

De overstaptijd is beperkt en zo zit ik binnen de kortste keren in de vervolgvlucht naar 

Sydney, Australië. De crew bestaat nu bijna overwegend uit mannen. Ze dragen zeer saaie 
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donker groene pakken en hoewel het contrast met de kleding van de vrouwen bijna niet 

groter kan zijn, scoren ze absoluut even veel punten door me veel guave sap en nog meer 

saté te brengen. 

De vlucht is nog ruiger dan de 1e leg, maar omdat ik in de lounge goede koffie heb gehad kan 

ik er zomaar mee leven. Tijdens de landing flitsen de bliksems aan alle kanten om ons heen, 

en wat me nog meer zorgen baart: ze vertellen me dat het bereiken van de aankomsthal hier 

al gauw een uur of twee kan duren. Ik bekijk de immigratieformulieren en besluit tot mijn 

eerste Australische misdaad. Op de vraag of ik de laatste dertig dagen in contact ben 

geweest met stilstaand of stromend zoetwater vul ik een krachtig “nee” in. 

Op de grond blijkt het verzameld 

bewakingspersoneel en -apparatuur 

niet in staat om de sporen van de 

Urisee en de Beldert te traceren. 

Niets rijen, om even na 20.00 uur sta 

ik in het gierende onweer in Sydney. 

“Zo, zo”, denk ik. “Dus dit is nu 

zomer”. 

Een taxi brengt me in no-time naar 

het hotel. Sydney heeft perfect 

openbaar vervoer, maar in deze 

stormbui wordt er niet naar de 

ondergrondse en een hotel gezocht. 

Het eerste wat opvalt is dat ze, als 

goede zonen en dochters van het 

Verenigd Koninkrijk, aan de 

verkeerde kant van de weg rijden. 

Verder zijn er ook Amerikaanse 

trekjes. Iedereen praat onmiddellijk 

met je, en zo leer je snel de weg. 

Ik zit op de 29e etage van het 

Marriott. Het hotel is uitgezocht 

door het IEA, dus niet de 

goedkoopste, en de 

computersystemen hebben er voor 

gezorgd dat ik laat heb geboekt, wat het feest nog duurder maakt. Maar als ik naar buiten 

kijk zie ik het Sydney Opera House, dus het leven kan absoluut slechter.  

Na 2* acht uur vliegen en uren rondhangen moet ik wat beweging, dus gewapend met 

paraplu trek ik er toch maar even op uit. Het hotel ligt aan de haven. Met het adres “Circular 
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Quay” had ik dat toch zomaar zelf kunnen bedenken. Na een minuut of twintig staat de 

bagger in mijn knieholten (leve de korte broek) en heb ik de golven regenwater over de weg 

wel gezien. Maar de eerste indruk, een combinatie van moderne hoogbouw en eind 19e 

eeuwse Engelse gebouwen, is niet verkeerd. Bovendien ziet het er schoon en heel uit. Bij 

terugkeer stap ik met drie stewardessen in de lift. Ook deze zijn heel aardig. Ze zijn van een 

Arabische maatschappij, en moeten dus een hoofddoek. Maar dat moet je wel weten, 

anders heb je geen idee waarom er twee witte flapjes aan weerszijde van de hoedjes 

uitsteken. Uniformen zijn een bron van vermaak. 

MAANDAG 

Met een tijdverschil van 10 uur, twee vluchten en eindeloos rondhangen op perrons en 

lounges is het na een nachtje slapen inmiddels maandag. Tijd om aan het werk te gaan. 

De eerste klus is een 

symposium over CCS 

(Carbon Capture & Storage), 

het ondergronds opslaan 

van CO2. Technisch mooie 

verhalen, maar de 

mogelijkheden lijken me 

zwaar overschat. Het wordt 

gehouden in het 

Intercontinental hotel een 

stukkie verderop. Een 

wandeling is een mooie 

manier om op te starten, en 

hoewel ik een ochtendmens 

ben is 9.00 uur met deze jetlag wel even wennen.  

’s Avonds worden we door de Australische overheid uitgenodigd voor het eten. Dat is een 

bijna aansluitende actie, want als we om zes uur zijn uitgepraat, is het doorwerken om via 

het hotel om zeven uur in de haven van Sydney te staan. Inmiddels regent het weer, dus op 

de terugweg naar het hotel willen we wel tempo maken. 

Om zeven uur is het weer wat droger. We worden ingescheept om in de haven van Sydney 

een buffet weg te werken.  

We krijgen een beperkte uitleg van de historie van de stad, en verder is het rond hobbelen 

op de boot, babbelen met bekenden en foto’s maken. 

Het eerste waar we langs komen is het Opera House. Owen, mij Ierse collega, probeert nog 

meer foto’s te maken dan ik. Hij moet wel, want het is zijn laatste trip. Hierna gaat hij met 

pensioen.  
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Hij is hoogleraar bouwkunde geweest 

en weet alles van absurde gebouwen. 

Het een beschaafde man, dus als de 

term Jaysus, met een zwaar Iers 

accent, een aantal keren valt, dan 

hebben we ook iets. De architect Jørn 

Oberg Utzon van het Opera House 

had indertijd een budget van 7 

miljoen Aus$, maar het verhaal gaat 

dat er uiteindelijk net over de 110 

miljoen voor op de tafel is gelegd. Het 

gebouw is geïnspireerd door vlinders. 

Als je dat eenmaal weet ziet het er nog indrukwekkender uit. Op foto’s ziet het er 

oppervlakkig uit als een wit ding met uitsteeksels, maar dichtbij zie je zelfs de “aderen” over 

de vleugels lopen. Een patroon dat is ontstaan door een verbluffende materiaal keuze. 

Iedere tijd van de dag, en bij ieder soort weer valt het licht anders over het gebouw. Het ziet 

er dus altijd anders uit. Het is echt een van de mooiste gebouwen die ik ken, wat mij betreft 

op één lijn met de werken van Gaudi.  

Gedurende de week hoor ik diverse keren “How white man did do it”1, hoe Australië is 

gekoloniseerd. 

Ontdekkingsreizigers 

vonden in de 18e eeuw 

deze inham aan de 

zuidoost kant van 

Australië. Een harde 

zandsteen laag omgeeft 

de baai, en dat is een 

perfecte ondergrond om 

op te bouwen en het was 

een makkelijke te 

verdedigen situatie 

(hoewel Canberra 

uiteindelijk is gevestigd op 

een plek die in alle 

gevallen onbereikbaar was voor Frans geschut). Daarbij heeft niemand het over het feit dat 

de kangoeroes al duizenden jaren hadden leren hoppen om de boemerangs en de 

dideridoos van de Aboriginals te vermijden. 

 

1 Naar Steeleye Span’s – “White man” 
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Ondertussen zien we de andere bijzonderheden rond de haven. Allereerst de tolbrug die de 

beide stadshelften verbind. Alle elementen zijn op maat gemaakt in Engeland en vervolgens 

naar Sydney verscheept waar ze vanaf beide kanten naar elkaar toe zijn gebouwd. In het 

midden uitgekomen zat er een afwijking van 17 millimeter, wat ver binnen de wegmoffel 

factor viel. 

Je kan de boog 134 meter hoge boog van de Sydney Harbour Bridge oplopen. In een harnas 

en aangelijnd. Kost Aus$ 110, en er mag geen camera mee, want stel dat die valt. Dat zou 

toch zomaar schadelijk kunnen zijn voor de lak van de auto’s er onder! Maar ze maken een 

foto van je als je boven bent, dus het is onder controle. Later die week besluit ik voor plan B 

te gaan. 

Midden in de haven ligt een fort, dat kan 

je ook bezoeken. Het kost drie keer niets, 

maar je moet er wel met een ferry heen. 

Die varen constant van vanaf Circular 

Quay, dat ook aansluit op de metro. Als ik 

hier ooit nog eens als toerist kom koop ik 

gewoon een één- of meerdaagse pas 

voor het hele systeem. 

De laatste “attractie” is een punt waar 

het ceremoniële2 Australische 

koningshuis woont als ze het Verenigd 

Koninkrijk verlaten. Daarnaast heeft de Prime Minister een optrekje als ze Canberra verlaat. 

Dat gebeurd nog wel eens, want geen buitenlands bezoek is geïnteresseerd in de hoofdstad 

van dit werelddeel.  

Na een anderhalf uur staan we weer aan wal, waarbij het buffet het jammerlijk heeft 

afgelegd. Nu ik precies weet waar 

het is doe ik nog een kort rondje 

Opera House by night, en daarna is 

het terug naar het hotel om de 

werkmail weg te werken en de 

administratieve verplichtingen na te 

komen. Daaronder zit ook met een 

heel triest mailtje van Wenda, dat ze 

nu echt stervende is. Vijftig is echt te 

weinig. 

 

2 Ze kunnen deze zin niet uitspreken zonder het woord “ceremonieel” te noemen en te benadrukken. 
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DINSDAG  

Dit is de minst enerverende dag van de 

week. Hele dag vergaderen, waarbij ik al 

vrij snel een presentatie moet geven 

over een deel van de CCS. Tenslotte was 

ik gisteren tot sessievoorzitter 

gebombardeerd nu mijn collega niet is 

meegekomen. 

’s Middags moet ik in een hoekje van de 

zaal een powernap doen, want de jetlag 

heeft me te pakken. 

Aan het eind van de dag stelt men voor gezamenlijk uit eten te gaan. We eindigen langs de 

haven in een restaurantje waar je zelf je vlees bakt en dat aanvult met groenten en (in mijn 

geval geen) brood. Voor mij ook geen bier, dat scheelt omgerekend €7,50 per glas. Want dit 

land is duur, heel duur. 

Het restaurant ligt in het oudste stuk van de stad, dat volledig gerestaureerd is. Het doet qua 

bouwstijl wat Amerikaans aan, met veel luifels waar je onderdoor kan lopen en leuke 

uithangborden. Ook zitten er veel van de betere souvenir winkels. Je kan er Aboriginal kunst 

uit China kopen, knuffels van de Australische trots3, hoeden, T-shirts en het product van dit 

moment, de Uggs. Deze zijn “real from Australia” en dat willen ze weten ook. 

WOENSDAG 

Dit is mijn dag. Vandaag moet ik, als voorzitter ven de Experts’Group on Research & 

Development, Prioritysetting and Evaluation (zeg maar EGRD) twee rapporten presenteren. 

Eén over gedragsverandering en markt implementatie van technologie en één over de 

monitoring en evaluatie van technologie. 

De eerste is inmiddels omgezet in een 

onderzoeksproject, dus dat is een eitje, 

tijdens de tweede is de boodschap dat er 

geen enkele aanleiding is om te 

veronderstellen dat we de milieudoelen 

bij benadering halen. Iedereen weet dat, 

maar aan mij de twijfelachtige eer om het 

voor het eerst hardop in een vergadering 

te zeggen. Het publiek slikt het.  

 

3 Koala, schaap, kangoeroe en vogelbekdier. 
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Tussen de middag is het 

eindelijk echt mooi en zomer. 

Ik maak daarom een korte 

wandeling door het park 

achter het hotel. Dit is een 

van de mooie onderdelen van 

Sydney. Ondanks de 2,4 

miljoen inwoners hebben ze 

ruimte zat, dus de stad is 

ruim opgezet, met grote 

parken waar de unieke flora 

van Australië goed te zien is. 

Nu is dit park de Royal 

Botanical Garden waar ook 

wat import spul staat, maar het is mooi en gratis, dus precies wat ik wil. De lokale vogels 

laten zich ook zien. Veel ibissen, een bonte kraai die in zwartwit is uitgevoerd (Magpie) en 

kaketoes.  

Als we even na zessen weer buiten staan besluit ik eerst een stevig stuk te wandelen voor 

het Nederlandse werk aan de beurt is. Lukraak loop ik een stuk Georgestreet af. De eerste 

avond had ik in de regen ergens een foodcourt gezien. Die vind ik, nu het helder en droog is 

nooit meer terug. Volgens google moet er bij Market Street eentje zitten, en dat is maar een 

minuut of twintig lopen. 

Nu had ik even buiten de Engelse genen gerekend. Allereerst is men hier nog strikter dan 

hun voorouders. Ik zie oude telefooncellen en brievenbussen en men loopt verbijsterend 

links, rijdt links en staat links op roltrappen. En men gaat om 17.00 uur dicht. Het komt niet 

bij ze op dat een foodcourt rendabeler zou kunnen zijn als je het opent tijdens etenstijd. 

Alleen op donderdag is het koopavond, dan mogen ze tot zeven uur open blijven. Wel is een 

deel van de winkelgalerijen nog 

open. Niet dat je daar veel me 

opschiet als de winkels dicht zijn, 

maar je kan toch even om je 

heen kijken en de toiletten 

blijven gratis, open en schoon.  

Nu zijn er rond de metro stations 

altijd wel hamburgerzaken te 

vinden, dus uiteindelijk eindig ik 

bij McD., die zowaar bieten in de 

salade heeft. 
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Onderweg passeer ik ook nog een dichte breiwinkel. Inmiddels is het half negen en donker. 

Tijd voor de mail thuis. Daar is wat gedoe, maar met ene paar telefoontjes lossen we dat ook 

wel weer op. En ik skype met Nelleke. De verbinding is te slecht voor beeld, maar verder is 

het altijd leuk. 

DONDERDAG 

Vandaag is het excursie tijd, het weer is 

inmiddels prachtig. Om 8.15 zitten we in 

een bus die om twee uur rijden 

verderop na Newcastle brengt. In het 

hotel ontbijten betekent direct weer 

werken, en voor achten wil ik geen gelul 

aan mijn kop. Dus pak ik een zeer fout 

McDonalds ontbijt en wandel via de 

Royal Botanical Gardens naar het 

vertrekpunt naast het andere hotel. 

De tocht begint met een rit over de 

brug en langs de files die de stad in 

komen. Daarna wordt het snel 

rustiger. We passeren een 

natuurpark, dorpjes en riviertjes.  
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Een aardig verhaal is dat de taal van de Aboriginals geen meervoudvormen kent. Als het er 

meer dan één is wordt het woord gewoon herhaald.4 Hiermee wordt de naam van het 

plaatje Kurrykurry verklaard, wat “snel” betekend. Er schijnen veel van dit soort namen te 

zijn, maar in dit gebied in New South Wales zijn ook veel namen van het moederland 

gekopieerd, zoals Newcastle en Cardiff. 

In Newcastle gaan we eerst naar een energy 

research instituut. We krijgen een paar 

lezingen voor onze kiezen en voor het eerst 

zie ik een opstelling van Concentrated Solar 

Power, waar met door focussen van zonlicht 

temperaturen van boven de 900 graden 

haalt.  

Daarna worden we verplaatst naar een 

nieuwbouw gebied met een Smartgrid. 

Weer met twee lezingen en toelichting in het bezoekerscentrum. Daar staat ook de lunch, 

dus we zijn zeer geïnteresseerd ☺. Evenals bij de vorige stop 

begint de voorlichting met een verhaal over veiligheid. Het 

neemt echt absurde vormen aan. Door een deur sta je direct 

op straat, maar omstandig wordt uitgelegd dat daar iets 

minder stoelen staan zodat we ongestoord naar het 

verzamelpunt voor de kroeg kunnen. Ze hebben mazzel, er 

gebeurd niets. Gegarandeerd dat ze ons niet op de juiste plek 

hadden gekregen. 

Buiten, en onderweg, hebben we zicht op de haven van 

Newcastle, wat een van de grotere kolen overslag havens ter 

wereld is. Er vaart ook en vissersboot die vooral populair is bij 

de lokale pelikanen. 

 

 

4 Dus niet: 1 vark, 2 varken, maar varkvark. 
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De volgende stop is recreatief, we gaan naar 

een wijnproeverij. Daar ben ik vooraf al klaar 

mee, maar met de moslims uit Indonesië 

amuseer ik me prima met fotograferen, 

koffie en water.  

Wat leuk is dat de duivengaarden rozen als 

deurmat gebruiken. 

Dit werkt als volgt. De wijnrank hoort hier 

niet thuis, maar groeit prima. Vervelend is 

dat de bossen in de omgeving nogal wat giftige stoffen bevatten die door de bijen op de 

bloemen van de druif worden achter gelaten, waarna de bloem het af legt. Nu komt de truc: 

langs iedere rij wordt een rozenstruik gezet. De insecten komen daar eerst op af, omdat de 

bloemen sterker ruiken en groter zijn. De giftige stoffen blijven op de roos, die er ook nog 

eens immuun voor is, en daarna komen de insecten bij de druif terecht. 

Hierna rijden we terug. Bij het uitstappen flappen er beesten rond het park. “Bats”, zegt de 

chauffeur. Die zitten hier altijd in deze tijd van het jaar.  

Geen idee of de anderen nog iets gedaan hebben, maar het is kwart voor zeven, dus mijn 

dag zit er op en ik spurt weg, mijn camera achterna om vleermuizen te fotograferen. De 

volgende dag blijken het vliegende vossen te 

zijn. Een vruchten etende soort, die op de 

bomen in de parken af komen, en met 

honderden te gelijk. Ze zijn nauwelijks te 

fotograferen in de lucht, maar in de bomen 

gaat het goed. Om acht uur wordt ik 

aangesproken door meneer agent. Het park 

gaat op slot, en of meneer toerist maar op 

wil zouten. 

Inmiddels heb ik geen zin meer in een 

restaurant, dus ik ga voor een hamburger 

van “Hungry Jacks” een andere fastfood keten hier. Nog een koffie bij McD., en terug naar 

het hotel voor de vele foto’s en de mail. 

VRIJDAG 

Ik heb vandaag alleen een ochtend vergadering over Demand Side Management met een 

lokale expert. Voor die tijd is het tijd voor de fotoshoot met Knorf. Op de foto voor het 

Opera House en de brug mag niet ontbreken in zijn inmiddels indrukwekkende verzameling. 

