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ONZE SOCIAL MEDIA SERIE
„ESTLAND EN NEDERLAND 100 JAAR DIPLOMATIEKE
BETREKKINGEN“GAAT VAN START!
Vandaag 100 jaar geleden, op 5 maart 1921, werd een officiële nota aan Estland verzonden
door het Koninkrijk der Nederlanden – een diplomatieke boodschap waarmee Nederland
de jonge Republiek Estland de jure erkende als een onafhankelijke staat. Deze vanuit Den
Haag verstuurde officiële nota was gericht aan de toenmalige Estse ambassadeur in Parijs,
Karl Robert Pusta. Dit moment kan worden beschouwd als het begin van de diplomatieke
betrekkingen tussen de twee landen. Tijdens deze 100 jaar hebben we een stevig fundament gelegd onder de bilaterale betrekkingen tussen Estland en Nederland. We zijn ook
in bondgenootschap verbonden in de Europese Unie en de NAVO.
Bij diplomatie wordt er gezocht naar contactpunten tussen landen, en belangrijke
historische gebeurtenissen bieden een goede gelegenheid om even stil te staan bij alle
bijeenkomsten, mensen en gebeurtenissen die een geheel vormen op de tijdlijn. Een beetje
zoals op een trouwdag. Het is duidelijk dat relaties tussen landen op veel niveaus worden
teruggebracht tot relaties tussen mensen, die in de loop van de tijd veranderen en aanzienlijk worden beïnvloed door wat er in de samenleving als geheel gebeurt. Bijvoorbeeld
door de huidige pandemie. Bijeenkomsten zijn verboden, communicatie is virtueel en
mensen brengen hun avonden door met films en series. Vanwege deze situatie heeft de
ambassade voor u onze eigen “serie” bedacht – veelzijdige Facebook-berichten, waarin
we de komende maanden wekelijks verschillende onderwerpen en mensen onder de aandacht zullen brengen die een rol hebben gespeeld bij het koesteren en onderhouden van
de Ests-Nederlandse betrekkingen. Ik ben de adviseur van de ambassade, Eve Reincke,
zeer dankbaar voor het met veel toewijding en geduld leiden van dit project de afgelopen
10 maanden. Ook veel dank aan alle collega’s van het ministerie van Buitenlandse Zaken,
leden van de Estse gemeenschap in Nederland en Nederlandse vrienden van Estland die
zo aardig waren om hun herinneringen en foto’s te delen. Het is begrijpelijk dat we vooral
veel herinneringen en foto’s hebben van de afgelopen 20 jaar, maar we hebben ook prachtige dingen gevonden van veel eerder. Voor ons was het verzamelen van materiaal een
interessante en verrijkende reis, en we hebben zelf ook nieuwe waarde gecreëerd door
het verzamelen en systematisch opslaan van wat er in de geschiedenis tussen de twee
landen is gebeurd. Het is prettig om van daaruit verder te gaan.
We hopen dat jullie onze „serie“ ook interessant zullen vinden!
De overzichtelijke tijdlijn van de diplomatieke betrekkingen tussen Estland en Nederland is hier te vinden: https://hague.mfa.ee/estland-en-nederland-diplomatieke-betrekkingen-100/
Kaili Terras, Ambassadeur van Estland in Den Haag
#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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Het Koninkrijk der Nederlanden erkende de Republiek Estland de jure. (Foto: Nationaal Archief Estland)
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1 AMBASSADE VAN ESTLAND IN DEN HAAG –
HET VERHAAL VAN HET AMBASSADEGEBOUW

De gevel van de ambassade (Zeestraat 92, Den Haag) in november 2006. (Foto: ambassade van Estland in Den Haag)

Naast de benoeming van een ambassadeur is één van de symbolen van diplomatieke
betrekkingen het ambassadegebouw van een land, dat volgens het Verdrag van Wenen
officieel het grondgebied van dat land is. De Estse staat heeft al 24 jaar een eigen grondgebied in Den Haag.
Om te beginnen moeten we bijna honderd jaar terug in de tijd – vóór de Tweede
Wereldoorlog was er een Ests consulaat actief in Rotterdam (van 1924 tot 1940). De consul van Estland in Rotterdam was Carel Frederik Marie Stahl, een houthandelaar die ook
papierhout kocht uit Estland. De secretaris van het consulaat was de Est Johannes Bauer,
die later ook vice-consul werd.
Er was dus wel een consulaat, maar nog geen ambassade – voor de Tweede Wereldoorlog werd Estland in Nederland vertegenwoordigd via de ambassades in Londen en
Berlijn. De Estse ambassade in Nederland werd voor het eerst geopend in 1997 toen Tõnis
Idarand een tijdelijke charge d’affaires werd. In het begin bevond de Estse Ambassade zich
in een kantoorgebouw in het centrum van Den Haag, aan de Parkstraat.
Het kantoor op de bovenste verdieping van het kantoorgebouw was echter niet de
beste oplossing voor de ambassade. Toen eind 2005 de mogelijkheid zich voordeed om
een eigen pand te verwerven, had de toenmalige Estse ambassadeur, Priit Pallum, nog
maar een paar maanden de tijd om in een waardige wijk in Den Haag een nieuw ambassadegebouw te vinden. “Het enige was dat er helemaal geen geschikte gebouwen te koop
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stonden. Dagelijkse autoritten leverden geen resultaat op, we zagen maar geen TE KOOP
boorden. Er stond ook niets in de onroerendgoedadvertenties en de deadline naderde met
rasse schreden”, herinnert Pallum zich. „Op een dag zag ik op de Zeestraat – een prachtige plek – een gebouw van geschikte grootte, dat op dat moment gerenoveerd scheen
te worden. Ik besloot naar binnen te stappen. Ik liep meteen de eigenaar tegen het lijf en
vertelde hem dat ik op zoek was naar onroerend goed en dat dit gebouw me erg gepast
leek. Die man had het gebouw net gekocht en was van plan het op te knappen en vervolgens te verhuren”. Pallum kreeg meteen een rondleiding door het huis en de indruk
was zeer positief – hoewel midden in een verbouwing – het gebouw, dat oorspronkelijk
in 1860 was gebouwd, was indrukwekkend. Met behulp van zijn beste onderhandelingsvaardigheden onderzocht de ambassadeur de bereidheid van de eigenaar om het huis
te verkopen en zo bereikten beide heren verassend snel overeenstemming over de prijs.
Tijdens het aankoop-, renovatie- en verhuisproces moest er veel gepuzzeld worden, maar
binnen een paar maanden was het gebouw klaar voor gebruik. Pallum zelf kon geen dag
op de nieuwe locatie werken (omdat zijn missie voordien al ten einde liep) – het nieuwe
gebouw van de Estse ambassade aan de Zeestraat 92 werd feestelijk geopend door de
volgende ambassadeur Gita Kalmet in november 2006. Kalmet vertelt: „Ik heb mijn voorganger Priit Pallum in mijn gedachten keer op keer bedankt voor dit ambassadegebouw.
Ik had echt geluk dat ik daar in 2006 binnen mocht stappen en het licht aan kon doen. Dit
pand heeft Estland goed gediend. Er zijn veel recepties, diplomatieke maaltijden, concerten
en seminars geweest. Maar ik ben vooral dankbaar voor de rustige en geconcentreerde
werkuren in dit goede en gezellige gebouw.” Dit gevoel wordt ook gedeeld door andere
medewerkers van de ambassade.
Het pand heeft een kleine achtertuin met fontein, receptie- en kantoorruimte en een
smalle hoge trap (zoals gebruikelijk bij historische herenhuizen in Nederland). Het pand
is een Rijksmonument. In de grote zaal van het historische ambassadegebouw bevindt
zich een open haard – de opening van de houten kroonlijst van de open haard is versierd
met een glazen paneel genaamd “Thule Insula”. Dit paneel is gewijd aan een boek door
voormalig president van Estland Lennart Meri “Hõbevalge” ( Zilverwit ) en een moderne
kaart met de zeekaarten van Saaremaa en het denkbeeldige eiland Thule uit de 15e eeuw
zijn erop gedrukt. Saaremaa wordt namelijk beschouwd als een mogelijke locatie voor het
eiland Thule, beschreven door de oude Griekse ontdekkingsreiziger Pytheas. De auteur van
het paneel is kunstenaar Urmo Raus, het werd gefinancierd door particuliere donateurs
Georg Eitelberg en Sulev Pettai.
Tijdens de viering van de 100 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Estland en Nederland is er op de ambassade nog een mooie fototentoonstelling te zien – ‘Treescape’ van
Kaupo Kikkas, een diep eerbetoon aan het Estse woud.