Hij gaat ook op de foto met een cruise schip van P&O lines. 
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Hier is sprake van een grote interne strijd in de stad. Historisch lag er aan het begin van de 

haven een oorlogsschip om piraten en Fransen, of een combinatie van beiden, op de moel te 

slaan. Nu is de stad inmiddels doorgegroeid tot ver voorbij dit punt en is de trotste 

driemaster vervangen door een lelijk oorlogsbodem. Die wil iedereen kwijt, maar de marine 

verdomt het om mee te werken. Alleen bij hele grote cruiseschepen, zoals de Queen Mary, 

die een te grote diepgang hebben voor het laatste deel van de haven, zout de marine even 

op. Persoonlijk vind ik dat laf.  

Tijdens mijn shoot kom ik de Indonesiërs weer tegen en zo eindig ik met Korf op de foto. 

Na de vergadering is het tijd voor een vrije middag, 

Zomer kleding aan en op maar Plan B. 

Plan B is een cruise naar de dierentuin. De 

dierentuin ligt op een heuvel, met een prachtig 

uitzicht over de stad. Waarschijnlijk niet zo mooi als 

vanaf de brug, maar met ook mooi en met camera. 

Het woord cruise wordt nogal makkelijk gebruikt 

door de Ozzi’s. Het is het pontje naar de overkant. 

Bij de VVV heb ik uitgezocht wat de beste optie is. 

Alles is even duur, maar ik ga voor Captain Cook, en 

ik neem twee boekjes over de stad mee. Hebben 

Annemarie en Frans ook wat. 

 De captain, met vol kostuum en met pruik, 

verwelkomt ons met een timetable. Voor $55 heb 

je alles: overtocht, sky ride, entree en terugtocht naar Darling Harbor, wat één haven 

verderop ligt. Twintig minuten wachten en ik kan weg. 

Die tijd amuseer ik me met rondkijken op de kade. Er staat een tentje met mannen in een 

lendendoek en besmeerd met verf. Ze maken Aboriginal herrie. Voor een tientje mag je met 

ze op de foto, take as many as you like. Verder zien ze er uit of ze met kilt zo voor Schotten 

door kunnen gaan, de doelzak mixen we wel in, dus de bekende toeristen trap. 

De bevolking is zomers gekleed, en voor sommige Ozzie’s is dat een kwestie van bedenken 

wat je allemaal niet aan kunt trekken. Procentueel bedekken mannen en vrouwen hier even 

veel. Weliswaar raken de mannen op achterstand door de korte broeken die een redelijk 

oppervlakte innemen, maar waar de vrouwen door de illusie van een korte rok een 

voorsprong pakken, raken ze die weer kwijt door de laarzen. Want jawel, in dit land van de 

Uggs is een grote groep vrouwen die gewoon altijd laarzen draagt. Dertig graden of niet.  
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En dan zijn er de Chinezen, inmiddels 

de allergrootste toeristengroep in 

down under5. Als goede Aziaten is 

voor hen het fotograferen van 

iedereen voor een bekend punt de 

belangrijkste bezigheid als toerist. 

Time flies when you’re having fun, 

dus voor ik het weet vaart de pont via 

het fort naar de overkant. Een 

kabelbaan brengt je over de 

dierentuin heen naar de top van de 

heuvel. Vandaar kan je op je gemak 

naar beneden lopen naar een volgend pontje. Tenminste, als je de hele dag hebt. Anders is 

het doorwerken. Zo langzamerhand weet ik iets van dierentuinen, en deze hoort tot de 

allerbeste. Ruime verblijven, goede verzorging, alles keurig onderhouden en dieren die ook 

actief zijn. Nu is het een soort 

van lastig om om een kudde 

olifanten heen te kijken, maar 

doel is toch de Australische 

flora en fauna. En daar 

hebben ze heel veel van. 

Zowel in de verblijven als 

loslopende hagedissen en 

rondvliegende vogels. De 

Australian Trail gaat langs en 

ook door verblijven. Een stel 

Oostenrijkse of Zwitserse 

meiden kunnen niet lezen en 

gaan van het pad om een 

kangoeroe te aaien. Nu is het een vrouwtje, dus niet agressief, maar wel snel, dus te hebben 

het nakijken. Sie haben es nicht gewusst zullen we maar zeggen. Er lopen veel vrijwilligers 

rond. Zo val ik ten prooi aan een stel bejaarde vrouwen. De eerste kom ik tegen in de ruimte 

voor de miereneters. Ze komt me vertellen dat er een miereneter en een vogelbekdier in de 

ruimte zit, maar dat zij nog nooit iets heeft gezien. Ik heb er dan net een paar vogels en een 

walibi vastgelegd, en vertel dat ik het een enorm mooie dierentuin vind en als Europeaan blij 

ben met alles wat ik zie. Voor ik het weet heeft ze zich verviervoudigd. Eén extra om haar uit 

te leggen dat ze beter moet leren kijken en twee om mij alles aan te wijzen. Na een tijdje 

weet ik te ontsnappen, maar ik moet ze nageven dat ze mee veel hebben verteld ☺. 

 

5 Bron: de directeur Generaal van het ministerie van o.a. Toerisme waar ik op de boot mee aan de praat raakte. 
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 Om kwart voor vier gaat de laatste pont terug. Ik ben net op tijd, waarbij ik het Amerikaanse 

deel en het grootste deel van Afrika nog heb over geslagen. Een deel van de apenverblijven 

is gesloten, 

maar een 

bord 

vermeld 

met veel 

humor 

“There are 

still enough 

primatest 

to be seen 

in this Zoo”. 

Dat blijkt 

meer dan 

te kloppen. 

Twee 

Aboriginal 

gezinnen maken mijn beeld weer een stukje completer. Nu niet met lendendoek en 

boemerang, maar gewoon met wandelwagens en vol tribals een dagje uit. Daar kunnen ze 

op Circulair Quay nog veel van leren.  
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Op de boot op de terug hoor ik weer alle bekende zaken langs komen (Our CEREMONIAL 

Royals). 

Via het fort naar Sydney Harbour en daarna, tot mijn verbazing, weer naar de overkant, naar 

Lunar Park, het pretpark aan de andere kan van Sydney Harbour Bridge. Daar is niemand, 

dus onmiddellijk gaat de pont weer terug. Laverend tussen alle boten in de haven door naar 

Darling Harbour. Hier zijn veel restaurants, een aquarium, Madam Tussauds, een 

scheepvaartmuseum, winkels en een uitgebreide 

wandelbrug. 

Geen tijd, ik moet iets voor Nelleke halen, en om 

vijf uur gaat het land dicht. Yorkstreet is nog 

dichterbij dan gedacht en voor ik het weet ben ik 

in onderhandeling.  

“Ik wil graag Australische sokkenwol, natural fiber”  

“Dit is hele mooie uit Duitsland”  

“Dat zijn mijn buren, daar kan ik niet mee thuis 

komen. En heeft u ook een boek over breien in 

Australië, en eventueel een spin tol?” 

Het dringt door dat er een kenner in de zaak is. Ze 

doet nog een poging en legt een sokkenpatroon 

van een Australische ontwerper neer. “Of denkt u dat uw vrouw dat zelf kan”.  

“Ach ze zit op Ravelry, lijkt me minder een probleem”. Nu krijg ik ineens het hele verhaal. Het 

is een familiebedrijf dat deze poot aan het opbouwen is. Dat wil zeggen, de import is onder 

controle, zowel materiaal als boeken, maar Australisch materiaal zit in de beginfase.  

Er worden verwoed allerlei laden en kasten opgetrokken en ik eindig met een boek en een 

bol echte Australische sokkenwol. 

De volgende stap is eten scoren. Bij Hydepark moet een kebabzaak met de schone naam 

Insomnia zitten, die lang open is. Van daar is het een prettige wandeling door Hydepark, 

langs de Kathedraal, via het 19e eeuwse ziekenhuis terrein naar het Domain (park) en van 

daar naar the Royal Botanical Gardens. Bij de ingang zit een paartje Lorrekieten, kleine, 

felgekleurde papegaaien die meestal zo hoog vliegen, dat ze niet te fotograferen zijn. Als 

vanaf het begin van de wandeling zijn er tientallen flying foxes in de lucht, dus het aantal 

foto’s explodeert. Als ik dan ook nog een groep kaketoes vind die maling hebben aan de 

fotograaf is de avond helemaal top. Via de kade en het Opera House eindig ik bij Starbucks 

(dicht om acht uur) waarna de 1129 foto’s overgezet kunnen worden en de mail en het 
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werkverslag me nog een tijdje uit bed houden. Vlak voor het slapen loop ik nog even naar de 

haven. De hemel is nu helder en voor het eerst zie ik de zuidelijke sterren. Vreemd!
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ZATERDAG 

De kennismaking met Australië zit er bijna op. Alles gaat in de koffer en tassen. De taxi komt 

om 1 uur, dus er is nog veel tijd voor fun & recreation. Anders gezegd: tijd om nog drie en 

een half uur te wandelen. Na een ontbijt bij Starbucks informeer ik eerst bij de VVV waar 

Chinatown zit. Vandaag zit er een Chinese, dus die is helemaal blij met me. Als ik bovendien 

blijk te willen lopen is het geluk helemaal compleet ze geeft me een kaart met allerlei 

strepen en pijlen en de beste wensen voor de terugreis naar England. Engeland! Ik heb me er 

uit gebluft! Wel krijg ik het advies eerst een flesje water te halen. Want dat moet als je 

wandelt. 

Je kunt door George Street, de winkelstraat, maar vanwege “been there, done that”, loop ik 

langs de haven. Dat wil zeggen eerst de “verkeerde” kant uit, onder de brug door en langs de 

oude werven die naar Cockel Bay en Darling Harbour. Onder de brug wordt ik als zo vaak 

ingehuurd door een paar Aziaten om hen met de brug op de foto te zetten. 

De wandeling langs en door de oude werven is erg leuk. Alles is gerestaureerd en voor een 

deel omgebouwd in zeer luxe appartementen. De “oude meuk” uit de haven tijd, zoals 

takels, bolders, persen etc., staan op verschillende plekken tentoongesteld met aardige 

uitleg. En er zijn verschillende restaurants en cafeetjes. Een gebrek aan water breekt je hier 

niet op. Van de zoute zeelucht moet je houden, ik geniet er van. 
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Dan volgt er een wat saaier stuk met actieve aanlegplaatsen, op dit moment ligt de 

Amsterdam van de Holland Amerika lijn er. Tijd voor een foto. Onmiddellijk krijg ik de 

bewaking in mijn nekt, wat ik denk te doen. Als ik dat toelicht, kom uit Nederland, en wil de 

Amsterdam fotograferen is de reactie op zijn minst onverwacht. Met een gierend Italiaans 

accent roept hij “Ah it isse a sign, it isse a sign!” 

Mijn blik moet een soort van heel erg dom zijn, want hij legt uit dat zijn familie uit een dorp 

bij Venetië komt, en dat hij gisteren met zijn vriend had overlegd dat ze in augustus, tijdens 

een familie bezoek, misschien wel een een paar dagen naar Amsterdam konden. “And then 

thisse morninge there wasse the Amsterdam, and now there isse you, it isse a sign, I must go, 

it isse a sign! 

Met moeite voorkom ik dat er 

ook nog een fotorapportage 

van de Amstedam gemaakt 

moet worden, want inmiddels 

heb ik toestemming overal te 

gaan en staan waar ik wil. Maar 

de tijd dringt, dus achtervolgt 

door een luid “Ciao” is het nu 

door naar Darling Harbour. Ik 

kijk er iets uitgebreider rond 

dan gisteren. Leuk, maar zeer 

toerisitisch.  

Even verder ligt een park met veel entertainment voor jonge kinderen, en dan kom je bij the 

Chinese Garden. Voorlopige planning is dit jaar nog twee keer China, dus die entree en 

vooral de tijd spaar ik uit. Daarachter ligt echt Chinatown. Niet heel groot, maar met veel 

winkels, schreewende Chinezen en een Foodcourt. Tijd voor wat te drinken, tenslotte is er 

nog steeds geen flesje water. 

Aan het eind van de 

hoofdstraat van Chinatown, 

onder de gebruikelijke boog 

door, kom je bij Paddy’s 

Market. Een overdekte hal die 

is ingericht als vlooienmarkt. 

Wie een T shirt wil kan het 

beste hier gaan kijken, het is 

een van de vele 

mogelijkheden voor het 

aanschaffen van echte 

koopjes.  
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De tijd begint te dringen, het is tijd voor de kortste weg terug. Voor een collega scoor ik nog 

een verloopstekker Australië – Europa en dan is het via het voetgangersgebied van Pitt 

Street en de RBG terug naar het Meriott waar de taxi niet op komt dagen. 

Het personeel vraagt of ik het erg vind in 

een limousine te gaan. “En dat kost?” 

“Geen stuiver meer sir, hij moet er toch 

heen en neemt genoegen met de Taxi 

prijs” Uiteindelijk is hij zelfs iets 

voordeliger. 

Het rondhangen en vliegen kan 

beginnen. Via Kuala Lumpur, waar de 

winkels 24 uur per dag open zijn,en 

waar je zelfs een fake “jungle walk” kan 

maken, kom ik bij de vllucht die met weer naar Schiphol brengt. 

Het was een werkweek, en een stevige. Maar de kennismaking met Australië is gelukt en het 

was bijzonder aangenaam. 

AUSTRALISCHE KEBAB 

Sinds een paar weken ben ik bevriend met God. Nu valt dat sommige net zo rauw op hun dak 

als het vlees op de foto. Maar het is relevant, dus ik begin er maar mee. 

En om er op door te gaan, nu Vriendin Nr B over de man daarboven is begonnen: ik ben echt 

bevriend met God. 

Op facebook nog 

wel. Het mooie is 

dat je daar vragen 

aan hem kunt 

stellen en die 

beantwoord hij dan 

ook nog. (God 

spreekt wel in het 

Engels tot ons). 

Voorlopig gaat het 

om diep menselijke 

vraagstukken, zoals 

de vraag van Laura 

Hendricks-

Beyer: “Why are 

my boobs so big???” 

https://www.facebook.com/TheGoodLordAbove
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/174696_157750900979288_1904693644_n.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/11-Uit-eten-017.jpg
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Of die van Joe Micciche: “How can I get Laura Hendricks-Beyer to show me her big boobs???” 

Om te bewijzen dat het serieuze zaken zijn ten slotte de vraag van Tracy Ramsey over een 

republikeinse presidentskandidaat. “Why does Rick Santorum want to be so much into 

women’s lady parts, when it’s so obvious that if he were any deeper in the closet he could 

find Narnia?” 

God zegt dan: 

Rick Santorum’s mind is a muddy place filled with fear and ignorance and gay penises 

entering gay assholes. To distract himself from this, Rick is obsessed with legislating sex until 

gayness is illegal and women are required to have every baby. He does this in the hopes that 

it will make his all-consuming homosexual fantasies go away. 

But they won’t. 

Jullie snappen dat het met zulke diepe vragen en antwoorden even kan duren voordat ik aan 

de beurt ben, maar in het belang van onze site wil ik aan hem vragen waarom het zoveel 

bagger kebab in zijn 

schepping toelaat, en 

waarom er lijmvlees 

bestaat. 

Want hoewel het 

trashen van een slecht 

broodje diep 

bevredigend is, haalt dit 

het niet bij het eten van 

goede kebab, al zijn de 

verhalen dan minder. En 

iedere hulp die we 

kunnen krijgen om dat te 

bereiken is welkom. 

Voorlopig wacht ik even 

tot de belangrijkste vragen zijn opgelost en weer in Nederland ben voor ik me tot hem wend. 

In de tussentijd geef ik me ernstig over aan 

vleselijke lusten. In navolging van Jan Beton 

ben ik naar de onderkant van deze planeet 

gegaan. Een land waar ze spruitjeseters voor 

hun ontbijt serveren en vegetariërs voor lunch. 

Althans de kolonisten. De Aboriginals vinden ze 

zielig. In hun taal wordt een vegetariër 

aangeduid als “hij die niet kan jagen” (in vele 

Indiaanse talen ook trouwens). Kortom een 

plaats en een land voor een speurtocht naar 
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kebab: Sydney, Australië. 

De eerste plaats die ik bezocht was Phillip’s Foote, 101 George Street, Sydney. Mijn Duitse 

collega, die niet kan jagen, 

wijst me naar de plek waar 

ik eten kan bestellen. Een 

blik op de kaart en de kebab 

is besteld. Da’s dan Aus$ 31. 

Een A$ is een goedkope €, 

dus duur. 

De rest is ook niet te 

betalen, dus op met die 

kebab dan maar. Mijn 

verbijstering neemt toe, ik 

krijg een levende kebab 

aangereikt. Weliswaar met 

ui, tomaat en paprika aan 

een stokje geprikt en heftig bloedend, maar hij ligt duidelijk te stuiptrekken op mijn bord. 

Een Ozzi, en zo te zien uitstekende jager helpt 

me: om de hoek kan je de kebab uit zijn lijden 

verlossen!  

En jawel, in de tuin staat een barbecue met 

smeulende kolen. Een paar minuten later is 

de geest van de kebab naar de eeuwige jacht 

velden. Er staat een ook tafel met vele verse 

groenten, broodjes, kaas, olijven, ananas en 

sausen. De kruiding van de Iskander is 

perfect, en mijn afbakken en de verdeling van 

de groenten en de saus is onnavolgbaar. 

Ondanks dat de prijs niet deugt (heb ik de A$ 

8 voor een bier al genoemd?) krijgt deze tent, 

mede vanwege de afbakker, de gezellige 

inrichting en de grote hoeveelheden een 

kudde schapen. De gesneuvelde kebab blijkt 

trouwens directe familie van de Angus-beef. 

Een internet search levert als volgend doel de 

dag er op ‘Insomnia Pizza & Kebab”,46 Park Street, Sydney’ op. Met alle vooroordelen die ik 

rijk ben stap ik er binnen. De tent heet Insomnia, evenals mijn favoriete koffie keten in 

Dublin. En ze maken pizza en kebab. Een combinatie die voor mij nog steeds duidt op gebrek 

aan het kunnen maken van keuzes. Vandaag krijg ik ongelijk. 

Voor A$ 13 krijg ik een bord gemixte kebab. De hoeveelheid doet denken aan een kapsalon, 

http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/11-Uit-eten-009.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/11-Uit-eten-019.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/11-Uit-eten-027.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/03-terug-187.jpg
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maar dan zonder 

allerlei 

toevoegingen 

waar ik niet om 

gevraagd heb. In 

deze tent kan je 

gaan zitten, maar 

de meesten 

gebruiken het als 

afhaalrestaurant. 

De drie 

kebabbers 

hebben zo te zien 

niets met de 

oorspronkelijke 

regio van het 

kebabvolk te maken, maar ze werken hard, zijn vriendelijk en houden de tent goed schoon. 

Het brood is van dat hele dunne spul dat je ook wel eens bij de tapas of bij een echte 

Chinees krijgt en waar je dan zelf van alles in moet vouwen. De stapel is behoorlijk, dus het 

geheel kan goed weg gemetseld worden. De kip/lam combinatie komt direct van twee mooie 

rollen. De groente bestaat uit sla, kool, groen kruiden (o.a. peterselie) tomaat en ui waar een 

vegetariër van zou gaan leren jagen, zo sterk. 

De saus komt uit standaard flessen, maar je 

hebt de vrije keuze. Kaas kan, en wordt op 

verzoek toegevoegd. 

Het oordeel: dit is zo’n zelf-vouw je kebab 

bord, dus over de verdeling zal ik niets 

zeggen. Alles is enorm vers en het vlees is 

uitstekend gekruid. De kaas is niet geweldig 

en te weinig. De deegverpakking is niet mijn 

ding. Door de hoeveelheid en het 

uitstekende vlees scoort Insomina toch 

boven gemiddeld. De volgende dag ontbijt 

ik maar weinig.  

En als ik antwoord krijg op facebook over de 

vraag waarom er lijm vlees is, dan meld ik 

me weer. 
  

http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/03-terug-179.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/03/03-terug-183.jpg
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BELGIË 

Het is weer eceee tijd. Eigen tijd 

en kosten, dus Nelleke gaat mee. 

We kiezen voor een zeer 

betaalbaar hotel aan de Avenue 

Louise, het White hotel. De 

naam verraad het al: alles is er 

wit. Maar voor we inchecken 

rijden we naar Bru-park, vlak bij 

het Atomium. Zo’n reis maakt 

hongerig, en dus gaan we op 

zoek naar iets te knagen, wat 

weer een kebab verhaal 

oplevert.  

Na het Bru-park wandelen we het gerestaureerde Atomium is. Een leuk bezoek met mooi 

uitzicht vanuit de bollen. 

’s Avonds melden we ons voor een gezamenlijke maaltijd met met de bestuurscollega’s van 

de eceee. 

Nelleke gaat de volgende dag een rondje winkelen en sightseeën in de stad, waarbij ze ziet 

dat de Brusselaren zich massaal hebben gestort op het maken van paashazen van chocolade. 

ik steek de straat over naar de vergadering van eceee. 

BRUSSEL, 23 MAART: MADURODURUM, EEN KEBAB VERSLAG  

Iedereen heeft last van vooroordelen. Het 

kan geen kwaad, zolang je je haar niet 

bleekt en in de gel zet, of beweert dat Aldi 

kebab lekker is. Ik heb last van 

vooroordelen als het om Belgen gaat. Dat 

is prima, want soms vindt je in België 

prima kebab. En dan komt de dag dat er 

een Belg op de plaats van de authentieke 

kebabber staat. 

 

MaCA was een ernstige vorm van jarig, het weer een minstens zo ernstige vorm van 

voorjarig. Tijd om de blije toerist uit te hangen in Brussel. Onder de-rook-hebben-ze-er-niet 

van het Atomium ligt het Madurodam van België, Mini Europa. 

Ook al zijn het kleine gebouwtjes, slenteren maakt hongerig, en dus was ik opmerkelijk blij 

met de verzameling vreettenten voor de kassa van deze toeristen attractie. De eerste waar 

http://www.minieurope.be/
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je tegen op loopt is “Snacks”. Op het 

menu staat een Pita en Durüm 

Kebab. Dus ik naar binnen waar een 

reserve-Fransman achter 

de balie staat (als ik in een 

discriminerende bui zou zijn zou ik 

het over een Waloon hebben, maar 

ik probeer het “negro” woord voor 

de Zuid-Oost Vlamingen te 

vermijden).  

Ik vraag om een pita Kebab, MaCA, in 

al haar wijsheid, alvast om een toilet. 

De plaatsvervangende Limbo wijst 

op een ander bord dan degene die 

buiten hangt. Alleen dürüm. 

Ondertussen denk ik terug aan de 

rondjes rond de Eifeltoren en de Big 

Ben en kies er voor om “doet dat dan 

maar” te zeggen. 

Hoewel de basisfilosofie van deze 

site was, is, en altijd zal zijn dat alles, 

maar dan ook alles de verdienste 

en/of de schuld van de kebabber is 

(bij voorkeur & voorbeeld het 

laatste) is het nu volgende mijn schuld. Ik lees heel snel, en alles wat ik zie (wat je lelijk kan 

opbreken als je naar een tekst op een T-shirt staart zo in het voorjaar). Nu mis ik de onderste 

regel op het menubord. “Bij al 

onze schotels zijn groenten, 

fritten en saus inbegrepen”. 

De Dürüm wordt klaargemaakt, 

terwijl wij mogen gaan zitten. 

MaCA met een duivelse 

glimlach, omdat ze zich heeft 

weten te beperken tot een kop 

koffie. 

Ik zie nog net mais, ui, wortel en 

sla op de pannenkoek 

verdwijnen en zeg ja tegen de 

knoflooksaus, die er uit ziet als 

medium gestold bakvet van een maand oud. Tomaat, feta en andere smakelijke producten 

worden overgeslagen. Er draait een rol, maar die komt volgens mij uit Madame Tussaud: 

http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/03/nelleke-jarig-in-Brussel-011.jpg
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levensecht, maar 

volkomen fake. Het vlees 

wordt warm gemaakt op 

de bakplaat en verdwijnt 

ook op de Durum, dan 

onttrekt het geheel zich 

aan mijn gezicht. Even 

later reken ik €4 af en 

krijg ik een Dürüm die stijf 

in het aluminium folie is 

gerold. Een hap en jawel: 

fritten. 

Weke patat is tussen het 

geheel gegooid en daarna 

strak opgerold tot een 

meelbom met groenten en saus. Ik onnozele: groenten, fritten en saus inbegrepen, de 

waarschuwing stond op het bord!!!!  

Het oordeel: het kippenvlees is goed gekruid en afgebakken. De rest is één amorfe massa 
met de maïs als “onderscheidende” substantie. 
Soms fakkel je een tent af omdat ze een smerig product hebben en je eigenlijk alleen maar 
video opnamen wilt hebben van het moment waarop de voedsel en warenautoriteit de 
sharia op de eigenaar los laat. Dat geldt hier niet.  

Met geen van de onderdelen is iets mis, maar dit Belgische excuus voor een kebabber 
zonder IQ en/of culinaire gaven weet het samen te voegen tot een lauwe warme caloriënbal. 
Een ziek schaap, meer punten krijgen ze niet. 
Mini-Europa Brussel. Eet wat anders/ergens anders. Keuze zat in een straal van 150 meter. 
Snack Bruparck Brussel. 

 

  

http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/03/nelleke-jarig-in-Brussel-221.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/03/nelleke-jarig-in-Brussel-226.jpg
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BULGARIJE  

SOPHIA, 0328 – 1 APRIL 

Er zijn van die reizen waarvan je je niet 

al te veel herinnert. Het bezoek aan 

Sofia is er een van. Via onze partner in 

EnR brengt ons in contact met Via 

Expo, een bureau dat handelsmissies 

in Bulgarije organiseert. Ze houden het 

“South-East European EE & RES 

Congress”, wat is gekoppeld aan een 

beurs. Het zou toch zo mooi zijn als ik 

iets kon vertellen over 

energiebesparing in de industrie. 

Vanuit het ministerie ziet men er wel 

wat in, en dus word ik aangewezen als 

vrijwilliger om naar Sofia af te reizen 

en iets te vertellen over de 

meerjarenafspraken met de industrie. 

Je zou zeggen “Sofia, da’s een 

Europese hoofdstad, dus daar vlieg je 

zo heen”. Niet is minder waar, het is 

een formele uithoek van Europa en 

dus kan je er alleen heen met een 

overstap. In dit geval in Boedapest. 

Met een overstaptijd van ruim een uur 

kan je helaas niet even de stad in, en 

zo kost een totale vliegtijd van 4:20 

uur je een hele dag. Eerst om 8 uur op 

Schiphol, dan om 10 uur de lucht in, 

van 12-13:10 in Boedapest en daarna 

landen in Sofia om 15:30. Voor je met 

de taxi bij het hotel bent is het na 

vieren en kan je alleen nog wat eten 

en de mail afhandelen. Ik kijk nog eens 

naar het mailtje van de ambassade. 

Vriendelijk, maar ik bedenkt dat ik 

toch geen toeren ga uithalen om daar 

langs te gaan. 

Geachte heer Kool, 

  
Enige tijd geleden hadden wij op de ambassade 
bezoek van Desislava Ivanova van Via Expo. Zij 
kwam spreken over de Save the Planet 
beurs/conferentie en zij vertelden ons dat u 
geinteresseerd zou zijn om als spreker naar Sofia 
te komen. Ik zie nu dat u inmiddels opgenomen 
bent in het programma. Dat stemt ons tevreden. 
U weet misschien al dat er een bedrijvenmissie 
van de VLM rondom deze beurs naar Bulgarije 
komt. De ambassade is bezig naar het 
onderzoeken van de opties om deze bedrijven een 
maximale impact te geven van hun bezoek. De 
komst van een Nederlandse specialist naar de 
conferentie is daarom om meer dan een reden toe 
te juichen. Als de ambassade u op enige manier 
kan helpen in de voorbereidingen, dan doen we 
dat graag. 
  
Ik ben zelf tijdens de beurs in Nederland, maar u 
zult mijn collega’s ongetwijfeld ontmoeten tijdens 
dit evenement. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
J. V. 
Economische Afdeling ambassade Sofia 
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De volgende twee dagen is het congres en beurs. Ik mag twee keer een verhaal van 15 

minuten vertellen, en dan zit je automatisch in een panel. Samen met Nils Borg van eceee, 

dus dat is wel weer gezellig.  

Een keer is het een verhaal voor een volle zaal, de tweede keer is het een workshop met 

experts, dus het is een overzichtelijke 

hoeveelheid werk. Verder is het vooral 

rondhangen op de beurs en lunchen op 

uitnodiging van Viaexpo. Het is een 

buffet lunch waar je in ieder geval niet 

van kan zeggen dat het een overdreven 

maaltijd was waar ik “thuis” melding 

van moet maken omdat het te veel en 

te duur was. 

We worden dringend verzocht om van 

ons 

Metropolitan Hotel naar de beurs en terug de taxi te 

nemen. De eerste ochtend kost dat ongeveer €10. Voor 

de terugrit kan ik €40 aftikken. Als ik protesteer wordt me 

uitgelegd dat er op de terugweg een rotonde genomen 

moet worden. Zelfs als daarbij vaststellen dat het een 

grote rotonde is, vind ik €30 verschil te veel. Vanaf nu ga 

ik lopen. Dat kan binnendoor, zonder rotonde en met een 

voetgangersbrug. Zo’n 20 minuten van hotel tot beurs, en 

dat op het gemak. Bulgarije mag dan problemen hebben 

met de criminaliteit, maar dit durf ik wel aan. Sterker nog: 

het is veel prettiger dan in zo’n gammele Oostblok taxi. 

Na de tweede dag ga ik bijtijds naar het hotel om nog wat te werken. De temperatuur van 

net boven het vriespunt 

nodigt niet uit om heel veel 

extra te wandelen. 

Bovendien is het 

voornamelijk Oostblok 

architectuur: veel en lelijk. 

Ons hotel is eigenlijk een 

uitzondering. Dineren doe ik 

uitgebreid om de hoek bij, 

jawel, McDonalds.  

De laatste dag van het 

bezoek vindt de organisatie 



Werktrips 2012, 4 continenten en kebab 

44 

dat ze iets terug moeten doen voor de sprekers en organisatoren van het congres. Ze 

nodigen ons uit voor een dagtocht met een bus. We worden in een comfortabele 30 

personenbus geladen en afgevoerd naar de “binnenlanden” van Bulgarije. Eerlijkheid gebied 

dat ik toegeef niets van het land te weten. Allereerst, maar die had ik ook zelf kunnen 

verzinnen, het heeft een landklimaat. Dus heel koude winters, die nu op hun eind lopen. De 

eerste krentenbomen staan volop in bloei, maar verder is het een koude bedoeling. 

Verder blijken ze er bergen te hebben. Dat is ook in Sofia al te zien. Op dit moment ligt er op 

de hoogste nog veel sneeuw. 

We rijden zo’n 150 kilometer 

voor we bij de 2e stad van het 

land komen: Plovdiv. Qua 

inwoneraantal vergelijkbaar 

met Utrecht, maar heel veel 

ouder. De geschiedenis van de 

stad gaat zo’n 8000 jaar terug, 

en dat maakt het waarschijnlijk 

tot de oudste stad van Europa. 

Er is ook nog veel van die 

oudheden te zien, onder 

andere een Romeins 

amfitheater. 

We krijgen een rondleiding door 

het oude centrum, waar veel 

antiekwinkeltjes te zien zijn. Daar 

verkopen ze allerlei 

handvaardigheidsspullen, onder 

meer een spinnenwiel met twee 

wielen. Ik heb even de neiging om 

er een te kopen voor Nelleke, 

maar ik heb geen idee hoe ik het ding zou moeten 

vervoeren, dus ik zie er toch maar van af. Wel liggen er 

twee spinstokken, en die passen leuk in de verzameling. 

Het kopen is een uitdaging. Met spreekt hier Bulgaars en 

onder zware bedreiging Russisch. Gelukkig is een 

begeleidster bereid om te tolken. Tegen een prijs die we 
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waarschijnlijk beiden (intens 

gelukkig) als afzetterij beschouwen 

wissel de spinstokken van eigenaar. 

Even een probleem, als we weer 

buiten komen blijken de anderen 

ons niet gemist te hebben, en zijn ze 

met de noorderzon vertrokken. De 

afspraak is dat ze naar het Romeinse 

amfitheater zullen lopen en mijn 

begeleidster weet een beetje de 

weg, en kan de bordjes lezen. 

Dus stelt ze voor dat we even een sprintje trekken. Nu lijkt dat geen probleem, maar het 

plaveisel bestaat uit kinderkopjes en zij loopt op naaldhakken. Sprinten lijkt het recept voor 

“Hals- und Beinbruch”. Als ze al Duits 

spreekt, is dit concept haar 

onbekend. Ze is nauwelijks bij te 

houden. Ik weet niet of er een 

Bulgaarse nationale stiletto race is, 

maar als dat zo is zet ik in op haar. 

En inderdaad, de groep is bij het 

amfitheater en kijkt uit over de rivier 

de Maritsa. We bekijken het gebouw 

en lopen daarna nog verder door het 

centrum, langs mooie beelden, 

kerken en historische gebouwen. En 

historisch of niet, het ziet er fraai uit. Hierna volgt een pagina met een overzicht. Uiteraard 

met de groepsfoto.  

Vervolgens worden we weer 

in de bus geladen, om de 

bergen in te rijden, maar een 

restaurant met een 

fatsoenlijke lunch. 

Daarna gaan we door naar de 

laatste stop van de excursie, 

het in de bergen gelegen 

Bachkovo klooster. Het is een 

Bulgaars-orthodox klooster, 

in grootte de tweede van het 
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land. Oorspronkelijk gebouwd in 

1083, maar dankzij lokaal 

bakkeleien (Ottomaanse Rijk vs. de 

rest van Europa) op enig moment 

goeddeels verwoest. Eind 15e 

eeuw is het weer hersteld. Daarbij 

is tussen 1601 en 1604 prachtig 

schilderwerk aangebracht dat tot 

de dag van vandaag te 

bewonderen is. Fotograferen in 

het klooster is niet toegestaan 

(maar er is internet). Hoewel je 

makkelijk zou kunnen zeggen dat 

de rust van zo’n religieuze plek niet verstoord mag worden, is er ook een andere reden. De 

weg van de toegangspoort naar de kerk is volgestouwd met stalletjes met leuke dingen voor 

toeristen. Zoals de foto’s die je niet mag maken, authentieke Bulgaarse poppetjes, 

aardewerk, random souvenirs en gebreide en gehaakte sokken, mutsen en wanten. Niet zo 

gek bij deze lage temperaturen, maar het thuisadres levert aanzienlijk betere kwaliteit. 

Op de weg terug maken we 

nog een sanitaire stop bij 

een tankstation, niet de 

moeite om te vermelden, als 

er ook niet een aardig 

riviertje en watervallen 

zouden zijn. En we stappen 

uit bij een zonnecentrale. 

Een project waar ze terecht 

trots op zijn. Na de opening 

zijn ze er verder wel klaar 

mee. De feestelijke vlaggen 

van de opening hangen er 

nog, maar inmiddels zijn ze 

niet meer om aan te zien. 

De dag eindigt in een restaurant, en dat is natuurlijk altijd goed. De volgende ochtend vlieg ik 

bijtijds terug naar Nederland. Ik zet vraagtekens bij het nut van de afgelopen dagen, maar 

het is aardig een eerste beeld van Bulgarije te hebben. 
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NOORWEGEN  

TRONDHEIM – TROMSØ, 17 - 23 APRIL 

Op de lijst van buitenissige 

reizen die ik tijdens het werk 

het gemakt is dit een van de 

vreemdste. We hebben een 

vergadering van IEA-DSM en de 

Noren zijn aan de beurt om als 

gastheer op te treden. Nu is het 

een mooi land, maar ernstig 

onbetaalbaar. En als je dan ook 

nog een biertje wil wordt het 

nog erger. Niet dat ik dat 

biertje wil, maar in een 

gezelschap van Oostenrijkers, 

Belgen, Fransen en Italianen is 

bier en wijn een onmisbare factor. 