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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Tõnis Idarand achter zijn bureau op de ambassade in
Den Haag, aan de Parkstraat. (Foto: privé-archieven van
Tõnis Idarand)

Uitzicht vanuit het raam van de ambassade aan de
Parkstraat in 2004. (Foto: privé-archieven van adviseur
Jaak Lensment)

De eerste locatie van het Estse consulaat in Rotterdam –
Pieter de Hoochweg 108. (Foto: Nationaal Archief Estland)

Renovatie van het pand (Zeestraat 92, Den Haag) in
2005 – receptietruimte. (Foto: ambassade van Estland in
Den Haag)

Bij de opening van de ambassade overhandigt de Estse
minister van Buitenlandse Zaken Urmas Paet een cadeau
aan de Estse ambassadeur in Nederland, Gita Kalmet.
Op de achtergrond de Estse Honorair Consul in Rotterdam
Jan Brouwer en voormalig Nederlands Ambassadeur in
Estland Joanna van Vliet. (Foto: ambassade van Estland in
Den Haag)

7

Het glazen paneel “Thule Insula” (door Urmo Raus)
in de grote zaal van de ambassade. (Foto: ambassade
van Estland in Den Haag)

De tuin van de ambassade (Zeestraat 92, Den Haag)
in november 2006. (Foto: ambassade van Estland in
Den Haag)

Tentoonstelling „Treescape“ op de ambassade in
2020/2021. (Foto: ambassade van Estland in Den Haag)

Receptieruimte van de ambassade in 2021.
(Foto: ambassade van Estland in Den Haag)

Receptieruimte van de ambassade in 2021.
(Foto: ambassade van Estland in Den Haag)
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2 AMBASSADEURS VAN ESTLAND IN NEDERLAND
TUSSEN DE TWEE WERELDOORLOGEN

Karl Tofer verlaat Hotel des Indes (Lange Voorhout 56, Den Haag) om zijn geloofsbrieven te overhandigen aan koningin
Wilhelmina. Naast de ambassadeur, A.G. Sickinghe, ceremoniemeester van de koningin. (Foto: Nederlands ministerie van
Buitenlandse Zaken)

De eerste Estse ambassadeur in Den Haag was Oskar Kallas die vanuit Londen werkte.
Uittreksel uit het dagboek van Oskar Kallas (juli 1922): „Ik zit te lezen in de krant (“Päevaleht” 14/VII nr. 163 1922) dat ik ook de opdracht heb gekregen om ambassadeur van
Estland in Nederland te worden. “Dr. K. zal binnenkort zijn geloofsbrieven aan de koningin van Nederland overhandigen. ” Ik denk dat het een gerucht is, want ik denk dat de
regering me eerder had geïnformeerd dan de kranten. “ … „Ik heb het gevoel dat ik met
meneer Pusta zou moeten overleggen – hoe krijgt hij het voor elkaar om zijn reizen en
presentaties in de buurtlanden met zijn werk in Parijs te combineren. Als u denkt dat dit
wenselijk is, zal ik ook toestemming en geld vragen voor de reis (ik kan misschien rechtstreeks vanuit Parijs naar Nederland rijden). Nog een reden om te reizen: ik zou ook graag
de Letse Ambassadeur Grosswald – die ook in Nederland zit en die ik al twintig jaar goed
ken – advies willen vragen over de situatie in Nederland (waarvan ik helemaal niet op de
hoogte ben).
In oktober 1922 schreef Kallas in zijn dagboek: „… ik heb nog steeds geen toespraak
ontvangen om mij aan de koningin te presenteren en ook geen details over de noodzaak
van consulaten. Ik heb het meerdere keren gevraagd. Ook getelegrafeerd, maar ik krijg geen
antwoord. Als het nog lang gaat duren, moet ik me echt schamen voor de Nederlanders.“
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Kallas presenteerde zijn geloofsbrieven aan de koningin in januari 1923. Op 15 januari
gaf de koningin een lunch voor de hoofden van ambassades en hun echtgenoten. De lunch
werd één keer per jaar gegeven; evenals de receptie, die volgens Kallas “verplicht” was: als
je daar heen ging, waren er verder geen andere “hof verantwoordelijkheden” gedurende
het jaar. Mevrouw Aino Kallas ging als zijn echtgenote altijd mee naar Nederland. Ze vondt
Den Haag een hele fijne stad, waar ze naast haar “hof verantwoordelijkheden” de beste
service heeft genoten in Hotel Des Indes en prachtige winterwandelingen heeft gemaakt
op de verlaten strandduinen van Scheveningen.
Tussen 1932 en 1940 werkten de Estse ambassadeurs in Nederland vanuit Berlijn.
De ambassadeurs waren Friedrich Akel, Karl Tofer en Rudolf Möllerson. Helaas zijn hun
dagboeken of memoires niet beschikbaar.
Men kan zich nu afvragen: was er dan geen dagelijkse relatie tussen de twee landen
aangezien nobele “hof verantwoordelijkheden” slechts één keer per jaar werden vervuld?
Die relatie was er wel degelijk: het werk werd ter plaatse uitgevoerd door de consul van
Estland in Rotterdam, zakenman Carel Frederik Marie Stahl en zijn secretaris Johannes
Bauer, een Estse diplomaat die ook in de Estse missies in Berlijn en Sint-Petersburg had
gediend.
Het vinden van honorair consuls was helemaal niet eenvoudig, omdat het financiële
verplichtingen met zich meebracht. Bijvoorbeeld, in 1936 had een goede kandidaat gezegd
dat hij bereid was om consul te worden maar toen kwam zijn vrouw met een beslissende
mededeling: manlief zou het geld dat nodig was voor de taken van een consul veel beter
aan haar kunnen geven om modeartikelen te kopen. Gezinsvrede was vaak belangrijker
dan het vertegenwoordigen van een ver en jong land.
Bronnen: de dagboeken van Oskar Kallas – Ministerie van Buitenlandse Zaken van
Estland en het Literatuurmuseum van Estland (uittreksels geleverd door Eero Medijainen)

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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Oskar Kallas.
(Foto: Ests ministerie van Buitenlandse Zaken)

Carel Stahl op een uittreksel van de Estse Päewaleht
(21.2.1929). (Foto: Nationaal Archief Estland)

Johannes Bauer. (Foto: Ests ministerie
van Buitenlandse Zaken)