Daarom stelt de gastheer 

voor onze tweedaagse 

vergadering op een 

cruiseboot te houden, en 

wel de Hurtigruten line. In 

essentie is het een postboot, 

die post haalt en brengt 

langs de Noorse kust tussen 

Bergen en Tromsø. De boten 

zijn in de loop der tijd 

uitgebouwd, zodat het nu, 

naast postboten, ook 

cruiseschepen zijn. 

De Italianen dreigen vooraf de vergadering te boycotten. Een cruise vinden ze te extravagant 

voor een simpele ambtenaar. Nu hebben ze gelijk, maar de Noren blijven volhouden dat dit 

de goedkoopste optie is. Als voorzitter ga ik aan het rekenen: hotelprijs all-in tegenover een 

cruise. Tot mijn verbazing (en die van de Italianen) is de cruise veel goedkoper omdat daar 

geen/minder belasting wordt geheven. Ook niet over wijn en bier.  

En dus legt iedereen zich neer bij twee dagen werken op een boot. 
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Voor wie het beeld heeft dat bij een 

cruise tropische zon en zonnebaden 

op het dek hoort heb ik een 

teleurstellende mededeling. Als de 

vlucht Trondheim nadert is goed te 

zien dat het landschap naar wit is, en 

bijbehorend koud. Het is dus te 

hopen dat de Italianen hun wolletje 

hebben meegenomen. We 

verzamelen in Trondheim, waar we 

de eerste twee nachten in het 

Radisson Blue hotel zit. Het hotel 

met de beste ontbijtbar die ik ooit ben tegengekomen! 

Twee nachten zijn 

onvermijdelijk want voor 

vertrek hebben we eerst 

nog de DSM dag: een 

conferentie met lokale 

experts over onze 

onderzoeken en hun 

aanpak. Informeel, goede 

discussies, het is een 

succes. 

Aan het eind van de 

conferentie dag krijgen we 

een rondleiding van een van de organisatoren. Deze vrouw werkt bij het energieagentschap, 

maar doet in haar vrije tijd rondleidingen. Nu ken ik de stad al, met zijn mooie oude centrum 

in felle kleuren langs het 

fjord, maar met een 

wandeling onder leiding van 

iemand die het goed kent 

levert altijd nieuwe details op. 

En het is sowieso gezellig. 

Ook ’s avond loop ik nog een 

rondje, maar geef me tegen 

23:00 uur gewonnen. Ze 

kunnen dan de 

straatverlichting aandoen, 

maar echt donker wordt het 

niet.  
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De volgende ochtend gaan we aan boord 

van de Midnatsol om in twee dagen naar 

Tromsø te varen. Niet de hele trip, want 

die begint al in Bergen. 

De discipline op de boot blijkt boven 

verwachting. Iedereen blijkt er van 

overtuigd dat we niet zonder resultaat 

thuis kunnen komen. Wel genieten we 

met grote regelmaat van de uitzichten 

op de fjorden. De eerste dag passeren 

we de poolcirkel. 

Een deel van de aanwezige haalt ’s 

nachts door (in een hottub) om het 

noorderlicht te kunnen zien, helaas ik 

trek dat niet. Voorzitter zijn is leuk, 

maar met een groot aantal 

nationaliteiten best vermoeiend. 

We onderbreken de vergadering iedere 

keer als we ergens aanmeren. Dan is de 

reuring zo groot, dat doorwerken 

zinloos is. We kunnen zelfs twee keer 

van boord. Een keer aan de kust in 

Bodo, met tijd om rond te wandelen en koffie te drinken met Hans Nilsson, en een keer op 

een van de eilandjes van de Lofoten: Stamsund. Daar droogt men de vis nog aan houten 

rekken die rond de haven staan. Het is er koud genoeg voor. 

Na twee dagen eindigen 

we in Tromsø. Er is nog 

een dag en een nacht 

over voor we aan het 

eind van de ochtend van 

Tromsø via Oslo 

terugvliegen. 

Voldoende tijd voor 

sledehonden rijden en 

een broodje kebab, zie 

het kebab report 

hieronder. 
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TROMSØ, KEBAB BOVEN DE POOLCIRKEL 

Tijdgebrek. Dat is wat ik na dit verhaal heb overgehouden. En aantekeningen, van het beste 

“standaard” broodje ever. 

We bevinden ons op een boot van de Hurtigruten-line, 

de kustboot voor Noorwegen. Dat klinkt heel luxe, maar 

deze tocht wordt alleen gedaan door mensen die het 

leven op het vaste Noorse land niet kunnen betalen. De 

eenzaamheid op zee, het passeren van de poolcirkel en 

de extreem korte nachten doen rare dingen met 

mensen. Bovendien ben ik aan boord met groep 

mensen die EuroEnglish tot common language hebben 

benoemd. En elkaar dus niet begrijpen. 

Als de haven waar we van boord gaan in zicht komt, 

zegt een collega van elders op de globe: “When we are ashore i want to ride dog with 

you.” Ik snap het niet onmiddellijk, maar vind het geen geruststellend gesprek. “How do you 

imagine this” probeer ik 

voorzichtig.  

“Most of us are heading 

for the hills after we leave 

this ship, and there we 

will ride the dogs 

together.” 

Nu wacht ik bij 50 shades 

of gray op de DVD van de 

film, dus ik loop ernstig 

achter op de laatste 

trends. Bovendien staat 

sodomie ongeveer op 

gelijke hoogte met 

pedomanie als het om mijn 

erotische behoeften gaat, en dan wel helemaal achteraan de lijst. (Tenzij iemand 

het album Rum, Sodomy & The Lash wil horen). 

Mijn pokerface helpt deze keer niet, de collega ziet dat ik twijfel. Ze gooit het extra wapen in 

de strijd “And there is food involved”. Ben nog niet overtuigd, maar mijn interesse is 

gewekt. Vervolgens rukt ze een iPad tevoorschijn onder het motto “It is a bit expensive, but 

common, it’s fun.” 

Een uurtje later rijden we in een 10 persoonsbusje de besneeuwde heuvel in. We worden 

ontvangen door een vrouw die ons tenten laat zien waar we na afloop zouden kunnen 

slapen. We besluiten voor donker terug te willen zijn, en bedanken haar vriendelijk. 

Voor de more perverted onder jullie volgt nu de disappointment.  
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Hierna worden we voorgesteld aan 
de sledehonden. Een groep hele 
blije blaffers die, naast het ons hard 
voortrekken over de sneeuw, niets 
leuker vinden dan achter een oor 
gekrabbeld te worden.  
Maar genoeg afleiding, dit is een 
voedselbeoordelingssite. De 
begeleidende maaltijd bij het 
sledehonden rijden is vooral 
gebaseerd op het wegwerken van 
het lokale overschot aan rendieren. 
Daar kan je perfecte biefstukken 
van maken, maar hier is het een 

soepje en een soort stamppot met 
rendierscherven. Kortom niet iets waar je als 
Nederlandse bezoeker van de late 
voorjaarssneeuw op draait. 
En zo geschiedt het dat ik wordt terug 
gebracht naar het centrum van Trömso, waar 
ik met een rammelende maag eindig in een 
hotel. Zou er… misschien… dan toch…. 
Mijn hotel ligt vlak bij de Storgata, de 
winkelstraat. Nu zou je denken dat je met een 
beetje geluk een worstenstand vindt. De 
werkelijkheid is niet te geloven. Hier, ver 
boven de poolcirkel zitten binnen een paar 
honderd meter zeker vijf kebabzaken bij 
elkaar. In de invallende duisternis bestudeer 
ik ze allemaal door het raam. Het lijkt of de 
wet dat concurrentie zorgt voor betere kebab, 
ook hier opgaat. 
Uiteindelijk kies ik voor… geen idee eigenlijk. 
Ik dacht dat de naam Paletten was, maar bij 

het terugkijken van de foto’s is het 
waarschijnlijk een onafhankelijke 
naamloze snackbar rechts van die bar.  
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Een Indiaas type vraagt 

wat ik wil. Ze verkopen 

nogal wat. Na mijn 

“kebab” werpt hij zich 

met mes op een grote 

rol, waarvan ik de 

soort niet kan 

thuisbrengen. 

Ondertussen warmt hij 

ook een groot broodje 

op. “Met alles?” “Yep, 

met alles.” 

Er verdwijnt tomaat, 

mais, kool, peper, ui en 

komkommer op het 

broodje. 

“Ook cheese?” “Alles”. 

Een hoeveelheid feta verdwijnt achter de salade aan. Als ook het vlees is toegevoegd blijft 

de vraag “Saus” en het antwoord “Alles”. Boven de balie hangt een fles als een uier op zijn 

kop te bungelen. Alsof hij aan het melken is trekt de man een paar keer aan de speen. Zakje 

er om heen, veel kronen inleveren en terug naar het hotel. Ik heb geen zin in hangen op de 

anderhalve barkruk in de zaak. 

En zo loop ik bij de 

beginnende dageraad mijn 

hotel weer in. 

Het vlees blijkt 

rundergehakt. Mals, sappig 

en perfect in evenwicht met 

de salade en de saus. De 

verdeling is zo goed dat je 

het hele broodje geniet van 

de smaakcombinatie, met 

de bovenmodale 

hoeveelheid Feta. 

Als er al een probleem is, is 

het dat ik de hoeveelheid 

bijna niet weg krijg. 

Het eindoordeel, het moest eens gebeuren, 5 schapen en een extra sledehond voor de uier-

constructie boven de bar. En dat is nu eindelijk opgeschreven. 

Kebab-Baguette-Hamburger onder/bij Paletten, 

Storgata. Tromso, Noorwegen. 
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DENEMARKEN 

KOPENHAGEN, 8 – 11 MEI 

De denktank van het IEA, de EGRD, komt in deze bundel regelmatig langs. Ik ben daar 

voorzitter, dus da’s niet zo vreemd. We vergaderen veel in Parijs, maar dit jaar komt dat niet 

uit, dus moeten we wat anders. Denemarken nodigt ons uit om langs te komen in hun 

 
universiteit DTU in Lynby, net buiten Kopenhagen. De 8e vlieg ik heen, en heb nog net de tijd 

om een klein (zwemmend) rondje door de stad te doen. Langs het oude station, het Tivoli en 

Radushaven (= het stadhuisplein) en inclusief een broodje, maar dat lees je verderop. Dit 

alles voor ik mijn bed in duik in het Scandic hotel in het centrum. 

 
De volgende dag is het werken geblazen, het onderwerp is “Onderwijs in Energie”. Daarbij 

worden we aan het eind van de werkdag uitgenodigd om nog te komen kijken in hun test 

laboratorium, waar zelfs de Amerikanen van onder de indruk zijn. 
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 Daarna gaan we naar het social event: een bezoek aan 

het Tivoli. Het in 1843 geopende pretpark is een van de 

oudste ter wereld, de houten achtbaan is de oudste nog 

werkende ter wereld en stamt uit 1914. Naast schudden 

kan je er ook eten, kijken naar live entertainment en 

souvenirs komen. Inmiddels hangt het hele park vol met 

energie efficiënt licht, wat de sprookjes sfeer ’s avonds 

nog eens extra tot uiting laat komen. De oude Walt was in 

de 50-er jaren een van de miljoenen bezoekers en heeft 

inspiratie opgedaan voor zijn Disney parken. Hoewel ik 

niet van het schudden ben is het leuk eens binnen te 

kijken in een park waar ik al zo vaak langs gewandeld ben.  

De tweede is het weer confereren, tot we in een bus stappen richting het Riso 

onderzoeksinstituut, even buiten 

Roskilde. Waar uitgebreid onderzoek 

wordt gedaan naar grotere 

installaties zoals windmolens.  

Roskilde is vooral bekend van het grootste 

rockfestival van Denemarken, maar er staat 

ook een kathedraal waar we door onze 

gastvrouw aan het eind van de dag naar toe 

worden gesleept. Roskilde werd in 990 door 

Harald Blauwtand uitgeroepen tot hoofdstand 

van Denemarken.  
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Daar hoort natuurlijk een beetje een kerk bij, en 

daarom werd in 1090 gewerkt aan de eerste 

stenen kathedraal van het land. Zoals alle zichzelf 

respecterende kathedralen viel het in de eeuwen 

die volgde prooi aan brand, plundering, 

godsdiensttwisten en begrafenisrituelen. Die 

laatste klinkt misschien vreemd, maar sinds de 14e 

eeuw worden hier de leden van het Deense 

koningshuis begraven.  

En een beetje een vorst wil een eigen 

kapelletje, en zelfs de huidige koningin 

Margarethe II heeft haar uitbouwsel al 

laten neerzetten, inclusief een model van haar toekomstige half doorschijnende glazen kist. 

 Er is één uitzondering Frederik IX, hun vorige 

koning, vond dat ze allemaal de kelere konden 

krijgen met hun kerk, en dat hij buiten de kerk 

in een optrekje wilde worden bijgezet, met zijn 

gezicht richting zee. Ongetwijfeld heeft de man 

het diplomatieker gezegd, maar het optrekje is 

er. 

Birte neemt ons na het bezoek mee 

naar de haven van Roskilde voor haar 

favoriete bezigheid: uit eten gaan. 

De derde dag is er de 

membersmeeting, dat is zonder de 

wetenschappers die de afgelopen 

dagen hebben mee gedacht rond ons 

thema van deze keer. We beginnen met 

het besluit dat we gaan proberen de 

volgende bijeenkomst in Beijing te 

organiseren. Ik mag er volgende week 

mee aan de slag en onze vicevoorzitters 

Bob en Birte hebben ook goede contacten. Ik ben benieuwd of het lukt. 
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Inmiddels ben ik in staat de vergadering er in een halve dag door te jassen en iedereen toch 

weg te sturen met de wetenschap dat we zinvol en resultaatgericht bezig zijn geweest. 

 
Het geeft mij de gelegenheid om in de middag een lange wandeling te maken, want ik vlieg 

pas ’s avonds terug. 

Ik heb de tip gehad te gaan kijken op het terrein 

van Carlsberg, jawel het biermerk. Dit terrein is 

nu omgebouwd tot bezoekrscentrum met 

appartementen en kunst. Beroemd is de oude 

toegangspoort tot het terrein met bogen dit 

worden gedragen door grote olifanten. Deze 

zijn versiert met grote hakenkruizen. Dat brengt 

de vraag of de Carlsbergers fascisten waren. 

Niet is minder waar. De swastika is al 

veel ouder en werd door de brouwer in 

1881 in het logo en op de olifant gezet. 

Toen de nazi’s opkwamen en het tot 

“hun” symbool maakten verdween het 

bij de brouwer uit het logo. Maar ja, die 

olifant stond er al…   
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KKK, EEN KEBABREPORT  

Vele manen zijn voorbijgegaan sinds mijn laatste report. Zelfs het wachtwoord was pleitte. 
Alles wat rest is een stapeltje aantekeningen en foto’s van “kebabbers all over the place”. 
En nu een assignment van de toch al niet te onderschatten strenge meesteres van deze site 
om een recensie, te schrijven. 

Uit de aantekeningen kies ik de KKK, 
een recensie om er weer in te 
komen. 
Wat is het geval. In Scandinavië kan 
je een meer dan gemiddelde kebab 
scoren voor een voor Scandinaviërs 
gemiddelde prijs. Iets wat ik met 
mijn iets boven modale inkomen 
net één keer kan trekken als ik de 
rest van de week leef op 
hotelontbijt en koffiekoekjes. 
Plaats van handeling is onder de 
poolcirkel (die er duidelijk boven 
staat ook in dit verhaal) op een zeer 
regenachtige dag. Zo regenachtig 

dat ze bij ons in het dorp de hardhouten balken en de paardenstront in stadspoort zouden 
gooien om “de breede rivieren die traag door oneindig laagland gaan” hun plek te wijzen. Ik 
bevind me op een Deens eiland dat voldoende boven de zeespiegel uitstijgt om de 
permanente verdrinkingsangst 
die elementair is in de psyche 
van de West Nederlander naar 
de achtergrond te dringen. Ik 
heb honger en een draadloze 
aansluiting die direct contact 
met deze site mogelijk maakt. 
Kebab. In grote hoeveelheden 
verkrijgbaar in de tippelzone 
achter het station in 
verschillende uitbaterijen met 
Turks personeel en een 
Duitstalige vlag. 
MaCA en ik hebben er ooit 
eens in een hotel gezeten. Een 
ding houdt me tegen. 
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Om er te komen moet ik om het Centraal Station heen zwemmen en Istedgade afdrijven. De 

honger wint en ik loop het hotel uit. Nog voor de regen zich door mijn jas 

richting hemd boort zie ik hem lopen. De KKK. Uiteraard staat dit voor de 

Kopenhagense Kebabish Klant. Met een broodje dat maar half doorweekt 

is en maar een klein beetje uit elkaar valt. Achter de KKK zie ik door de 

regen heen Kebabish. Op nog geen 50 meter van mijn hotel! 

Op de hoek van de eerbiedwaardige Vesterbrogade (waaraan Tivoli ligt) 

en de Helgolandsgade zit deze enorme verstrekker van Turks fastfood. Het 

zou de leesbaarheid van dit verhaal en de populariteit van de kebabsite 

ongetwijfeld ten goede gekomen als ik mijn zwemtocht had volbracht en 

een combinatie van kebab en 50 shades of rain had beschreven, maar we kunnen niet 

allemaal een Douglas Adams zijn, dus jullie zullen het moeten doen met het feit dat ik hier 

bij Kebabish naar binnen ben gesprint en een droge tafel heb gezocht. Achter de balie staan 

zo’n vijf kebabbers zich in het zweet te werken en serveersters in rood en zwart hollen heen 

en weer om ons te voeden. Kleine 

complicatie is de Deense menukaart en de 

hoeveelheid water in mijn oren waardoor 

ik niet op het idee kom om “1 döner with 

bread” te roepen. 

Ik kom niet verder dan “nummer 1” te 

bestellen. Het product is op de foto te 

zien. Twee rollen kofta met rijst, een 

gemengde salade, een bakje 

paddenstoelen en een glas airan. Alles bij 

elkaar net onder de €10. Het bijgeleverde 

broodje is klein en, voor de foto werd gemaakt, al naar binnen verdwenen. 

Het oordeel. Kebabish is een zaak uit het hogere segment van de kebabmarkt. Hun “recht op 

en neer” döners zien er goed uit. Alles wordt 

ter plekke klaargemaakt en is ronduit goed. 

De salade is, ook gelet op de prijs, mager en 

ik hou niet van witte droge rijst. De saus was 

standaard ongedefinieerd. 

Daar het menu heel uitgebreid, de 
zaak enorm en enorm schoon en de 
bediening snel en vriendelijk is, 
krijgt Kebabish drie en een half schaap van 
me. Met een Engelstalig menu waren het er 
vier geweest. (Nb. De site is wel Engelstalig) 

Kebabish, Vesterbrogade 13, Kopenhagen, Denemarken. 

 

http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2013/01/03-Kopenhagen-013.jpg
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CHINA, 17-22 MEI 

BEIJING, DONDERDAG 17 MEI 

Iedereen wil op dit moment vriendjes zij met China. Volgens het ministerie moeten we 

bijdragen aan de “Energy Dialogue” met dat land. En dat doen we graag. Want zelfs al ben ik 

er nu een aantal keren geweest, het blijft een boeiend land. 

Heel efficiënt is het echter niet, het 

maken van afspraken is een uiterst 

tijdrovend proces. Dankzij mijn, in 

Beijing geboren, collega Li slagen 

we er in een programma bij elkaar 

te sprokkelen, waarbij er iedere 

dag wel een afspraak is. China, 

en/of onze afdeling ICT, hebben 

internet weten uit te schakelen. En 

dus is het een week met veel vrije 

tijd, zelfs als je de werkverslagen 

nauwgezet schrijft. 

Op de heenreis vlieg ik van 

Schiphol naar Beijing. De eerste dag staat een kennismaking met MOST (Minister of Science 

and Technology) op het programma. Die hebben interesse in een bijeenkomst van IEA-EGRD 

in China. In Denemarken bleek dat verschillende landen zouden dat graag zien gebeuren, de 

VS en Denemarken voorop. En als voorzitter mag ik het pad effenen. 

Voor die tijd mag ik inchecken in het Beijing International hotel. Groot en, voor Chinese 

begrippen, duur maar niet zo duur als het daarnaast gelegen en geheel afgesloten hotel. 

Maar daar zit Obama dan ook. Het hotel ligt aan de Jianguomen Innerstreet. Als je die in de 
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juiste richting afloopt 

kom je langs het 

metrostation Dong Dan 

om te eindigen op het 

Tianamen plein. Ik ben er 

eerder geweest en moet 

nu naar een afspraak dus 

ik wandel, ook om een 

beetje over de jetlag 

heen te komen, naar 

Metro Tianamen West. 

Daarvandaan gaat de 

reis ondergronds verder 

naar het station Militair Museum.  

Het bijbehorende museum is duidelijk een trekpleister. Groepen met gelijk gekleurde petjes 

worden in grote groepen aangevoerd 

naar een gebouw waar een torpedo boot 

een soort van dreigend voor de deur ligt. 

Een soort van, want in de omgeving is 

nergens water te zien, laat staan een 

sloot die geschikt is voor dit soort 

oorlogstuig.  

Wij moeten iets verderop zijn, in het al 

genoemde ministerie. Iedereen glimlacht 

vriendelijk, en bij de entree staat een 

beeldscherm dat ons welkom heet. Ik 

doe mijn verhaal, wat door Li wordt 

vertaald. Geen idee of ik een 

snaar raak, maar we gaan 

met elkaar op de groepsfoto, 

dus heel erg zullen we het 

niet gemaakt hebben. Ze 

zeggen toe mijn vraag voor 

een gezamenlijke conferentie 

te bespreken met iedereen 

“en u hoort nog van ons”. 

Daarmee zit het zakelijke 

deel van de eerste dag er op. 

Ik maak een wandeling door 
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de hutongs waar ik eerder ben geweest. Deze traditionele grijze laagbouw wordt in hoog 

tempo vervangen door torenflats, maar ik kan er nu nog rond kijken. 

Deze wijk grenst aan Ditan park (Temple of Earth), een van de vier “Feng Sui” parken in de 

stad. Ook de Lama tempel ligt in deze wijk. Ik beperk me tot rondkijken en genieten van het 

Chinese eten. In de Yonghegong straat zitten veel restaurants, waar ik een maaltijd aanwijs 

die heel smakelijk en goedkoop is. Voor een eerste dag kan het zat slechter.  

BEIJING, VRIJDAG 18 MEI 

De volgende dag is er een bezoek aan EC2 - Europe-China Clean Energy Centre. Met Li en 

Erik, een collega die grossiert in China projecten. Het goede nieuws is dat de mensen van 

EC2 ons uitnodigen voor een smakelijke lunch in een goed Chinees restaurant met veel 

kleine hapjes. Het nadeel is dat het een stel 

arrogante ballen zijn, die uitsluitend willen 

praten over hoe goed ze zijn, en dat ze verder 

niemand in China nodig hebben. 

Hoewel mijn collega, in zijn niet af te laten 

enthousiasme, blijft praten over zijn project, 

leg is uit wat ik kom doen en beschouw het 

verder als een vriendschappelijk bezoek. 

EC2 zit in een enorm pand (anders tel je niet 

mee), waar de Chinezen een straaljager op 

een voetstuk naast hebben gezet. Je zou dat eerder verwachten bij het militair museum, 

maar daar ligt die boot al in de weg. 

Na afloop werk is het een paar uur werken in het hotel, eerst met de anderen om resultaten 

tot nu en rest van de afspraken door te praten, daarna nog wat computer werk. 

Het gezamenlijk overleg wordt begeleid door een 

Chinees trio dat strak in de lak en het pak (of beter 

rode jurk) zit. Het is vast heel goed, maar mijn 

waardering gaat vooral uit naar de voortreffelijke koffie 

die het restaurant van het hotel serveert. 

’s Avonds ontmoeten we elkaar in een restaurant in 

Ritan park (Temple of the Sun). Het is de 2e van de “vier 

windstreken” parken. Kleiner dan Ditan, maar volledig 

gerestaureerd en schitterend om in rond te lopen. Het 

is een stuk lopen vanaf het hotel, maar als je zo de kans 

krijgt om een stuk van de stad te zien pak je die 

https://www.cmcc.it/projects/ec2-the-europe-china-clean-energy-center
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mogelijkheid. In het park zijn allerlei 

mooie stenen, daar Chinezen helemaal 

plat voor gaan. En er staan allerlei leuke 

Chinese beelden. Echte, niet van 

plastic. 

Verder krijg ik van Li alvast mijn 

treinkaartje voor maandag. De 

komende twee dagen is het weekend, 

en dan gaat zij naar haar familie. We 

zien elkaar bij de trein, maar voor het 

geval het mis gaat: ik heb mijn kaartje! 

BEIJING, ZATERDAG 19 MEI 

Wat een narigheid, nu moet ik zomaar twee dagen in Beijing doorbrengen       

Hoewel ik al veel van de stad heb gezien, is er een ding dat hoog op de lijst staat: het 

nationaal museum aan het Tianamen plein. Bij eerdere bezoeken was het in restauratie, 

maar nu kan ik er een kijkje nemen. Of zeg maar kijk. Het is een enorme tentoonstelling in 

een heel groot pand. Het begint met allerlei beelden en schilderijen die verwijzen naar de 

grote leider (Mao) en het socialistisch regime. Daarna kan je op de verschillende etage alle 

Chinese perioden en alle mogelijke kunst zien. 

Je kan dit museum alleen maar aan iedereen 

aanraden, maar in moet er toch ook wel erg 

om lachen. In ons land zijn er mensen die de 

woorden Amsterdam of Rotterdam niet uit 

kunnen spreken, en het alleen over 010 of 020 

hebben. Die concurrentie kom je waarschijnlijk 

overal tegen. Bijvoorbeeld tussen Boston en 

New York, Zurich en Bern en Antwerpen en 

Brussel.  
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In China is het Beijing vs. Shanghai. In de laatste plaats zijn we ook al naar het 

kunsthistorisch museum geweest. Het gebouw in Beijing is groter en heeft hogere etages en 

een net iets monumentalere ontvangst hal. Shanghai heeft echter met straatlengte de 

mooiste collectie. 



Werktrips 2012, 4 continenten en kebab 

64 

’s Middags wandel ik wat rond en maak een reeks foto’s van straatverkopers, (bak)fietsers, 

metsen met petjes en hoeden en het algemene kleurige straatbeeld van de stad. 
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BEIJING 20 MEI 

Na het ontbijt neem ik eerst een goede dubbele espresso bij Leymo Coffee. China vind ik een 

fascinerend land, maar niet een heel betrouwbare handelspartner. Een paar jaar geleden 

heb ik een aantal Starbucks 

restaurants bezocht om in dit land 

van thee leuten een goede bak 

espresso te scoren. Die zie je 

nergens meer. Maar wel een 

Leymo. Het groen in hun ronde 

logo heeft hetzelfde RAL nummer 

(036635) als het Starbucksgroen, 

de menukaart, inrichting en 

werkwijze zijn tot in hoge perfectie gekopieerd, en Starbucks company is er uit gezet. 

Via een hoeveelheid straatbeeld kom ik uit 

bij park nummer 3: The Tempel of Heaven. 

Van de vier parken is dit de beroemdste en 

grootste. Wie er echt van wil genieten trekt 

er een dag voor uit. Natuurlijk om van west 

naar oost te lopen en de verschillende 

tempels te zien, met als hoogtepunt de 

Tempel of Heaven. Maar er is veel meer te 

doen. Zeker vandaag, nu ook de meeste 

Chinezen vrij hebben. Verdeelt over het 

enorme terrein is men met van alles bezig. 

De door de overheid verstrekte gymtoestellen worden met veel enthousiasme gebruikt. Echt 

nodig hebben ze deze toestellen echter 

niet. Ook Tai Chi, voetbadminton en 

wapperen met linten werken prima als 

je wilt oefenen. En als je het wat 

rustiger aan wilt doen kan je altijd nog 

dobbelen of kaarten. 

Op veel plaatsen wordt ook muziek 

gemaakt. Op een enkele plaats een 

eenzame Chinese viool, maar ook 

fluiten en een volledig koor en orkest. 

Dat geeft dan weer de gelegenheid tot 

meezingen en dansen. Kortom een dag 

in het park is om voor je er erg in hebt. 
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BEIJING – NANJING, 21 MEI 

 Li vindt me bijtijds en zo kunnen we 

samen met de hoge snelheidslijn van de 

hoofdstad naar Nanjing. Dat gaat niet 

helemaal zonder slag of stoot. Ik heb een 

koffer bij me, en die past niet bij 

benadering in het kofferrekje. Nu is 

discriminatie van overal en alle tijden, en 

een aantal Chinezen moet niets hebben 

van Langneuzen, zoals ze de blanken 

noemen. En een langneus die 1e klas reist, 

dat kan helemaal niet. 

Een medereiziger eist dat ik mijn koffer weg 

haal en haalt er direct een spoorbeambte bij. 

Via Li laat ik uitleggen dat er een gevaarlijke 

situatie ontstaat als ik de koffer boven mijn 

hoofd klem probeer te zetten. Wel ben ik 

bereid mijn koffer op een vrije plaats te zetten. 

Dit blijkt tegen het reglement te zijn. De klager 

eist dat ik de koffer nu in de opening van de 

wagon zet. Ik verklaar me daartoe bereid, mits 

de spoorwegen een beambte beschikbaar stelt 

om er naast te gaan staan. Allereerst om te voorkomen dat er iemand over struikelt en 

daarnaast om er voor te zorgen dat de koffer niet 

op miraculeuze wijze verdwijnt. (Dat mijn 

motivatie in andere volgorde is laat ik in het 

midden). De beambte gooit het op gebrek aan 

personeel. Dan laat ik arme Li uitleggen dat in dat 

geval de klager zich iets smaller moet maken, 

maar dat de koffer blijft staan waar hij staat. 

Natuurlijk vind ik het ook best als de beambte 

hem naar een bagageruimte draagt. 

Met veel Chinees gaat de klager uiteindelijk langs 

mijn koffer. Ik laat het niet vertalen…. 

In Nanjing zitten we in het Grand Hotel. Voordat 

we aan het werk moeten hebben we tijd om nog 

wat rond te kijken. De stad is 2,5 keer kleiner dan 

de hoofdstad, maar dan hebben we het nog 



Werktrips 2012, 4 continenten en kebab 

68 

steeds over > 8 miljoen inwoners. Het is dus 

druk. Maar we vinden een aardig parkje met 

mooie stenen en veel water, dus we hebben 

een aardige tocht. Daarna wordt het for 

meel. 

In Nanjing zijn we voor het Switch Asia 

project, gefinancierd door de EU. Doel is om 

onze kennis en kunde van energiebesparing 

in het midden en kleinbedrijf over te 

dragen6.  

Zo’n project dient uitgevoerd te worden onder toezicht van een Chinese en Nederlandse 

BoBo. De echte mensen doen vervolgens het werk. In mijn rol als BoBo mag ik aan het hoofd 

van de conferentie zitten, veel eten en thee 

drinken en slim kijken.  

Ik eindig op de groepsfoto, dus het zal wel 

goed gegaan zijn. 

De tweede dag is ’s ochtends de conferentie 

en ‘s middags de bedrijfsbezoeken, waarbij 

we een enorme wasserij bezoeken die voor 

een groot aantal hotels de was doet.  

 

6 EC SWITCH-Asia cooperation project “Improving energy-efficiency and environmental performance of Chinese small and 

medium-sized enterprises and large companies facilitated by voluntary public-private partnerships”. 
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Overal hitte en stoom, dus er is vast wel wat 

te besparen. 

 Aan het eind van de middag word ik door 

een begeleidster, na een snelle hap in het 

hotel, naar de trein gebracht om door te 

reizen. naar Shanghai Er is vrijwel niemand 

op het station, maar is wordt zo ongeveer 

aan de hand naar de trein gebracht. We 

moeten een uurtje wachten op vertrek, en ik 

geef aan dat ik prima in staat ben op alleen in de trein te 

komen. Of het nu vriendelijkheid is, wantrouwen jegens 

langneuzen of een opdracht van de partij, maar de jonge 

dame is niet te overtuigen. Ik word bij de coupe afgezet. 

 In Shanghai blijkt verdere begeleiding afwezig en dus 

neem ik een taxi naar het hotel. Het zit in het centrum in 

een 

buurt die ik al ken, dus ik maak ’s 

avonds nog een ommetje. Het is een 

beetje unheimisch en dus ga ik vroeg 

naar bed. Dat heeft als voordeel dat ik 

de volgende ochtend weer vroeg op 

ben. De ontbijten in China zijn 

overvloedig en goed, zodat ik nog even 

tevreden om me heen kan kijken naar 

een stad die op gang komt, uiteraard 

met veel Tai Chi.  

Aan het eind van de ochtend ga ik naar Pudong om naar huis te vliegen. Een directe vlucht 

vanuit Nanjing was comfortabeler en in ieder geval efficiënter geweest, maar deze extra 

uren in Shanghai hadden toch ook wel wat.   



Werktrips 2012, 4 continenten en kebab 

70 

RUSLAND 

MOSKOU, 12 – 16 JUNI VOOR ENR 

Eerder is al gemeld dat moet worden beoordelen of Rusland lid mag worden van de 

Europese samenwerkende energieagentschappen EnR. Nu is dat aan de ener kant een 

wassen neus. Als Rusland lid wil worden van een kleine organisatie als EnR, dan organiseren 

ze dat gewoon. Aan de andere kant blijven we kritisch als het gaat om 

overheidssamenwerking met Rusland, dus er moet in ieder geval een goed verhaal komen 

met de voors en tengens van hun deelname. EnR heeft niet het minste trio afgevaardigd: 

Hellen Northmore, hoofd bij de EnergyTrust in de UK, Peter Kunz, voorzitter CERT van het 

IEA en senior expert van de Zwitserse regering en ik. 

De 12e vlieg ik heen, daarna met de trein naar de stad en met de metro van het naar het 

hotel. 

Dat is niet heel eenvoudig. Als je 

eenmaal voorbij de grenscontrole 

bent is er een informatie balie. Je 

mag ze vragen wat je wil, het 

antwoord is taxi, verwijzend naar 

een reeks semi 

beroepscriminelen die je graag 

grote sommen harde valuta 

afzetten om je met een grote 

bocht naar het hotel te brengen. 

Uiteindelijk vind ik een trein die 

me naar de metro brengt. De metro heeft de naam de mooist van de wereld te zijn met 

prachtige hallen. Het zal, maar een eenvoudig bordje met een taal gebaseerd op het Latijnse 

alfabet zou helpen om van A naar B te komen. En als dat er dan toch niet af kan, dan graag 

ten minste een rode pijl met het 

bijschrift Вот ты где. Helaas de 

plattegrond vertelt me niet waar ik 

ben of waar ik heen moet. De 

mannen met (enorme) petten 

lijken me te willen helpen, maar ze 

kunnen geen Engels spreken, nog 

kaartlezen.  
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Uiteindelijk eindig ik in een lijn, die me een soort van in de 

buurt van het hotel brengt. Daar staat en grote 

mensenmassa elkaar en nog veel meer mensen met petten 

elkaar boos aan te kijken. En dat is dan ook weer zoiets, ik 

zit niet te wachten op een gastrol in een uit de hand 

lopende demonstratie. 

Waar Rusland, ook gelet op eerdere ervaringen, niet mijn 

favoriet is moet ik nu toch toegeven dat men aardig is. 