Friedrich Akel in 1936.
(Foto: Filmarchief van het Nationaal
Archief Estland, fotograaf Parikas)
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Rudolf Möllerson. (Foto: Ests ministerie
van Buitenlandse Zaken)

3 AMBASSADEURS VAN
ESTLAND IN NEDERLAND

De lunch van het Estse voorzitterschap met minister-president Mark Rutte in december 2017. Van links naar rechts: de
adviseur van de Estse ambassade Mati Murd, ambassadeur van Estland Kaili Terras, minister-president Mark Rutte en
Michael Stibbe, adviseur Europese Zaken van de minister-president. (Foto: privé-archieven van Kaili Terras)

Verschillende hoofdstukken uit het boek van diplomatieke betrekkingen
tussen Estland en Nederland
Na het herwinnen van de onafhankelijkheid en het opnieuw erkennen van de Estse staat
door Nederland in augustus 1991 heeft Estland zes ambassadeurs en twee Chargé d’Affaires gehad in Den Haag. Het is best moeilijk om in het kort te schrijven over dertig
jaar, maar we zullen proberen om een verhaal te vertellen waarbij elke ambassadeur en
diplomaat een apart hoofdstuk vormt van hetzelfde boek. Elke ambassadeur of Chargé
d’Affaires handelt in zijn of haar eigen tijd en besteedt aandacht aan andere dingen dan
zijn of haar voorganger.
De eerste twee ambassadeurs, Clyde Kull (1991–1996) en Jüri Luik (1996–1997) waren
gevestigd in Brussel en bezochten Nederland alleen voor evenementen of vergaderingen.
Chargé d’Affaires Tõnis Idarand (1997–2000) mocht de eerste ruimtes uitzoeken voor de
ambassade in Den Haag en Priit Pallum (2002–2006) begon als de eerste ambassadeur
ter plekke. De eerste vrouwelijke ambassadeur van Estland in Nederland was Gita Kalmet
(2006–2012). De afgelopen tien jaar hebben ambassadeurs Peep Jahilo (2012–2017) en
Kaili Terras (2017–2021) een goede kans gehad om te werken met een reeds gevestigde
ambassade, en zo zullen de volgende ambassadeurs het stokje ook weer overnemen. In
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30 jaar zijn tijden, mensen, omstandigheden en kansen veranderd, maar het grotere doel
om de relaties tussen de twee landen te onderhouden is hetzelfde gebleven – we zijn
betrouwbare partners die dezelfde waarden delen.
Na het herwinnen van de onafhankelijkheid gingen de Estse diplomaten keihard aan
de slag om het idee van een duurzame Estse staat te versterken en van de status van een
„voormalige Sovjetrepubliek“ af te komen. Clyde Kull herinnert zich de overhandiging van
zijn geloofsbrieven aan koningin Beatrix in augustus 1992 toen hij een bijzonder warm welkom kreeg: “Dit was de eerste naoorlogse missie van een Estse ambassadeur. De houding
van de Nederlanders was attent, behulpzaam en begripvol. We werden als gelijkwaardig
beschouwd. Het was belangrijk voor mij om het bewustzijn te vergroten, Estland te introduceren als een nieuwe onafhankelijke staat en de doelen van onze staat uit te leggen.
Dit betrof met name de integratie met Europese en transatlantische instellingen”. Bij de
volgende bijeenkomsten begroette de koningin Clyde en zijn vrouw met een vriendelijke
titel “our proud pioneers”.
Integratie met Europa en de NAVO was in de jaren negentig het belangrijkste diplomatieke doel van de ambassade. Dat werd mede mogelijk gemaakt door verschillende
politieke bezoeken en bijeenkomsten om de laatste ontwikkelingen in Estland uit te leggen, te laten zien dat het land er klaar voor was en om Nederlandse politici over te halen
Estland te steunen. Dit hoofdstuk in de geschiedenis van de Estse diplomatie wordt door
Clyde als volgt verwoordt: “In Nederland zijn er ook nauwe contacten geweest met Van
der Stoel, de eerste hoge commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE in
Den Haag, en zijn team, waaronder de latere en huidige vice-president van de Europese
Commissie, Timmermans. “ Hoewel de Estse samenleving en economie zich na het herwinnen van de onafhankelijkheid snel ontwikkelden, was het land economisch nog steeds
erg zwak. Daardoor moest de ambassade ook “papieren met de juiste handtekeningen en
stempels” produceren, allemaal bedoeld voor belangrijke zendingen van humanitaire hulp
naar Estland – om te zorgen dat ze soepel langs verschillende Europese grensovergangen
zouden kunnen.
Tot de curiositeiten van de begin jaren 90 behoorden ook de momenten waarop de
Estse ambassadeurs die geen chauffeurs hadden zelf vanuit België naar Den Haag moesten
rijden. Voor bezoeken op hoog niveau of protocollaire recepties aan het Koninklijk Paleis.
Dan moest je je snel in de garage omkleden en de autospiegel gebruiken om je witte vlinderdas recht te trekken! Na zulke evenementen moest de ambassadeur (zonder dat de
protocollaire diensten daar iets van zouden merken) naar de garage vluchten, zodat de
auto van de Estse ambassadeur op het juiste moment voor kon rijden. En dat terwijl de
ambassadeur zelf al vrolijk achter het stuur zat te zwaaien.
Als een ambassadeur in een ander land zat, droeg de Estse gemeenschap in Nederland
een grotere verantwoordelijkheid het land te vertegenwoordigen. De Esten in Nederland
hadden de bevrijding van Estland al die tijd tijdens de Koude Oorlog gesteund en het
land in beeld gehouden. Via de ambassade konden ze deelnemen aan de eerste parlementsverkiezingen in Estland in 1992, waarvoor ze naar Brussel moesten reizen om in het
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driekamerappartement van de ambassade te kunnen stemmen. De eerste diplomaten en
ambassadeurs herinneren zich de vriendelijke bijeenkomsten in het huis van de voorzitter van de Estische Vereniging in Nederland, Aino Friesen-Kuiva, en de evenementen die
plaatsvonden in de Finse Zeemanskerk in Rotterdam. De diplomaten uit Estland vonden
het best grappig om te zien hoe er een leuke mix van verschillende Estse en Nederlandse
tradities ontstond – dat wil zeggen dat ze bij de recepties eerst koffie dronken en cake
aten, en pas daarna begonnen aan zoute snacks zoals broodjes sprot en gegrilde worstjes.
Per slot van rekening verandert de volgorde van de ingrediënten de smaak niet!
Chargé d’Affaires Tõnis Idarand (1997–2000) moest de ambassade in Den Haag
opzetten en vond een geschikte ruimte in een kantoorgebouw in de binnenstad aan de
Parkstraat. Daar heeft de eerste ambassadeur ter plekke, Priit Pallum (2002–2006), een
tijdje gewerkt voordat hij een paar jaar later het huidige ambassadegebouw namens Estland heeft gekocht. Tijdens de missie van Priit werd Estland lid van de EU en NAVO. Jaak
Lensment, de toenmalige adviseur van de ambassade, vertelt: „De uitnodiging om lid te
worden van de EU bracht veel opwinding in ons werk. Zelfs vóór de officiële toetreding
in mei 2004 begon Nederland ons geleidelijk aan in zijn EU-communicatie te betrekken.
Daar waren we technisch gezien niet altijd klaar voor. Sommige documenten die online
moesten worden gezet, hadden wij in een envelop gekregen, en dat waren er een indrukwekkend aantal! 1 mei 2004 was een zaterdag en een officiële feestdag, maar de nieuwe
EU-leden werden toch verwelkomd met een ochtendreceptie. Nederland bereidde zich
toen voor op het halfjaar van zijn voorzitterschap van de Europese Raad en wij mochten
ook meedoen als vers lid van de EU. Misschien is dat de reden waarom mijn herinnering
aan de toetreding van Estland tot de EU levendiger is dan de toetreding van Estland tot de
NAVO”. Priit Pallum vertelt nog trots over een belangrijk moment in 2005 toen de mijnenjagersvlag van de NAVO werd gehesen op het Estse vlaggenschip de Admiral Pitka in Den
Helder en het officieel onderdeel werd van de snelle interventiemacht van de NAVO. Als