Vriend (mensen met spandoek?) en vijand (pet mannen?) 

herkennen onmiddellijk de verdwaalde buitenlandse 

vertegenwoordiger en men maakt ruimte, zodat ik van het plein voor het Kremlin naar mijn 

hotel kan wandelen zonder strijdgewoel. En zo eindigt de eerste dag in het Marriot 

Courtyard Hotel in de Russische hoofdstad. 

Aan het eind van de dag ga ik met Peter en Hellen, die inmiddels ook zijn gearriveerd, uit 

eten. We kiezen een restaurant in de buurt. Ze hebben kebab op het menu. Het werd een 

kebabrapport       
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MOKKEN IN MOKBA, EEN KEBAB RAPPORT 

Keuzes, kan er slecht me omgaan. Schrijf ik 
nu eerst over die ene tent, of over die in uh.. 
weet je wat, hier zijn ze alle twee. 
 
Keuzes, kan er slecht mee omgaan. Neem nu 
zo’n menu kaart. Aardig restaurant aan 
de бoᴧbшaя NᴎᴋᴎTCAя 24. Maar allereerst 
dat schrift. Chinezen schrijven Chinees, 
Japanners Japans, Indianen India’s, maar in 
Godsnaam waarom schrijven de Russen 

Cyrillisch? Ik kan er geen donder mee. 
Voor alle zekerheid begin ik met een 
kop борщ, maar mijn collega’s kijken 
zoooo zielig als ik de slagroom in de 
bietensoep kwak, dat ik, alleen maar 
om de avond niet verder aan te 
passen aan de deprimerende regen- 
en onweersbuien buiten, wanhopig 
probeer ik voor een acceptabel 
hoofdgerecht te kiezen. 
Neem ik nu vlees of gevogelte? En als 
ik dan voor vlees ga, wordt het dan 
de zalm of de Wolga snoekbaars. En 
stel dat het toch vegetarisch wordt, 
wat voor dood dier zouden ze dan 
brengen. Dat soort dilemma’s. En dan staat het er: keбaб. Lijkt vrij van hooi. keбaб wordt 
het. 
Vier gehaktstaven van bovengemiddelde kwaliteit worden op zeer zielige wrappies met een 

stukje ui, dat de shredder niet heeft 
missen, geserveerd. De saus heeft 
geen enkele relatie met wat voor 
rapport tot nu toe. Het is een soort 
gember-peper combi. Zoet-scherp en 
heel lekker. 
Ik bestel er een stukkie brood en 
piepers met paddestoelen bij, een 
keбaб voor een vergelijkend 
warenonderzoek wordt dit toch niet 
meer.. 
Tegen de tijd dat ik de laatste hap 
weg heb voel ik een spontane 
dubbele hartverzakking opkomen.  
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De oorzaak is niet de keбaб, maar de wand vullende TV 
die op 20 cm van mijn hoofd op volume 4 wordt gezet. 
Als een speer geven we een hand vol roebles af en 
verdwijnen in het alom aanwezige hemelvocht. 
Nu ik dit terug lees had ik toch een keuze moeten maken. 
En alleen dat andere verhaal moeten schrijven. Maar 
mocht je ooit in de de бoᴧbшaя NᴎᴋᴎTCAя 24 verzeilt 
raken, dan is keбaб geen verkeerde keuze. Hoewel ik ga 
primair voor de борщ. Die met kadaver, want alleen 
bouillon met plantenresten is mijn voer niet. 

AAN HET WERK 

De 13e is het serieus werken. We gaan langs bij het 

Russische Energie Agentschap (REA), en leggen uit wie wij 

zijn. Omgekeerd krijgen wij wat inzicht in hoe de Russen 

werken. Ze lijken vooral geïnteresseerd in onze 

monitoring systemen. De aanpak is heel erg 

“zet er een meter tussen en dan regelt het zich 

wel”. Wat “het” is blijft vaag.  

Daarna worden we in een taxi gezet en naar de 

rand van de stad vervoerd om het voor een 

gesprek met de “Deputy Prime Minister of the 

Moscow region Timur Ivanov7”. Het hele 

bezoek is duidelijk bedoeld om indruk te 

maken. Ivanov weet wel waar hij het over 

heeft. Hij is gepromoveerd als econoom en heeft lang in de energie gewerkt, waaronder 

directeur bij REA. 

Het is aardig om het industriële complex waar ze 

zitten te zien, en je steekt er altijd wat op. 

Verontrustend is de mededeling dat we aan het 

eind van de dag elders slapen, en dat we bij het 

hotel worden opgehaald. 

En zowaar, terug in Moskou worden we in een 

busje gefrommeld en rijden we richting Yaroslavl, 

waar we de nacht zullen door brengen in het “Ring 

Premier Hotel”. 

 

7 In 2016 werd hij plaatsvervangend minister van de Russische Federatie, en daarmee een serieuze 
zwaargewicht. 
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Lenin wijst ons krachtig de weg! 

 Het dagprogramma staat hierna. Samenvattend: 

drie uur werken, en de rest is wandelen, 

eten/drinken en de optie om souvenirs te kopen. 

Nu mogen we absoluut niet zielig doen. Yaroslav en 

Rostov zijn prachtige oude steden met veel kerken 

en een kremlin (kasteel). 

In Yaroslavl bezoeken het regionale 

energiekantoor. Donker, lelijk met wat 

aardige socialistische kunst. Daarna 

lopen we langs de oever van de 

Volzhskaya (Wolga) tot we een terrasje 

in de zon vinden. Dan is het 

langzamerhand tijd voor de lunch en een 

bezoek aan een souvenir shop. Hoewel 

ik niets koop, is het winkeltje een mini museum met alles van langspeelplaten tot 

spinnenwielen en alles er tussen in. 

Yaroslal is deel van “de gouden driehoek” een reeks oude 

plaatsen met heel veel historische gebouwen die deels werelderfgoed zijn. 

Rostov behoort daar ook toe, en ligt een stuk meer in de richting van Moskou. Ook hier is 

het, op een korte werkonderbreking na, vooral rondkijken en bewonderen. 



Werktrips 2012, 4 continenten en kebab 

75 

Na een reeks foto’s van het 

kremlin (hiernaast) en wat 

kerken en oude gebouwen 

(volgende pagina) rijden we 

terug naar de hoofdstad. We 

zijn niet heel enthousiast 

over de match REA en EnR, 

maar gastvrijheid en inzage 

in hun werk kan ze niet 

worden ontzegd. 

De volgende ochtend 

ontmoeten we elkaar weer 

voor de laatste afspraken. 

De conclusie is in ieder geval 

dat het in een dag had gekund, maar goed iets meer van Rusland zien is ook aardig. 

22:00 – 22:30 

Arrival to the Ring Premier Hotel, registration  

( http://www.booking.com/hotel/ru/ring-premier-

hotel.html?label=gog235jc;sid=fbdc74999abd52098af4ffdf7bf1b894;dcid=1;lang=en-gb&ppcref=1 ) 

About 110 Euros for one person per night (single room) 

 14.06.2012, Thursday 

08:00 – 09:30 Breakfast at the hotel 

09:30 – 09:45 Transfer to REA’s office in Yaroslav 

09:45 – 11:15 
Tour around REA’s office, demonstration of the Automated Workplace (PC with appropriate 

software installed) as a part of the State Informational System Energy Efficiency. 

11:15 – 11:45 
Walk along Volzhskaya embankment, demonstration of the energy efficient building that is 

equipped with all devices of energy registration 

11:45 – 12:00 Transfer to a restaurant for lunch 

12.00 - 13.30 
Lunch in the restaurant “Sobranie, visit to the souvenir shop 

 

 Rostov Veliky( http://en.wikipedia.org/wiki/Rostov ) 

13:30 – 14:30 Transfer to Rostov Veliky 

14:30 – 16:00 
Meeting with Representatives of regional authorities  

Tour to energy efficient quarter 

16:00 – 16:40 Tea ceremony in Rostov’s Kremlin( http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1185/ ) 

16:40 – 17:40 Walk around the city, purchase of the souvenirs  

17:40 – 21:40 Transfer to Moscow 

http://www.booking.com/hotel/ru/ring-premier-hotel.html?label=gog235jc;sid=fbdc74999abd52098af4ffdf7bf1b894;dcid=1;lang=en-gb&ppcref=1
http://www.booking.com/hotel/ru/ring-premier-hotel.html?label=gog235jc;sid=fbdc74999abd52098af4ffdf7bf1b894;dcid=1;lang=en-gb&ppcref=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Rostov
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1185/
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Na de laatste ontmoeting had ik eigenlijk onmiddellijk naar huis willen gaan, maar de vlucht 

gaat om 10 uur ’s ochtends, dus ik mag nog een nacht. 

Nu Helen terecht aangeeft dat zij als native English het 

beste rapporten kan schrijven rest me een uurtje typen 

voor het ministerie, maar daar de voornaamste 

conclusie is dat er een uitgebreid raspport zal volgen 

kan het kort zijn. Tijd voor een rondje centrum, waarbij 

ik met Helen afspreek dat we ’s avonds wat gaan eten, 

want ook zij kan de volgende dag pas weg. Bovendien 

weet ze een goed restaurnant, zonder kebab of TV 

achter mijn hoofd. Dat laatste zie ik maar ten dele als 

winst, en omdat ik nog moet eten ga ik eerst maar een 

een broodje scoren. De resultaten zijn te lezen in 

onderstand kebab rapport. Onderweg fotografeer ik 

een Russische man met duif. Los van die ene man die 

me probeert te beroven heb ik eigenlijk een leuke 

middag, ondanks dat het weer wat minder is. 

 

Het restaurant dat Helen heeft uitgezocht is 

een flat die is omgebouwd tot een folie 

kasteel. De prijzen en de kwaliteit vallen 

beiden ontzettend me. Omdat ik al jaren 

optrek mat haar collega’s is er genoeg te 

praten. Na afloop ga ik met een ommetje 

terug naar het hotel. Nog even dat 

kebabrapport, en dan naar huis. 
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MEER MOKKEN IN MOKBA 

Goed keuzes dus. Ik hou er niet 
van. Heb je een paar uur vrij in 
Mokba, want daar speelt dit alles 
zich af, wat doe je dan? Lenin 
vragen of-tie buiten komt 
spelen? Het Kremlin en boe 
roepen naar Poetin? Rode Plein? 
Wandeling langs de Moskva, 
voor die mensen uit die boos zijn 
omdat je boe riep tegen Poetin? 
Alles in de stad is ongelofelijk 
duur, dus wandelen lijkt de 
verantwoorde keuze. Laf als ik 
ben doe ik het zonder eerst “boe” te roepen. En dan wordt het via Tverskaya Ul naar 
Belorusskaya, een van de stations van de stad. Want daar had ik het gezien. Kebabus 

regularis. Althans, dat dacht ik. 

Na anderhalf uur lopen kom ik bij de 
tent die in een rijtje Agge Nebbisj 
shops tussen de uitgang van het 
spoorwegstation en de in/uitgang 

van de metro zit. Een dode kalkoen is op de juiste 

manier in laagjes aan het spit geregen. 
Voor omgerekend een € of vijf worden 
redelijk gebakken delen in een maiswrap 
gerold. Er gaat wat saus, kool, ui, wortel 
en komkommer me in de draaibeweging. 
Om te voorkomen dat de zaak lekt wordt 
er als laatste een plastic zak omheen 

gedraaid. 

http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/07/09-Wandeling-in-Moskou-189.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/07/09-Wandeling-in-Moskou-185.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/07/09-Wandeling-in-Moskou-195.jpg
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Het oordeel: ik moet keuzes leren maken. De wrap eet ik ten minste drie keer die avond. De 
plastic zak is van de toeristenrol, dat heeft tot gevolg dat het wegdruipende vet op 
miraculeuze wijze op mijn camera wordt geprojecteerd. Alleen met een dubbele espresso 
elders slaag ik er in de achtergebleven grease laag van mijn verhemelte te gorgelen. Mijn 
keuze staat vast. Ik ga naar Berlijn. 

DUITSLAND 

BERLIN, 25 - 27 JULI 

Uitnodigingen om te komen spreken komen uit de 
meest rare hoeken. De Koreanen organiseren een 
conferentie EU – Korea Corporation. Een van hun 
wetenschappers werkt aan de TU Delft en stuurt 
het agentschap een email, die in mij archief is 
blijven steken. De Koreanen komen jaarlijks bij 
elkaar om kennis uit te wisselen in een resort dat 

als “niet verkeerd” de boeken in kan. De vraag of 
Nederland een bijdrage kan leveren is goed 
verwoord in de mail. Ze doen wat suggesties, 
maar die worden inhoudelijk overruled. Aan mij 
de eer om uit te leggen wat we doen. Nu werk ik al nauw samen met een aantal Koreanen, 
dus het valt goed, al ben in nog niet 
bekend genoeg als ik kijk naar de 

laatste mail       

”By the way they need the picture and CV 

of Mr. Rob Cool. Could you send them 

for me then I will transfer to organizer.” 

En zo mag ik van Schiphol naar Tegel, 

en van daar naar het hotel dat ze 

hebben afgehuurd, hotel Estrel aan de 

Sonnenallee. Dat ligt in NeuKölln, langs 

het Neuköllner stadskanaal, een 

zijkanaal van de Spree.  

My name is Teo works at TU Delft with …... 
I met you at our big furnace setup of 
flameless combustion. 
Nowadays I’m charge of Korean Scientists 
and Engineers Association in the 
Netherlands. 
Korea (South) has 8 Associations in Europe 
such as Germany, UK, France etc. 
Every summer we have a EU-Korea 
conference to discuss EU & Korea research 
interest (www.ekc2012.org) . 
This year it will hold on July 26-28 in Berlin, 
Germany. This year German Association 
organize this conference. 
There are many programs and one of thing 
is Korea-EU Energy Policy Forum. 
The organizer ask me to seek person who 
present this conference and talk about the 
Netherlands Energy Policy. 
The participant and detailed program were 
not decided yet but I’m just asking who can 
participate that forum. 
……. suggests …. or …. 

 

http://www.ekc2012.org/
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We kennen Berlijn erg goed, maar dit gebied 

is nieuw voor me. De brug over het kanaal 

heet aardige kunst, met borden met 

zwemmers. Het is eind van de middag als ik 

aan kom, dus ik kijk maar heel even rond. 

Het leuke van het hotel is dat ze het hebben 

versiert met allerlei mooie posters, en een 

fontein met in kunst in de lobby. Het nadeel 

van de conferentie is dar de voertaal 

voornamelijk Koreaans is. Ik prijs mezelf 

gelukkig dat ik morgen weer terug ga, want drie dagen is echt teveel. Sterker nog, na de 

lunch ga ik wandelen. 

Neukölln ademt de oude DDR sfeer. De 

woonblokken zijn volgens het “groot 

socialistisch” model: strak en fantasieloos, 

al hebben we het elders zat erger gezien. 

Verder zit er rond het kanaal allemaal 

kleine industrie en zijn er reeksen 

volkstuinen richting Treptow. 

Verder zal je dit gebied niet vinden in de reisgidsen. 

Met uitzondering van wat resten van de muur is het 

enige indrukwekkende de Russische begraafplaats, 

waar duizenden WOII slachtoffers zijn begraven en 

wat niet alleen uit historisch belangrijk is, maar ook 

een prachtig beeld geeft van socialistische kunst. Ook 

als je er niet van 

houdt is die 

indrukwekkend. 

Verder vind je er 

veel grafitti en is 

het een aardige 

buurt om eens 

rond te kijken. 

Aan het eind van 

de middag meldt ik me weer en kijk de tentoonstelling 

in het hotel rond, met reclame voor hun onderzoek. De 
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conclusie is dat er voor mij geen nieuwe 

info tussen zit, maar omdat de dat wordt 

afgesloten met een diner met muziek ben 

ik er graag te gast. 

De volgende ochtend praat ik nog met 

wat mensen, maar, zeker na te 

toespraken van gisterenavond trek ik niet 

nog meer Koreaanse vergaderingen. Dus 

ik maar een tweede wandeling. Nu naar 

het Warschauer Bahnhof met zijn 

karaktiristieke torentjes over de Spree en 

langs het Muur museum: het 

grote stuk muur dat nog bij 

het station staat en helemaal 

volgespoten is. 

En uiteindelijk moet er ook 

gelunched worden. Ik ga 

(uiteraard) weer voor kebab, 

maar als dat ooit al een 

verslag geworden is, dan is 

de recentie van de Turkische 

Imbiss aan de Saalestrasse 

verloren gegaan. Dat is 

jammer want het was een 

meet dan voortreffelijk 

broodje, met heel veel feta er op. Sterker nog, het is een van de weinige broodjes die zo 

groot waren, dat ik ze niet 

helemaal weg kreeg. Gelukkig 

resten er nog wel foto’s als 

bewijs van het 

kwaliteitsprodukt. Daarna haal 

ik mijn spullen op in het hotel 

en neem de U-bahn (met nog 

even een mooi zicht op de 

stad) en de bus richting 

vliegveld Tegel, waar ik weer 

uren heb voor verslagen. 

Hierna nog een pagina met 

(Mauer)kunst. Berlijn blijft 

boeiend. 
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BELGIË 

BRUSSEL, 16 & 17 SEPTEMBER 

De thinkinggroup praat over korte- en lange 

termijn ontwikkelingen die van belang zijn voor 

EnR leden. AgNL heeft de opdracht er bij te zitten 

en minimaal mee te werken. 

En dus ga ik de 5e laat met de trein naar Brussel 

voor een totaal niet inspirerende opdracht. Ik zit 

weer in Hotel Progress en bedenk dat ik de 

volgende ochtend best bijtijds op kan staan om 

wandelend naar de vergadering te gaan. Daarbij 

loop ik via het jubelpark naar de Chamber of 

Norwegian Enterprises aan de Avenue de 

Cortenbergh, 168. In het jubelpark staan 

sculpturen rond het thema “Belgische keuken”. 