onderdeel van het veelzijdige werk van de ambassade kreeg hij enige tijd later te maken
met de documenten van een Estse zeeman (van hetzelfde schip) die uit de zak van de man
waren verdwenen toen hij iets te enthousiast van zijn verlof had genoten.
Een gemeenschappelijke uitdaging verenigt ons, zoals de gezamenlijke deelname
van Esten en Nederlanders aan de NAVO-missie in Zuid-Afghanistan. Gita Kalmet: “Deze
ervaring als wapenbroeders opende verschillende deuren voor de ambassade in de wandelgangen van het Haagse veiligheidsbeleid; informatie werd met ons gedeeld, er werd naar
ons geluisterd. Het leek alsof iemand de rode loper voor me had uitgerold, of liever voor
Estland. En dat kwam allemaal door die Estse jongens, ver weg in Afghanistan.“ Peep Jahilo
heeft ook een bijzonder moment meegemaakt in de defensiesamenwerking, toen Estland
CV90 infanteriegevechtsvoertuigen van Nederland had kocht voor zijn strijdkrachten: hij
mocht meedoen aan verschillende testritten. De tijd van Kaili Terras werd gekenmerkt door
nauwe samenwerking op het gebied van cyberdefensie, deelname aan militaire missies
en de ingebruikname van onbemande MILREM Themiste landvoertuigen (geproduceerd
in Estland) door Nederlandse legereenheden.
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In 2006 werd Gita Kalmet ambassadeur van Estland in Nederland. Zij herinnert zich
haar vrolijke emoties bij de opening van het nieuwe ambassadegebouw in Den Haag in
het najaar van 2006 en de oprichting van de ambassade, evenals verschillende bezoeken
op hoog niveau, zoals het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Estland en het werkbezoek van president Ilves van Estland aan Nederland. Het staatsbezoek is qua protocol het
hoogste niveau tussen twee landen, altijd voorafgegaan door lang voorbereidend werk
van de ambassadeurs voordat een definitief ja-woord wordt ontvangen (zowel voor het
verfijnen van argumenten als het formuleren van doelen). Deze ervaring had Gita in de
aanlop naar het staatsbezoek van koningin Beatrix in 2008 en ambassadeur Kaili Terras
voorafgaand aan het staatsbezoek van koning Willem-Alexander in 2018. Gita denkt ook
terug aan het opzetten van de Estse School in Nederland in 2007, waarbij de ambassade
de notariskosten op zich nam en een bankrekening hielp openen.
Toen Peep Jahilo in 2012 het stokje van Gita overnam, was het net de periode dat het
imago van Estland als e-Estonia sterker aan het worden was. Peep vertelt: “De Nederlanse
IT ontwikkelingsraad, onder leiding van prins Constantijn, besloot zijn vergadering op de
Estse ambassade te houden – een symbolisch teken van onze geloofwaardigheid op dit
gebied.” Peep zal zich ook het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese
Unie in 2016 altijd blijven herinneren, “toen bijna alle leden van de Estse regering en delegaties op verschillende niveaus Nederland bezochten. Dan woonde je soms praktisch op
Schiphol of ergens op de snelweg tussen Amsterdam en Den Haag”.
De Estse ambassadeurs herinneren zich levendig de ontmoetingen met koningin Beatrix
en koning Willem-Alexander, bijvoorbeeld tijdens het overhandigen van geloofsbrieven of
toen hun missies ten einde liepen – de boeiende gesprekken duurden soms best lang
zodat belangrijke protocollaire handelingen bijna vergeten werden. We zijn allemaal maar
mensenJ. Alle diplomaten passen zich aan en leven mee met wat er in de samenleving
van het land gebeurt. Ze zijn diep geraakt geweest door bijvoorbeeld de moord op Pim
Fortyn in 2002, de dood van koningin Juliana in 2004, de abdicatie van koningin Beatrix,
gevolgd door de inhuldiging van Willem-Alexander als Koning en meerdere Tweede Kamerverkiezingen.
Kaili Terras, die in 2017 als ambassadeur begon, kreeg de opdracht om de evenementen van het eerste voorzitterschap van de Europese Unie voor het diplomatieke korps te
leiden, waaronder ontmoetingen met zowel de Nederlandse minister van Buitenlandse
Zaken als de premier. Kaili legt uit: “Andere ambassadeurs en ambassades verwachten dat
de voorzitter binnen zes maanden goede politieke bijeenkomsten houdt. Als nieuweling
in de stad had ik al snel waardevolle adviezen en contacten van meer ervaren collega’s
nodig om mijn rol te vervullen, maar het was ook een goede gelegenheid om in het diepe
te springen en meteen te leren zwemmen. Soms realiseerde ik me het verdrinkingsgevaar,
maar met de hulp van mijn collega’s Mati Murd en Kati Roostar kwam ik steeds bovendrijven.“ Alle ambassadeurs vinden trouwens dat een goed team goud waard is.
Belangrijke kernwoorden uit de afgelopen vier missiejaren van Kaili zijn historische jubilea zoals het 100-jarig bestaan van de Republiek Estland, 30 jaar van de menselijke keten
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door Estland, Letland en Litouwen oftewel de Baltische Keten, 200 jaar van de ontdekking
van Antarctica, 100 jaar diplomatieke betrekkingen Estland-Nederland en het vieren van 30
jaar Estlands herwonnen onafhankelijkheid in augustus 2021. Naast het sfeervolle staatsbezoek van de koning, heeft Kaili ook een mooie symbolische herinnering aan de tulpen
in de Keukenhof, speciaal gewijd aan het 100-jarig jubileum van de Baltische landen, waar
een delicate witte tulpensoort “Tallinn” bloeide voor Estland (waarvan ze de bollen zelf in
de grond had gezet). Helaas gingen vele lang geplande bezoeken en evenementen vanwege de Corona-pandemie niet door en de afgelopen anderhalf jaar is de hele diplomatie
verschoven naar videogesprekken en het formaat van kleine vergaderingen op anderhalve
meter. Dit maakt ook deel uit van de geschiedenis van de ambassade. Kaili wijst erop dat
zij als ambassadeur (naast de werkbezoeken van regeringsleden) veel aandacht heeft
besteed aan studenten die aan Nederlandse universiteiten studeren en de lezingen die aan
hen worden gegeven om Estland vanuit verschillende invalshoeken te introduceren. Het
is verheugend om veel Nederlandse reizen naar Estland te zien gericht op e-governance
en (vóór de pandemie) een aanzienlijke toename van het aantal toeristen. Dit is belangrijk
om het positieve beeld van Estland in Nederland te versterken. Het opzetten en faciliteren
van zakelijke diplomatie en zakelijke contacten is altijd al een belangrijk onderdeel van het
werk van de ambassadeurs geweest en ze hebben allemaal ook hun eigen succesverhalen
op dit gebied (bijvoorbeeld bijzondere vergaderingen of zakelijke seminars).
Evenementen die de Estse cultuur introduceren, of het nu gaat om koor- of popconcerten, boekpresentaties, kunstexposities of theaterstukken, zijn altijd grote feesten. Aangezien
het er in 30 jaar tijd veel zijn geweest, kunnen we ze hier niet allemaal opnoemen, maar we
zijn al druk bezig met het voorbereiden van nieuwe evenementen voor na de Coronacrisis.
Naast het onderhouden van bilaterale betrekkingen is er nog een belangrijk onderdeel
van het dagelijks werk van ambassadeurs en diplomaten in Den Haag – het vertegenwoordigen van Estland bij de Internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische
Wapens (OPCW) en het Internationaal Strafhof (ICC). Dit werk staat periodiek vol met
intense onderhandelingen en overeenkomsten tot in de late uurtjes.
De ambassade heeft door de jaren heen ook zeer goede contacten gehad met het
Estonian House en de Estse School in Nederland, die met hun enthousiasme en vrijwilligerswerk klaar staan voor de Esten in Nederland. Tijden en mensen veranderen, maar de
deur van de ambassade heeft altijd open gestaan voor de leiders van de gemeenschap
en zal dat ook blijven.