Zoals hier een spruit die wordt gebracht door een 

ooievaar. Andere beelden gaan over bier, frites en 

mosselen. Het is een aardig begin van een vervelende dag. Om 16:00 zit ik in de trein naar 

huis      . 

USA &CANADA 

 Van 28 september tot 26 oktober zitten we 

samen in New England en Canada. Hierover is een 

lang verhaal geschreven met onder meer 

recognizing good coffee from a long, long way 

away, indian summer en wol. We melden het hier 

alleen om de titel “Vier continenten” waar te 

kunnen maken. 

Naast Nelleke was ook Knorf van de partij, maar 

dat is weer een heel ander verhaal. 

Wat dat verhaal niet heeft gehaald is een kebab 

report! 

Hier alsnog. 

  

https://www.kooltiel.nl/categorie-kooltiel/categorie-reizen/verenigde-staten/
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NEAR KEBAB ENCOUNTER II DOOR BOB KEPAP 

In een onbewaakt moment 
had ik jullie drie “near kebab” 
ervaringen toegezegd. Hier 
de 2e en nog een. Plaats van 
verkoop is de 
Dutchess Fairground in 
Rhinebeck, New York. En dan 
hebben we het dus over 
upstate NY, zo’n 200 
kilometer van “the Big 
Apple”. Rhinebeck kent 
iedereen, omdat de 
Rooseveltjes en de 
VanderBiltjes er hebben 

gewoond. En Rufus Wainwright er is geboren en gevlucht. Kortom, vergane glorie vanaf het 
bord “You’re welcome in” tot aan “Thank 
you for visiting”. In het midden van deze 
troosteloze urban area ligt een groot sport- 
en beursterrein. Het is de grootste in de 
omgeving, en omdat het gebied verder 
prachtig is met bossen, meren en rivieren 
leeft er in het hele gebied knap wat volk 
dat in de weekenden open staat voor plat 
Amerikaans vermaak op de Fairgrounds. 
Daar is dus regelmatig wat te doen. MaCA 
had hier een hobby expeditie en ik zag 

lammetjes, schapen en eettenten. Kortom a 
good day of fun! 
De schapen worden er gekeurd, en volgens mij 
wordt daarbij de kebabpotentie meegenomen 
als je naar deze foto kijkt. 
 
Amerikanen blijven alleen als je ze veel fout 
voedsel geeft. Daarom is het terrein goed 
voorzien van eettenten, -karren en -luiken. Bij 
een stand stond “kebab”, dus rond lunch 
dachten we dat het testtijd was. De “echte” 
kebab was al even op, maar ze hadden een 
prima vervanger. Zeiden ze. Ik zou zeggen, kijk 
naar de foto. Voor hen die dit in braille lezen: 
een laf, weinig vers broodje met wat plakvlees-
schraapsel, verlepte salade en een uitje. 
Kortom: om te janken, geen schapen, wel een 
health warning. Misschien dat dit soort true 
Americans er in tuint, maar ik niet meer. 

http://www.kebabreporters.com/author/bob-kepap/
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2013/02/63-Sheep-Wool-Festival-003.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2013/02/60-Rhinebeck-283.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2013/02/63-Sheep-Wool-Festival-485.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2013/02/63-Sheep-Wool-Festival-485.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2013/02/60-Rhinebeck-302.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2013/02/60-Rhinebeck-515.jpg
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Van het volgende broodje is helaas geen foto. Ik heb 
dat gekocht bij een tent met de briljante naam “The 
vegetarian and the butcher“. 
Op een grote BBQ werden stukken dier gebakken die 
door de Butcher keurig in hapklare stukjes dier waren 
gesneden. En er waren hamburgers van gemaakt. Een 
ervan heeft de naam “Lamburger”.  
Het eindproduct: Wit bolletje, uitje er op, pickel naar 
keuze (doen), saus naar keuze en een ge-bbq-de 
hamburger van lamsvlees. Ik ging voor de mosterd. 

Na een hap volgde een hele korte 
periode waarin ik allerlei tekenfilms 
met dansende lammetjes om me 
geen zag en er ineens overal muziek 
was. Toen het weer rustig werd was het broodje op en had ik geen foto. Mocht je ooit the 
“The vegetarian and the butcher” in Rhinebeck tegen komen: kebab is er niet te teren, dus 
ga voor de Lamburger. Beste kleine gemalen schaap ooit. 

The vegetarian and the 
butcher 
Dutchess Fairground, 
Rhinebeck, New York 
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NEAR KEBAB EXPERIENCE III BOSTON KABOB 

Dit verhaal gaat niet over een broodje Döner. Het is het 3e en laatste Near Kebab rapport. 

Geen zoogdieren kwamen om 

bij het opstellen van dit 

verhaal. 

Ooit wel eens in een 

kreeftenrestaurant gezeten? 

En tranen in je ogen gekregen 

toen de rekening kwam? Dat 

kan je ook gebeuren aan de 

kust van New England in de 

VS. Maar daar alleen omdat 

de kreeft er zoveel voorkomt, 

dat-ie bijna gratis is bij een 

bos uien. Dus de eerste 

dagen eet je gebakken kreeft, 

kreeftensoep en 

kreeftensalade tot je met je 

vingers probeert dingen door 

te knippen. 

Dan ga je naar de Italiaan om een bord pasta/zoogdier te eten waarvoor je net zo veel 

betaalt als voor een kreeft thuis. En dan krijg je vanzelf trek in kebab. 

Nu is de VS een mengeling van culturen die ze zelf de “best of both worlds” noemen, dus 

eerst maar eens aan internet vragen wat kebab is. 

Het door intellectuelen verfoeide wikipedia komt met: 

kebab is a wide variety of skewered meals originating in the middle east and later on 

adopted in Balkans, the Caucasus other parts of Europe, as well as central and south 

asia, that are now found worldwide. in English, kebab with no qualification generally  

refers more specifically to shish kebab (Turkish: “şiş kebap”) served on the skewer.[1] in 

the middle east, however, kebab refers to meat that is cooked over or next to flames; 

large or small cuts of meat, or even ground meat; it may be served on plates, in 

sandwiches, or in bowls. the traditional meat for kebab is lamb, but depending on local 

tastes and religious prohibitions, it may now be beef, goat, chicken or fish. like other 

ethnic foods brought by travelers, the kebab has become part of everyday cuisine in 

many countries around the globe. 

De dictionary reference zegt: http://dictionary.reference.com/browse/kabob 

ka•bob 

[kuh-bob] Show IPA 

noun 

http://en.wikipedia.org/wiki/
http://dictionary.reference.com/browse/kabob
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2013/02/40-Market-037b.jpg
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1. Usually, kabobs. small pieces of meat or seafood seasoned or marinated and broiled, often 

withtomatoes, green peppers, 

onions, or other vegetables, 

usually on a skewer. 

2. (in Anglo-Indian use) roast 

meat. 

Also, cabob, kebab, kebob, kabab. 

Origin: 

1665–75; < Arabic, Hindi kabāb < 

Turkish kebap roast meat. See 

shish kebab 

Met deze kennis trekken we 

Boston in. In het historische hart ligt Quincy Market. Het is een oude markthal, waar alle 

handelswaar uit het betere deel van de wereld werd aangeboden. Tenzij het om thee ging, 

want die werd met Engelsen en al teruggegooid in de enorme haven van de stad. Dit was 

een bloeiende buurt waar veel handel omging. Met de opkomst van internet werd dit alles 

minder. Eigenlijk koop je in de VS alleen je Bushmaster AR-15 nog op de hoek, om indruk op 

je buurkinderen te maken. De 

rest komt van de Webshops en 

Walmart. 

De normale buurtontwikkeling 

zou dus drugs, prostitutie, 

bendeoorlogen en opnamen van 

CSI zijn geweest. Om, na het 

neerslaan van de rassenrellen, 

een development area voor 

yuppen condo’s op te leveren.  

De huidige economische 

neergang laat deze normale gang 

der dingen niet toe, en dus is Quincy Market zonder de gebruikelijke verloederingsfase 

omgezet in een foodcourt annex 

tourist trap. Gewoon de NRA er 

uit, Starbucks er in. In het midden 

van de hal is een koepel met 

veel tafeltjes waar je je buit heen 

kan slepen om het op je gemak 

naar binnen te slaan.  

Er is veel kreeft, Japans voedsel, 

kreeftensoep, broodjes, kreeft 

met salade en clamchowder.  
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Ook bakt men er worsten en burgers. 

En er is Dick’s last resort voor de 

multiple-depressieven. 

Op een van de borden staat duidelijk 

“Swordfish Kabob” en volgens de 

bovenstaande definities is dat kebab, 

en mag ik het recenseren.  

Daarbij moet ik beginnen met een 

excuus. Ik was zo geroerd door mijn 

volgende clamchowder dat alle foto’s 

bewogen en weggegooid zijn. Aan de 

andere kant: een moot gebakken 

dooie vis is een moot gebakken dooie 

vis. 

Over het verslag kan ik kort zijn. Als je 

een gebakken vis wilt, is de swordfish 

niet verkeerd. Hij wordt hier redelijk 

gekruid gebakken en voldoet dus aan 

de bovenstaande definities van kebab.  

De bijkomende salade is volgens de 

oordelen op deze site “tamelijk vers 

en fantasieloos” de bijgeleverde chips in plastic zakje komen me de neusgaten uit, want 

iedereen geeft die meuk altijd en overal bij, 

daar aan de oostkant van de Atlantic. 

De clamchowder was weer af. 

Ondanks de definities is dit een reisdoel 

voor de ware kebabber, een mooie plek 

voor zeer betaalbaar voedsel en een near 

kebab ervaring in het historische centrum van 

Boston.  

 

  

http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2013/02/40-Market-057.jpg
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FINLAND 

ESPOO, 14-18 NOVEMBER 

Schiphol is al helemaal in de 

kerststemming. Met China en 

Hongarije voor de boeg ben ik niet 

echt in de stemming om veel 

aandacht te besteden aan het 

toeristische element van mijn 

dienstreis. We gaan naar Espoo 

onder de rook van Helsinki. Daar zit 

VTT, het broertje van TNO. De 

voortgang van het DSM 

implementing agreement wordt 

besproken. Maar de bijeenkomst 

begint met een aardig symposium 

over DSM en Finland. 

Zo noordelijk, en in deze tijd van het 

jaar betekend dat het donker is als 

de vergadering is afgelopen (en die begint ook al in het donker).  

Tussen de middag kan 

je even naar buiten, 

maar de troosteloze 

gebouwen en de kale 

berken maken je dag 

niet beter.  

’s Avonds zit het er 

iets aardiger uit. Na 

een dag vergaderen is 

het best aardig om, 

ondanks de kou, dan 

nog even een 

ommetje te maken.  

 

Ondat er feitelijk niet te melden is, hier alleen een paar sfeer foto’s van het plaatsje in het 

donker, naast de informele foto van de groep. 

De derde dag kan ik direct terug, en dat is dan weer winst. Nelleke en Wart halen me op in 

onze koffiekleurige pasaat.  
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BELGIË 

Eceee is op 24 november weer in Brussel, nu met een minisymposium in een van de 

ebouwen van het Duitse Fraunhofer. Met de auto kan dat best in een dag, al was het alleen 

maar omdat ik er een dag vrij voor neem. Dat heeft het voordeel dat ik ook Nelleke mee kan 

nemen, die nog 

steeds graag 

rondkijkt in de 

hoofdstad der 

zuiderburen. Los 

van shopping wil 

ze de 

rommelmarkt van 

de stad 

bezoeken, een 

grote 

verzameling losse 

rommel waar je 

lang naar kunt 

kijken. Hoewel de 

bijeenkomst van eceee ook leuk was is de markt het meest memorabele moment van de 

dag. 
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CHINA, 26 NOVEMBER - 01 DECEMBER 

Het is een rot eind vliegen naar Beijing, ook al is het businessclass. Schiphol heeft, om me in 

de stemming te brengen, al kerstpanda’s staan. Ik zit in het Tangla hotel aan de 

Fuxingmennei road.  

We zijn er de EGRD, waar we in mei al aan zijn gaan werken. Het onderwerp is “Energy 

RD&D Needs of Emerging Economies” Uit het officiële verslag een stukje tekst: “Deze 

workshop is georganiseerd door IEA in samenwerking met NEET uit China.De US gaf een 

algemeen overzicht van de 

regionale ontwikkeling, een 

panel discussie ging in op de rol 

van 

investeerders/onderzoekscentra. 

In dat laatste had ECN China 

plaatsgenomen, zij waren zeer 

te spreken over de setting en de 

opgedane contacten. Vooral 

rond biomassa. Bij de 

voorbereiding was ook onze 

ambassade betrokken, ook hier 

met als gedachte Nederland goed te positioneren. De totale onderzoek inzet van de OECD is 

kleiner dan dat van China alleen. De verwachting is dat de komende jaren het percentage van 

het OECD onderzoek slecht 20% zal zijn van de mondiale inzet. Dit is een reden om 

aansluiting te zoeken bij “andere” markten. Daar Zuidoost Azië de grootste speler is, en deze 

regio voor ons land / de EU het grootste economische belang heeft is, mede op verzoek van 
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IEA CERT, een workshop opgezet om de regionale onderzoeksontwikkelingen in kaart te 

brengen en te bediscussiëren.” 

Ik kom aan op de dag voor de 

conferentie, en ga de eerste dag 

maar eens langs mij de man die 

mij heeft geholpen. JR is de 

wetenschappelijk attache op de 

ambassade en een directe collega, 

die hier voor vier jaar is 

gestationeerd. Het is dus leuk 

tijdens de trip de ambassade te 

bezoeken, ook al is het een heisa 

met telefoons, laptops en camera 

die onmiddellijk in een kluisje mogen, nadat je de Chinese bewaking (inclusief hek) hebt 

genomen. Nu ben je met 

zo’n bezoek maar een 

halve dag kwijt, dus ik wat 

tijd over om te wandelen 

en een kijkje te nemen. 

Lunchen doe ik bij McD. Er 

volgt vast nog veel Chinees 

eten. 

De wandeling is rond de 

Fux Wei Men Road. Veel 

moderne stad, modern 

Beijing wordt letterlijk de 

grond uit gestampt.  

De eerste dag eet ik ’s avonds in een 

foodcourt naast het hotel. Dat heeft 

wat voeten in de aarde. Men is 

volledig over op de creditkaart, dus 

mijn cash (of eigenlijk Renminbi, wat 

geld van het volk betekent, en wordt 

aangeduid als yuan) is niet te 

gebruiken. Nu heb ik ook een 

creditcard, het lijkt dus geen 

probleem. Het formaat is exact gelijk. 

Alleen slikt deze machine hem niet. Je 
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moet een eigen foodcourtkaart hebben. 

Gelukkig schiet een andere klant me te hulp. Ik mag haar kaart gebruiken en reken weer met 

haar in cash (nou ja, renminbi, of yuan dan) af. 

De eerste dag van de conferentie gaat echt op zijn 

Chinees. Om een goede discussie te hebben 

streven we naar 30 tot 50 personen. We trekken 

er vanochtend zeker 80. Een aantal bobo’s en een 

groep 

inhuur 

studenten 

die 

achterin de zaal mogen slapen. De bobo’s 

verdwijnen na de uitgebreide Chinese lunch en 

daarmee ook de studenten. Dat is best gunstig, dan 

kunnen we tenminste serieus aan het werk. 

Na de eerste dag is er geen duidelijk plan om te gaan eten. Volgens de kenners zijn er 

“voldoende mogelijkheden” in de buurt. Ik vind alles best en sjok braaf met de groep eens. 

Dan volgt er een reeks restaurants die dicht zijn, of die om onduidelijke redenen worden 

afgekeurd. Na een uurtje ben ik het zat en stel dat ik niet ga wachten en discussiëren tot 

alles dicht is. Het volgende restaurant is voor mij. Met of zonder groep, ik ga eten. 

Het restaurant dat ik binnenstap staat niet te juichen. Het is duidelijk geen uitgaansavond in 

de koude stad en ze zitten niet te wachten op nog een uur open blijven. Als de groep besluit 

toch maar achter me aan te komen draaien ze bij. Zeker als we niet de moeilijk doen bij het 

bestellen. Bier, liefst in grote flessen en een draaischijf vol met Chinees voedsel.  
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Het blijkt uiteindelijk bere gezellig en prima te eten. We delen als altijd de rekening en 

betalen in feite drie keer niets. 

De tweede dag ronden we de 

conferentie goed af. Er zijn 

ruim voldoende sprekers om 

een goed rapport te kunnen 

maken en basis te leggen voor 

meer samenwerking met Azië. 

Het neemt niet de hele dag, 

dus er is ruimte om binnen te 

lopen in het Stedelijk Museum 

van Beijing. Het zit min of meer 

aan de overkant van de weg, 

en is gratis. Eigenlijk vind ik dit 

museum met oude Chinese kunst 

en allerlei tableaus leuker en veel 

informeler dan het Nationaal 

museum dat ik in het voorjaar 

heb bezocht. Zie ook de aparte 

pagina’s. 

’s Avonds neemt Birte geen risico. 

Ze heeft met haar Chinese 

contacten uitgezocht waar je het 

beste Peking eend kunt eten. Dat 

blijkt op de zoveelste etage van 

een koopcentrum, waar ergens 

verstopt een heel goed restaurant zit. De aanwijzingen zijn wazig, waardoor ik me als 

voorzitter genoodzaakt zie om lang in de kou te staan om iedereen aan te wijzen waar de lift 

zit die ons naar het verborgen restaurant brengt. Het is aardig om te zien dat men zich ook 

hier opmaakt voor kerst. Niet dat 

men er religieus iets mee heeft, 

maar het voldoet aan drie Chinese 

basiswaarden (feest, commercie 

en voedsel) en dus haken ze graag 

aan. De prijzen zijn als in de 

betere westerse restaurant, maar 

daarvoor krijg je dan ook een 

keurig klaargemaakte dode eend. 
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De derde dag is weer de korte 

members meeting, waarna ik nog 

een uitgebreide wandeling naar 

het yu yuan tan park. Het is een 

heel groot park, met heel veel 

water (en ijs). Alles wat er staat is 

“nep”, maar dat is iets waar 

Chinese niet in geloven.  