PS! De memoires van de ambassadeurs die sinds 1992 in Nederland hebben gediend, zijn
grondiger en langer. Die zullen we in de archieven van de ambassade bewaren. Slects een
deel van de memoires is gebruikt in onze Facebook-berichten.

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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Ambassadeur Peep Jahilo op de Baltic Air Policing
Medal Parade ceremonie in Leeuwarden in 2015.
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

Ambassadeur Peep Jahilo in een voertuig tijdens een
testrit in 2014. (Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

Ambassadeur Gita Kalmet in Estse klederdracht in 2011.
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

Ambassadeur Priit Pallum (links) op het Estse vlaggenschip
de Admiral Pitka in Den Helder in 2005. (Foto: Ambassade
van Estland in Den Haag)

Ambassadeur Priit Pallum achter zijn bureau in de
ambassade. (Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)
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Een parkeerplaats bij de eerste locatie van de Ambassade
van Estland in Den Haag. (Foto: privé-archieven van
adviseur Jaak Lensment)

De eerste tijdelijke Chargé d’Affaires Tõnis Idarand in
Den Haag. (Foto: privé-archieven van Tõnis Idarand)

Clyde Kull (in het midden) overhandigt zijn geloofsbrieven
in augustus 1992. (Foto: privé-archieven van Clyde Kull)

Koningin Beatrix op bezoek in Estland in mei 2008 (rechts
Gita Kalmet, de Ambassadeur van Estland in Nederland).
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)
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Koning Willem-Alexander op bezoek in Estland in 2018.
Op de foto: Willem-Alexander (rechts) in gesprek met
president Kersti Kaljulaid van Estland. Naast de Koning
Stef Blok, Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland;
naast de president Kaili Terras, de Ambassadeur van
Estland in Nederland. (Foto: Bureau van de President van
de Republiek Estland)

Kaili Terras, de Ambassadeur van Estland in Nederland,
in de Keukenhof bij de “Tallinn” tulpen. De tulpen waren
speciaal gewijd aan het 100-jarig jubileum van Estland.
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)
Kaili Terras, de Ambassadeur van Estland in Nederland
(links), in de Keukenhof tijdens het planten van de Baltische
tulpen samen met de ambassadeurs van Letland en
Litouwen. De tulpen waren speciaal gewijd aan het
100-jarig jubileum van de Baltische landen.
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

Peep Jahilo, de Ambassadeur van Estland in Nederland
(tweede van rechts) op bezoek in de Haven van Rotterdam
in 2013. Links van Peep staat Jan Brouwer, Honorair
Consul van Estland in Rotterdam. (Foto: Ambassade van
Estland in Den Haag)

Kaili Terras, de Ambassadeur van Estland in Nederland in
gesprek met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen
in 2020. (Foto: SIB Groningen)
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4 BELANGRIJKE BEZOEKEN

Koningin Beatrix en president Toomas Hendrik Ilves van Estland. (Foto: ambassade van Estland in Den Haag)

We vinden het allemaal leuk om van tijd tot tijd onze vrienden en goede kennissen te
bezoeken en inspirerende gesprekken te voeren. Hetzelfde werkt in diplomatieke communicatie tussen landen, waar bezoeken hard werk en een drukke agenda betekenen –
vaak worden er met elkaar aan tafel gemeenschappelijke kwesties besproken. Het hoogste
bezoek is een staatsbezoek, dat plaatsvindt op het niveau van het staatshoofd op uitnodiging van een ander staatshoofd, maar officiële en werkbezoeken komen vaker voor (dit
zijn ontmoetingen met een politicus of rijksambtenaar van hetzelfde niveau). Een hoge
rijksvertegenwoordiger kan ook internationale conferenties of forums bijwonen.
De eerste, voor de ambassade beschikbare, foto dateert uit 1996 toen president Lennart Meri van Estland een bezoek bracht aan koningin Beatrix van Nederland. Via de onderstaande galerij kunt u een kijkje nemen in de kleurrijke wereld van belangrijke bezoeken
sindsdien. Daarnaast hebben we de belangrijkste informatie over bezoeken op een tijdlijn
verzameld (beschikbaar in het Engels): https://hague.mfa.ee/visits/
Veel kijkplezier!

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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2001 Minister-president Wim Kok in Estland.
(Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken van Estland)

1997 Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland
Hans van Mierlo (rechts) met president Lennart Meri van
Estland. (Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken van
Estland)

2002 Prins Willem-Alexander en prinses Maxima in
Estland. Op de foto krijgen Willem-Alexander (links) en
prinses Maxima een lezing over e-Estonia van Linnar Viik
(rechts). Achter prinses Maxima zit de ambassadeur van
Nederland in Estland Joanna van Vliet. (Foto: Ministerie
van Buitenlandse Zaken van Estland)

2002 Prins Willem-Alexander en prinses Maxima in
Estland. Op de foto minster-president van Estland Siim
Kallas, prinses Maxima en de ambassadeur van Nederland
in Estland Joanna van Vliet. (Foto: Ministerie van
Buitenlandse Zaken van Estland)

2004 Minister-president Jan Peter Balkenende (rechts)
ontmoet de minister-president van Estland Juhan Parts.
(Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken van Estland)
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2008 Koningin Beatrix (in het midden) met mevrouw
Evelin Ilves en president Toomas Hendrik Ilves van Estland.
(Foto: ambassade van Estland in Den Haag)

2007 President Toomas Hendrik Ilves van Estland in
Den Haag. Op de foto: van links naar rechts de Estse
ambassadeur in Nederland Gita Kalmet, burgermeester
van Den Haag Wim Deetman, mevrouw Evelin Ilves,
president Toomas Hendrik Ilves, dirigent Neeme Järvi
en mevrouw Liilia Järvi. (Foto: ambassade van Estland in
Den Haag)

2008 Koningin Beatrix plant een boom tijdens haar bezoek aan Estland.
(Foto: ambassade van Estland in Den Haag)
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2009 Minister-president van Estland Andrus Ansip (rechts)
ontmoet de minister-president Jan Peter Balkenende.
(Foto: ambassade van Estland in Den Haag)

2012 Minister van Buitenlandse Zaken van Estland
Urmas Paet, in Den Haag bij het Internationaal Strafhof.
(Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken van Estland)

2014 Minister van Defensie van Estland Sven Mikser,
in Den Haag. Op de foto Mikser (links) en de ambassadeur
van Estland in Den Haag Peep Jahilo. (Foto: ambassade
van Estland in Den Haag)

2016 Commandant der Strijdkrachten van Estland,
generaal Riho Terras (rechts) en generaal Tom Middendorp
in Den Haag. (Foto: Defensie, Estland)

2015 Minister van Buitenlandse Zaken van Estland
Keit Pentus-Rosimannus, op de Global Conference
of CyberSpace. Op de foto Pentus-Rosimannus en
de ambassadeur van Estland in Den Haag Peep Jahilo.
(Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken van Estland)
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2018 Koning Willem-Alexander en president Kersti Kaljulaid van Estland in het Kadriorg park in Tallin.
(Foto: Bureau van de president van de Republiek Estland)

2019 Minister-president Jüri Ratas van Estland (links)
in Den Haag met minister-president Mark Rutte.
(Foto: Estonian Government Office)

2020 Minister van Buitenlandse Handel en IT van
Estland Kaimar Karu tijdens een seminar van advies- en
projectenorganisatie ICTU in Den Haag. (Foto: ambassade
van Estland in Den Haag)
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5 HONORAIR CONSULS VAN ESTLAND IN
NEDERLAND – MANNEN MET ONSCHATBARE
BIJDRAGEN (DEEL 1)

Honorair Consuls van Estland in 2018: van links naar rechts Nick van de Griendt, Wibo Aris, Jan Brouwer, Marcel van den
Heuvel. (Foto: privé-archieven van Nick van de Griendt)

Om te beginnen – wat is een honorair consul? Hoewel de Estse staat een honorair consul
benoemt, is deze niet in dienst van de staat en ontvangt hij ook geen vergoeding voor zijn
werk. Hij oefent zijn taken pro bono, vrijwillig en in het algemeen belang uit. Tegenwoordig
heeft Estland drie honorair consuls in Nederland: Marcel van den Heuvel in Amsterdam,
Nick van de Griendt in Zwolle en Wibo Aris in Willemstad op Curaçao. Wibo is al bijna
26 jaar Honorair Consul van Estland, Marcel en Nick beiden 12 jaar. Een jaar geleden
overleed de honorair consul in Rotterdam, Jan Brouwer, die 22 jaar met grote toewijding
aan het werk was.
Het is opmerkelijk hoe lang onze honorair consuls al contact hebben met Estland.
Nick
Als vijfde generatie van de familie actief in de veenwinning kwam Nick al in 1984 in Estland terecht. Dit was na vergaderingen in Moskou met het ministerie van energie van de
Sovjet Unie, dat alles in het werk had gesteld om de export van turf te vergroten. Nick
bezocht onder erbarmelijke omstandigheden veengebieden tussen Moskou en Leningrad.
Uiteindelijk reisde hij per oude minibus naar de regio Pärnu in Estland. Na deze laatste reis
was de conclusie dat Nick wel zaken wilde doen maar dan alleen met de regio Estland
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waar de kwaliteit van het veen en de ligging in de nabijheid van de haven van Pärnu hem
goed beviel. „Deze keuze is tot op de dag van vandaag een juiste gebleken“, zegt Nick.
Tijdens de periode van dramatische veranderingen in de jaren negentig woonde Nick in
Estland, waar hij druk bezig was om turfbedrijven op te bouwen op basis van westerse
technologie – en tot op de dag van vandaag is hij verbonden met AS Kraver in Viljandi.
Het is ook een interessant feit dat Nick zelf de eerste bleek te zijn die ooit als piloot van
een privévliegtuig vanuit West Europa, met een vijftal passagiers, landde op de voormalige
luchtmachtbasis in Pärnu (begin jaren negentig). Dit was op de oude startbaan die hij een
paar weken eerder met de auto had geïnspecteerd of deze geschikt was om op te landen.
Er werd in de toenmalige krant Pärnu Posten een hele pagina gewijd aan hun komst.
Wibo
Ondernemer in de logistiek Wibo zegt dat één van de directeuren van een dochtermaatschapij van zijn holding hem tegen het einde van 1992 attendeerde op Estland, toen deze
enthousiast sprak over de economische ontwikkeling van dat land. Niet lang daarna volgde
Wibo´s eerste bezoek aan Estland – een onvergetelijke ervaring met een verouderd type
vliegtuig van Estonian Air, een Russische Toepolev. Duidelijk een toestel dat ooit ontworpen
was om als militair vliegtuig te kunnen opereren. Zelfs een gewone veiligheidsprocedure
kon tot hilarische momenten leiden: omdat er niks werd gezegd over het geval dat de
cabinedruk zou uitvallen, vroeg Wibo de stewardess hoe hij in een dergelijke situatie het
zuurstofmasker zou moeten activeren. Hierop haalde zij een klein flesje zuurstof uit een
kastje en presenteerde dat als de “zuurstof-oplossing” in geval van nood. Op de vraag wie
in geval van nood dat ene flesje dan wel zou mogen krijgen en wat er dan met de rest van
passagiers aan boord zou gebeuren, antwoordde zij, na snel overleg met de captain, dat
deze een duikvlucht zou maken om het toestel op een veel lager vliegniveau te krijgen.
Gelukkig ging de reis goed. “Overigens vlogen de piloten zeer stevig. Als een scheermes,”
erkent Wibo. Na o.a. een zeer succesvol verlopen Nederland-Estland business seminar in
het luchtvaartmuseum in Nederland (dat ook werd bijgewoond door de toenmalige ambassadeur Clyde Kull), heeft Wibo in 1993/94 het Estonian Business Centre (EBC) opgezet in
Amsterdam. Dit om de zakelijke „match-making“, vooral op MKB niveau van de grond te
tillen. Young graduates uit Estland werden uitgenodigd om te solliciteren voor een functie
bij het EBC. Tegelijkertijd werden jonge beginnende ondernemers uitgenodigd om stage
te lopen bij een van Wibo´s logistieke bedrijven en daardoor kennis te vergaren inzake
velerlei aspecten van het intenationale bedrijfsleven. Als honorair consul was Wibo ook
verantwoordelijk voor de afgifte van visa om Estland te bezoeken. Vooral in de zomerperiode steeg de vraag, aangezien Estland steeds meer in de belangstelling kwam te staan
als vakantiebestemming.
Marcel
“Bijna 40 jaar geleden zag ik in de oude stad van Tallinn (op de achtergrond een pas geschilderd geel huis) een helderblauwe Traction-Avant, een nostalgisch model uit 1934–1957
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van Citroën, ontworpen door Berton. Vroeg in de ochtend, blauwe zonnige lucht, licht
besneeuwde oranjerode huisdaken – het zou moeilijk zijn geweest om een betere