Als het er vroeg stond en zij 

het nu opnieuw hebben 

neergezet is het oud.  

Aan het eind van de dag stap 

ik achter het hotel een klein 

restaurantje binnen en wijs 

op een plaatje met een dode 

vis en rijst.  

Alweer voor weinig eet ik een zalige 

vis in een zoetzure saus voor drie keer 

niets. 

De volgende ochtend ben ik al vroeg 

op het vliegveld voor de vlucht naar 

huis. Weer lang, maar met ruime 

mogelijkheid om de gevraagde 

verslagen te schrijven.  

Dit jaar niet meer het land uit 

voor de baas.  

Nelleke, Wart en Mirjam wachten 

me op, dat maakt de laatste 

meters nog makkelijker. 

 

  



Werktrips 2012, 4 continenten en kebab 

99 

HONGARIJE, 15 – 19 DECEMBER 

BOEDAPEST 

Van die bezoek is een apart verslag, maar omdat eten en foto’s een centraal thema zijn in dit 

verhaal is het een aardige afsluiter…. 

https://www.kooltiel.nl/wp-content/uploads/2018/02/2012-Boedapest.pdf
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BIJLAGE: DE HOTELS 
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BIJLAGE: KEBABREPORTS 

In deze bundel zijn, op de juiste plaats de “Near Kebab Expieriences” opgenomen. Deel 1 

was in eigen land, sterker nog, in eigen woonplaats opgetekend. 

Voor de volledigheid hier opgenomen. Of dit verhaal iets te maken heeft met de aanvulling 

van de website “kebabreporters.nl” durven we niet te zeggen. 

Daarna een rapport uit Ede en twee uit Doetichem. Het was een vreetzaam jaar. 

NEAR KEBAB EXPERIENCE I: TIEL DOOR BOB KEPAP 

 DEZE ZAAK IS GESLOTEN. 
Diep, diep teleurgesteld door kebabmanagement elders in het land liep ik hongerig door het 
winkelcentrum van Passewaaij. Ooit een verhaal over geschreven, maar eigenlijk nooit de 
trieste afloop gemeld. Een deel 
van het winkelcentrum ging in 
vlammen op en Dunya, de 
vriendelijke Turkse buurtsuper 
is tot op de dag van vandaag 
dicht. Nu zag ik weer het woord 
kebab, en onder het motto 
eten moet je toch heb ik 
toegeslagen. Het is een van 
mijn recente “near Kebab 
experiences”. De komende tijd 
zal ik er drie met jullie delen. 
Zodat jullie in je onschuld geen 
dingen doen waar je helemaal 
nog niet aan toe ben. 
Plaats van handeling: Cafetaria Pierrot. Voor het raam, en binnen op een LCD scherm 
reclame met bovenaan de duidelijke tekst “Supertje Döner Kebab” 
Hoewel alles in mij schreeuwt om een volksoproer te starten en gewapend met fakkels en 

hooivorken ook de andere zijde 
van het winkelcentrum in as te 
leggen moet ik helaas toegeven 
dat Pierrot niets verweten kan 
worden. 
Onmiddellijk na mijn bestelling 
rukt de Betuwenaar een plastic 
zakje uit de diepvries en plaatst 
deze in de magnetron. Na een 
minuutje wordt de inhoud op de 
bakplaat neergelegd. Het is een 
meatloaf dat zorgvuldig in 
plakjes is gesneden. De reepjes 

http://www.kebabreporters.com/author/bob-kepap/
http://www.kebabreporters.com/gotcha-or-how-i-beat-the-king-on-his-own-turf/#more-8562
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2013/01/prenenzovoort-101.jpg
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worden zorgvuldig en met toewijding afgebakken terwijl er een baal frites in de frituur 
verdwijnt.  

Ik kies voor knoflooksaus, die keurig in een apart bakje wordt verpakt. 
De zaak is kraakhelder, met meerdere 
zitplaatsen. Gewoon een top-cafetaria. 
Als ik het eindproduct vergelijk met het plaatje 
op de reclamezuilen dan is er een 100% match. 
De kebabgehakt is goed gekruid en smakelijk. 
De bediening gaat in een goed lokaal dialect 
met gesprekken waarin “Kjell” en “heddegij” 
een belangrijke rol spelen. Waarom wel: ze 
leveren wat ze beloven, met een prima kwaliteit 
en hoeveelheid. Het gehakt smaakt naar kebab. 

De verpakking zorgt er voor dat je niet eindigt 
met een bak smurrie. De bediening is goed en vriendelijk en de zaak schoon. (3,5 schapen) 
Waarom niet: De prijs van €5,95 vind ik duur voor een bak frites met een gehaktbal, ook al 
is-ie lekker gekruid. 
Waarom volkswoede: Döner Kebab hoort met salade en een broodje, en niet met frites, zelfs 
niet in Frankrijk. En da’s geen Supertje, maar een Neppertje! 
Een near kebab experience bij: Cafetaria Pierot, Kamperfoelie 13, Tiel 

EDE – WAGENINGEN: KAPPA DOCHIË DOOR BOB KEPAP 

Bob zit met een schrijvers blok. Dat 
bewaar ik zorgvuldig, zodra een tent 
slechter is dan die in Chambord kan-ie 
zo door de ruit naar binnen. 
Vandaag was niet zo’n dag. Alhoewel… 
een deel van de schoonfamilie woont 
in Ede. 
In het verleden was dat een 
bedevaartsoord, want je had er Ozzie. 
Die verkocht shoarma, kofta, kebab, en 
kapsalons voor ze waren uitgevonden, 
kortom de wereld. Maar dat was van 

http://www.kebabreporters.com/author/bob-kepap/
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/06/zoekn-010.jpg
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voor internet, dus in de prehistorie van de Kebabreporters. 
Na een aantal speurtochten ben ik tot de definitieve conclusie gekomen dat Ede HET niet 

heeft, goede kebab is daarbij 
inbegrepen. Deze week moest 
ik er heen-en-vandaan met de 
NS (nee, ik probeer niet om 
zielig te doen), waarbij ik aan 
de stadszijde van station Ede-
Wageningen ineens een 
bouwsel zag. En ik had trek. 
Kortom, tijd voor een niet 
geplande verkenningsmissie. 
Op het stationsplein (heet het 
stationsplein? Vanaf nu 
noemen we het het 
Stationsplein) staat een 
stukje noodbouw met als 
naam Kappa Dochië, döner 

kebab & snacks. 
Eerste vooroordeel: als je kebab verkoopt, verkoop je geen & Snacks. Overbodig en 
denigrerend voor de echte Kebab. 
Tweede vooroordeel: Kappa Dochië hanteert Veluwse openingstijden. Mijn feestbeest jaren 
zijn ook van voor het internet & een zichzelf respecterend feestbeest vermijdt Ede, maar 
deze openingstijden geven aan dat hardcore Kebab eters niet tot de doelgroep van Kappa 
Dochië behoren. 
Derde vooroordeel: Kappa! 
Don’t get me started. 
De resultaten. Een 
vriendelijke kebabber uit 
het land van de Roterende 
Vleesrol neemt mijn 
bestelling op. Hij duikt in 
een hoek van het kleine, 
maar propere, gebouwtje. 
Een hoek die ik niet kan 
zien. De & SNACKS hebben 
in ieder geval hun schade 
gedaan. De gril staat stil, 
de rol lijkt hol, yep 
zo’n spit is shit, en het 
vlees da’k nie zie komt uit 
het bakkie van Marie. 
Ook het voorbereiding van het broodje onttrekt zich aan mijn waarneming. Het “Alles? Ook 
hete- en knoflooksaus?” wordt professioneel gebracht. 
Het oordeel. Bij de naam kappa moet ik altijd aan rip-offs denken. Nep Rolexen, goedkope 
IPhones en nagemaakte merkkleding. Dit geldt hier ook voor het vlees. Het is plakvlees, en 
de kruiden kunnen me nauwelijks boeien. 
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De salade en het broodje zijn vers. De salade is ook zeer gevarieerd; eigenlijk is dit het enige 
wat het product net boven de sfeer van de zeer grauwe middenmoot uit tilt. 
De sauzen zijn standaard. Kortom een eerlijk product, dat met €4,50 te duur is, en waarvan 
je moet accepteren dat de echte kebab, met herkenbaar dood beest, hier wordt verlaagd tot 
de smaak van het Veluwse & Snacks publiek. 
En de bezoekers die riepen “kijk wat gek, die vent maakt een foto van zijn broodje”: ik heb 
een schrijversblok en als de kwaliteit terug loopt of de prijs stijgt wordt dat onverbiddelijk 
ingezet. 
Kappa Dochië, Centrum zijde Station Ede Wageningen 

DOAR! DE DÖNERIX DÖNER (DOETINCHEM) DOOR BOB KEPAP 

Eens in de zoveel tijd kom ik in de Achterhoek. Een land waar je op je klompen kan lopen 
zonder raar aangekeken 
te worden, waar høken 
en verbrekken heul 
geweun is en waar je kan 
kiezen uit twee soorten 
bier: Grolsch uit een 
pijpje en Grolsch uit een 
beugelfles. 
Tot nu toe had ik er nooit 
een kebabber gevonden, 
maar zo dicht bij de 
Duitse grens moeten er 
toch mogelijkheden zijn. 
Nu moet je voor de 
aardigheid eens proberen 
om kebab op zijn 
Achterhoeks uit te 
spreken. Dat klinkt 

volstrekt toxisch. Dus de 
keus “Wie et’n fritn & 
worstn en doet mien oak 
maor ‘n pils van d’n tap” 
“wekke?” “Die vant vat mé 
beugelbier, en nimt oe dr 
ook ene” is een aardige 
opsomming van het lokale 
taalgebruik en voelt in zijn 
omgeving heel veilig. Geen 
oord voor het betere 
fastfood dus. 
Keiharde intelligence leveren 
me uiteindelijk wat 
straatnamen met potentie 
op. 

http://www.kebabreporters.com/author/bob-kepap/
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/03/P3088911.jpg
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En zo eindig ik in de straat die de Karpoeniestraat en de Waterstraat verbindt: De korte 
Karpoeniestraat.  
Wie ooit in Doetinchem komt kan ik deze straten aanraden. Vijftig meter van centrum van 
Doetinchem, dus 75 meter van de andere kant van het centrum van de stad. Met in de straat 
breiwinkel “het Zwarte Schaap”, drie tweedehands winkels, en een grote parkeerplaats, die 
je in staat stelt de Doetinchem experience in een kwartier te doen en dan veilig weg te 
komen. 
Ik kies voor een keten, Dönerix, gelegen op de hoek van Water- en de Korte Karpoeniestraat. 
(Als is het rapport van Bas had gezien was het de buurman geworden, die mag nu een week 
wachten) 
Om de autochtonen te laten wennen aan de naam van de Kebab hebben ze een menu met 
een 20 tal kebabvarianten. 
Ik ga voor de kebab speciaal. Da’s €3, 95 & €1,50 voor 
de Ayran, dus samen exact €5. Waarschijnlijk is de 
kebabber bang dat iemand een zwarte cross in de 
zaak begint als er geen heel bedrag uit komt, of hij is 
nu al geïntimideerd door mijn camera. 
Het broodje is een oer standaard broodje. Da’s mooi, 
want de volgende stap is een groot broodje, en 
meestal is dat “groot” de inleiding om een normaal 
broodje in de vorm van een dikke éénhaps cracker te 
verkopen. De speciaal zit tot mijn verdriet niet in de 
vorm van een mee gesnipperde frikadel, maar, ook 
niet verkeerd, in de vorm van kaas. 
Dit gaat opmerkelijk. Er wordt een plakje kaas in het 
broodje gesmolten, wat een goede basis is voor een 
perfect verdeling. 
“Kalf of lam?”. De beide rollen staan, gelijk de oud Hollandse molens, in de rust stand. Ik 
denk “Kapoen-Nie”, maar laat het maar, voor je het weet begint men te verbrekken. (De 
kebabber en de stamgast zien er niet uit als høken materiaal). 
Ik kies voor het kalf (lijm). Uit een bakje wordt een hoeveelheid vlees los getrokken. De 
vervolgvragen worden beantwoord met “alles” en “knoflook en sambal”. 
De matig verse sla en een blik vol andere groenten (augurk, kool, komkommer, tomaat, ui en 
“dat spul”) verdwijnen in het broodje, en wordt afgerond met wat blokjes feta naast de 
smeltkaas. 
Ik eet het geheel in de zaak. Prettige stoelen in een schone omgeving. 
Het oordeel: Totaal is helemaal ok, al zie ik liever verse sla en een draaiende rol. In 
vergelijking met andere ketens en de prijs meegewogen is Dönerix in Doetinchem zeker niet 
verkeerd. 
De foto ziet het broodje er half gevuld uit, en met wat een “Dan gaot wie hellemaal 
los” had er meer in gekund, maar in werkelijkheid viel het mee. 
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DOETINCHEM REVISITED DOOR BOB KEPAP 

Andermaal heb ik Doetinchem bezocht. Deze keer niet op 
bezoek bij een serial kebabber, maar bij een Indie 
restaurant. Wel weer in de Korte Kapoeniestraat. 

 
Mijn vorige bezoek was een keten die, as fas as serial 
kebabbers go, niet verkeerd was. Alleen het gras van 
Dönerix werd duidelijk niet bij de betere groentehandel 
in Lutetia betrokken, het kon gewoon verser. 

Op nummer 9 zit Metin’s place. Voor liefhebbers van Aldi 
kebab is het een eenvoudige keuze: gewoon ergens 
binnen denderen, je merkt het verschil toch niet. Voor 
reporters is het überhaupt geen keuze. Metin is the place 
to be. 
Want hoewel Metin geen Orkide of Ibo kwaliteit heeft, is dit een echte topper. 

Je hebt in feite drie soorten Indies. De eerste is de frietzaak die het al jaren bagger doet, 
omdat er bagger wordt verkocht. Op een dag krijgt de beheerder een rol in het oog en 
denkt: dat moet het worden. Als ik geen omzet heb, is de warmte van de rol in ieder geval 
prettig voor mijn reuma. Het vlees is doordrenkt met de geur van ranzig frituurvet en de 
kebab smaakt naar de berenklauw van voor de verbouwing, die aanleiding was de zaak drie 
maanden te sluiten. 
De 2e groep wast wit, ze zijn herkenbaar aan de naamwissel die 2 a 3 keer per jaar optreedt. 

Alles wat je er meer krijgt dan 
voedselvergiftiging of een Aldi 
broodje is geluk. 

En dan is er de echte Indie. Zo’n 
tent waarvan je vermoedt dat de 
familieleden hun schaapskuddes 
door Tukkermenistan en de 
Achterhoek drijven om het beste 
van het beste op het gebied van 
lamsvlees te bieden. Die in hun 
vrije tijd een volkstuin hebben 
voor de beste salades. En een 
molen bezitten voor het meel van 
de beste Turkse broodjes. Die 

eigenlijk alleen de standaard verpakking betrekken van de betere groothandel in 
Dönerzakjes, model man met snor. Kortom echt independent. Dat vermoed ik dus. Hoe is 
het echt? 
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Het restaurant is tamelijk groot en eenvoudig 
ingericht. Achter de balie staan twee mannen 
hard te werken. Tenzij er een vuiltje te zien is, 
dan werken ze voor de balie. Je wordt 
ontvangen met een vriendelijkheid die je alleen 
verwacht van een restaurant waar je minstens 
€50 pp stuk slaat. “Niet meenemen? ga 
zitten!” 
Ik kies 
voor de 

Döner. “Met alles?” “Met alles!” 
Voor alle zekerheid zeg ik “Dus ook met feta”, 
Superieur antwoordt de kebabber: “Meneer, hier is 
alles met alles, ook met feta!” 
De lam wordt van het draaiende spit gesneden. 
Verse groenten vergezellen het in een goede 
variatie. 
“Saus?” “knoflook & sambal” 

Even later staan het product en 
twee goed gevulde sausflessen 
voor me. De kwaliteit van de ui en 
de tomaat zijn bijzonder goed. 
Ook het broodje is net boven 
gemiddeld.  

De menukaart biedt nog veel 
meer smakelijke varianten, maar 
in het kader van het eerlijk 
vergelijk neem ik de goedkoopste 
variant.  

Voor €4 zit je helemaal geramd 
hier.  
 

Metin’s Place, Korte Kaponiestraat 9, Doetinchem in Doetinchem. Vriendelijk, Schoon, Snel 
en Smakelijk: Vier schapen. 
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UTRECHT, KANAALSTRAAT. DOOR BOB KEPAP 

Bert wordt laks. Delicatesther heeft een nieuwe zaak 
op de Amsterdamse Straatweg gerecenseerd, nu zag 
ik er een in de Kanaalstraat die hij heeft gemist.  
 
Het is Bakkerij Lombok, en er is een goede reden om 
hem te missen. Als je er voor staat kan je Orkide al 
zien. Mijn collega’s wilden fastfood, en dus werd 
ik Bakkerij Lombok in gesleurd. 

Vanaf dit punt kan ik kort zijn. Het is 
een bakker zonder rol. Het is een 
bakker, dus het broodje is perfect. 
Beter dan andere zaken hier in de 
straat zelfs.  

 
Via een “beam me up” manifesteert zich lijmvlees 
op het broodje. De groenten zijn vers en 
gevarieerd, de knoflooksaus goed, de hete saus 
slapjes. Kostenpost €4,50, inclusief Ayran, dus 
goedkoop voor Utrechtse begrippen. 
De bakker en zijn collega’s zijn bijzonder 
vriendelijk. Alleen daarom zou je hier al naar 
binnen lopen. 

Bakkerij Lombok. Niets mis mee. 
Of het zou moeten zijn dat je 
Orkide ziet als je binnen stapt. 

Bakkerij Lombok, Kanaalstraat 118 
3531 CN Utrecht 
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