dag
voor te stellen om de oude stad te bezoeken. Het was laat in de herfst van 1982 en deze
herinnering, mijn eerste ervaring uit Tallinn, zie ik nog steeds voor me”. Met zo’n zeer pittoreske beschrijving herinnert Marcel zich zijn bezoek als jonge student, toen een groep
studenten van de Universiteit van Amsterdam de kans kreeg om de Baltische Staten te
bezoeken tijdens een studentenuitwisseling. Marcel, die in verschillende internationale
projecten had gewerkt, kwam in 2005 weer in Estland terecht. Hoge gebouwen zetten
toen al de toon in het silhouet van Tallinn, en op het eiland Muhu hadden Imre Sooäär en
Martin Breuer zich ertoe verbonden het landhuis Pädaste nieuw leven in te blazen als luxe
hotel en toprestaurant. „Het moet het eten zijn geweest dat zorgvuldig werd bereid, of het
gezelschap dat me enthousiast maakte voor de onderneming. De sfeer van Pädaste was
perfect ”, zegt Marcel, die naar het eiland Muhu kwam en daarna mede-eigenaar werd
van Pädaste. Tegen die tijd waren de capaciteit en internationale reputatie van Estland
aanzienlijk gegroeid in vergelijking met de periode na de onafhankelijkheid. Marcel gelooft
dat toen Estland decennia geleden werd gezien als een voormalige Sovjetrepubliek, het
vandaag de dag een moderne lidstaat van de Europese Unie is, waar innovatie, kwaliteit
en duurzaamheid de norm zijn.
Jan
In de jaren negentig arriveerde ook Jan Brouwer in Estland, hij werd lang geassocieerd met
Pakterminal, dat in 1992 werd opgericht als een Nederlands-Estse joint venture.
Het is heel gebruikelijk om informatie over een land te verzamelen van landgenoten
die daar wonen of het vaak bezoeken. Er is een overvloed aan informatie over Estland op
internet, ook in het Nederlands, maar ervaringen vertrouwen we nog steeds meer. Vaak is
de honorair consul van Estland de persoon tot wie Nederlanders zich wenden voor informatie over Estland of om contacten te leggen. Op een ietwat vereenvoudigde manier kan
worden gezegd dat praten over Estland de belangrijkste taak is van een honorair consul.
Dit gebeurt soms al voor de benoeming. Nick herinnert zich hoe mensen die in de jaren
negentig bij Wibo visa haalden voor Estland vaak bij hem als zeer frequent bezoeker van
Estland kwamen voor de laatste informatie over het land, zowel toeristisch als zakelijk.
Zakenbezoeken
Een kwart eeuw later is het organiseren van zakenbezoeken en het leggen van zakelijke
contacten nog steeds een belangrijk onderdeel van het werk van de honorair consul.
Slechts een paar voorbeelden: Jan Brouwer droeg bij aan de bijeenkomsten van de delegatie van de Haven van Tallinn met vertegenwoordigers van de Haven van Rotterdam in
het najaar van 2018. In oktober 2019 haalde Nick 18 managers van Nederlandse bedrijven
naar Estland. Ze bezochten niet alleen het E-Estonia briefing center en Enterprise Estonia
maar ook een aantal bedrijven in en rond Tallinn waaronder Harmet. Het was tijdens deze
reis dat de belangstelling werd gewekt voor de bouwers van houten huizen in Estland die
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zouden kunnen helpen met het oplossen van het grote huizentekort in Nederland. Binnen
enkele weken na de reis was Nick met één van de deelnemers op bezoek bij de provincie
Limburg, waar men de aanwezigheid van Estland tijdens de 2012 Floriade in Venlo nog
niet was vergeten, en al in februari 2020 bracht een groep bouwers van huizen uit Estland
een bezoek aan Den Haag en Limburg.
In de volgende post zullen we schrijven over de activiteiten van honorair consuls op
het gebied van cultuur en… last but not least …wat ze van Esten vinden.

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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Wibo Aris, al bijna 26 jaar Honorair Consul van Estland.
(Foto: privé-archieven van Wibo Aris)

Jan Brouwer, 22 jaar Honorair Consul van Estland in
Rotterdam. (Foto: privé-archieven van Jan Brouwer)

Nick van de Griendt, Honorair Consul van Estland in
Zwolle, hoofd veenbedrijf AS Kraver. Op de foto – de
ontwikkelingen in het Kraver bedrijf in midden Estland,
eind jaren 90 versus 2018. (Foto: privé-archieven van Nick
van de Griendt)
Opening van het consulaat in Zwolle in 2009 door de
minister van Buitenlandse Zaken van Estland Urmas Paet
(rechts) die na de openingshandeling op klompen is gezet.
(Foto: privé-archieven van Nick van de Griendt)

Nick van de Griendt en Dioni ten Busschen ontmoeten
Kersti Kaljulaid, de president van Estland. (Foto: privéarchieven van Nick van de Griendt)
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Marcel van den Heuvel, Honorair Consul van Estland in
Amsterdam. Van rechts naar links: Marcel van den Heuvel,
Peep Jahilo (Ambassadeur van Estland in Nederland) en
Udo Kock (wethouder van Amsterdam).

Marcel van den Heuvel en Kersti Kaljulaid, de president van
Estland. (Foto: privé-archieven van Marcel van den Heuvel)

Zakelijke missie van houten huisfabrikanten uit Estland in Maastricht in 2020.
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)
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6 HONORAIR CONSULS VAN ESTLAND
IN NEDERLAND – MANNEN MET ONSCHATBARE
BIJDRAGEN (DEEL 2)

Receptie ter ere van de motorzeilboot “Admiral Bellingshausen” in de haven van Scheveningen in augustus 2019.
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

De titel “honorair consul” is ontleend aan het Internationaal Verdrag van Wenen en daaruit
zou kunnen worden afgeleid dat de honorair consul zich voornamelijk bezighoudt met het
helpen van Estse burgers. Dit is in feite niet het geval. De meeste consulaire taken hebben
tegenwoordig te maken met de afgifte van een Ests paspoort of ID-kaart, waarvan de
honorair consul van Amsterdam het grootste deel voor zijn rekening neemt. Het consulaire
werk vormt echter een klein onderdeel van de veel uitgebreidere activiteiten van honorair
consuls, waarbij zakelijke en culturele diplomatie een belangrijke rol spelen.
Culturele diplomatie helpt landen en mensen elkaar beter te leren kennen. Het is vaak
verrassend dat ze meer op elkaar lijken dan verwacht. Honorair consuls hebben er veel
aan gedaan om ervoor te zorgen dat Nederlanders en Esten dichterbij elkaar komen. Zo
heeft Honorair Consul Wibo Aris in de jaren 90 veelbelovende jonge Estse musici van het
Conservatorium van Tallinn naar Nederland gehaald om deel te nemen aan master classes
en optredens met als apotheose een optreden in het Amsterdamse Koninklijk Concertgebouw. Honorair Consul Nick van de Griendt heeft geholpen concerten te organiseren voor
een Ests blaasorkest in Zwolle en voor het Prezioso strijkkwartet uit Estland. Bij Honorair
Consul Marcel van den Heuvel thuis vierden we in 2019 de 100ste geboortedag van de
Estse schrijver Jaan Kross met een literaire salonavond. De vertalers van het werk van de
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oude meester bespraken op humoristische wijze de uitdagingen die tijdens het vertaalproces ontstonden vannwege de kleurrijke en barokke stijl van de schrijver. Ze moesten
bijvoorbeeld zelf woorden verzinnen voor bepaalde soorten schuttingen en landbouwgrond
die in het Nederlands niet eens bestaan. Sterker nog, de schrijver gebruikt ook vaak synoniemen voor deze woorden in de tekst maar het zou echt te gek zijn geweest om ook nog
synoniemen te verzinnen voor deze nieuwe woorden in het Nederlands.
Een mooi voorbeeld van culturele diplomatie is ook de digitale hemel boven een kogge
(een traditioneel Hanze-schip) in het Maritiem Museum Fat Margaret in Tallinn. Deze werd
mede gefinancierd door een Nederlandse organisatie die projecten sponsort ter bevordering van de kennis van het verleden van de oude handelsvaart naar het Baltische gebied.
Die twee organisaties werden samengebracht door honorair consul Nick.
De motorzeilboot “Admiral Bellingshausen” stopte op zijn reis naar Antarctica op 30
augustus 2019 in de haven van Scheveningen, waar het team werd begroet door de
Ambassade van Estland in Den Haag, de honorair consuls, in Nederland wonende Esten en
vrienden van Estland. Op uitnodiging van de hoofdorganisator van het evenement, wijlen
Honorair Consul Jan Brouwer, trad een energieke en jeugdige jazzband op, waarin hij zelf
decennialang speelde. Dit was Jan’s laatste evenement en ook een heel mooi afscheid
van Estland.
Hoewel de honorair consuls een verschillende band met Estland hebben, stralen hun
verhalen en herinneringen een grote warmte uit jegens Estland en de Esten. Wibo zegt
dat het hem in de jaren 90 opviel dat het in de sociale communicatie met Esten soms
minutenlang zeer stil kon zijn, zelfs tussen collega´s. Aanvankelijk voelde hij zich daar
nogal wat oncomfortabel bij – had hij iets fout gezegd? Momenten van stilte zijn toch
ongemakkelijk! Toen hij een keer deze observatie voorzichtig aan de orde stelde, kreeg
Wibo de geruststellende mededeling dat dit in Estland heel normaal is. Overigens merkte
hij daar in gesprekken met vrouwen minder van. Wibo had ook een opzienbarend gesprek
gehad met ambassadeur Priit Pallum – met name toen ze vaststelden dat ze ten tijde
van de Koude Oorlog tegenover elkaar hadden gestaan als dienstplichtige militairen van
het Warschau Pact en de NAVO. „Het was zeker interessant om de verschillende politiek/
militaire doctrine´s vast te stellen,“ voegt Wibo lachend toe.
Honorair Consul Marcel vertelt nog een leuk verhaal over de tijd dat de catamaran
Nordea (tijdens een wereldreis) Amsterdam bezocht en er na de officiële bijeenkomsten aan
tafel veel werd gezongen – zoals gebruikelijk in Estland. Nadat Marcel een oude accordeon
van zijn zolder had gehaald, kwam het feest pas echt op gang. Marcel herinnert zich dat
de accordeon uiteindelijk brak tijdens het spelen, maar dat mocht de pret niet drukken.
“Nederlanders zijn terughoudend, maar verbergen hun emoties niet. In die zin lijken we
op Esten ”, zegt Marcel.
Volgens Nick waren zijn meest bijzondere activiteiten (in de vele winters dat dit mogelijk was) de vele ritten over de “iceroads” naar de diverse Estse eilanden. „Meerdere malen
ben ik naar Kihnu, Muhu, Saaremaa en Hiiumaa gereden over de zee. Bijna altijd vergezeld
door vrienden of bekenden die dit nog nooit hadden meegemaakt,“ zegt hij. Schaatsen
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zit in het DNA van Nederlanders, maar de winters in Nederland zijn steeds minder koud
geweest – daarom heeft Nick een groep Nederlandse schaatsers naar Estland weten te
halen voor een schaatsevenement op het Peipsi meer. Hoogtepunt die dag was een tocht
met de hovercraft van de Estonian Border Guard in de richting van de Russische grens.
Hierbij waren zowel de toenmalige Nederlandse als de Estse ambassadeur aanwezig.
Uiteindelijk is Nick er in geslaagd om in Viljandi op het meer jaarlijks een prachtige 5 km
lange ijsbaan op het meer te realiseren, samen met de directeur van een collega veenbedrijf. Dit gebeurde in samenwerking met de gemeente Viljandi wat plaatselijke scholen
de gelegenheid gaf te gaan schaatsen. Tevens werden op de ijsbaan diverse wedstrijden
georganiseerd. En sterker nog – dit gebeurt tot op de dag van vandaag nog steeds iedere
winter als de ijsconditie dit toelaat!
Honorair consuls Nick en Wibo denken met veel respect terug aan hun bijzondere
ontmoetingen met president Lennart Meri van Estland. Begin jaren 90 strandde Nick op
een avond met een kleine groep mensen in Stockholm als gevolg van een hevige sneeuwstorm. Eén van deze mensen bleek president Lennart Meri te zijn en met hem heeft hij
wel een uur mogen praten over al zijn ervaringen in de overgangsperiode naar het nieuwe
Estland. Wibo heeft met president Meri privé kunnen praten op Schiphol terwijl hij op zijn
overstap wachtte. De veelzijdigheid van zijn interesses kwamen tijdens dit gesprek duidelijk
tot uiting, waarbij het internationale culturele spectrum uitgebreid aan de orde kwam. De
president kende o.a. het filmwerk van Wibo´s oom Bert Haanstra, Nederlands bekendste
cineast heel goed. Dit zijn belangrijke episodes – er kan geen goede relatie zijn zonder
wederzijdse interesse en moeite om elkaar te leren kennen.
De relatie tussen twee landen is nooit abstract. Zij is gebaseerd op menselijke contacten,
de duizenden zichtbare en onzichtbare draadjes die uiteindelijk samen komen en zorgen
voor een belangrijk politiek bezoek, een adembenemend concert of een succesvolle zakelijke deal. Maar altijd zaait iemand het eerste zaadje. Vaak is dit een honorair consul. Het
lijdt geen twijfel dat de bijdrage van honorair consuls aan het aangaan en onderhouden
van de betrekkingen tussen Estland en Nederland uitzonderlijk hoog is en altijd zal zijn.
Diep respect en dank vanuit de ambassade voor onze honorair consuls en goede
vrienden van Estland – Jan Brouwer, Wibo Aris, Nick van de Griendt en Marcel van den
Heuvel – aitäh!

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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Nick van de Griendt (rechts) en dirigent Neeme Järvi
bij het overhandigen van een turfbeeld van de dirigent.
Het turfbeeld is gemaakt door Dioni ten Busschen.
(Foto: privé-archieven van Nick van de Griendt)

Literaire salonavond van de Estse schrijver Jaan Kross bij
Marcel van den Heuvel thuis in 2019. (Foto: Ambassade
van Estland in Den Haag)

Schaatsen op het meer in Viljandi en de after party na
het schaatsen op het Peipsimeer met de hovercraft van
Estonian Border Guard. Op de foto o.a. organisator Aivar
Kokk, ambassadeur van Estland in Nederland Gita Kalmet,
ambassadeur van Nederland in Estland Henk van der
Zwan, Nick van de Griendt (rechts). (Foto: privé-archieven
van Nick van de Griendt)

De vieringen van Estland 100 in Sociëteit De Witte in
Den Haag. (Foto: privé-archieven van Nick van de Griendt)

Van links naar rechts Nick van de Griendt, Dioni ten
Busschen en Wibo Aris met zijn vrouw bij de president van
Estland Kersti Kaljulaid in de rozentuin van Kadriorg in juli
2018. (Foto: privé-archieven van Nick van de Griendt)

34

7 BIJZONDERE HERINNERINGEN
AAN CONSULAIR WERK IN NEDERLAND

Uitnodigingen en naamkaartjes van Argo Kangro. (Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

Het verlenen van consulaire diensten is een van de hoofdactiviteiten van de ambassade.
Daarom is er naast de ambassadeur bijna altijd een andere diplomaat die tevens plaatsvervangend hoofd van de ambassade en de Estse consul in Nederland is. De komst van
de ambassadeur naar Den Haag kan soms door verschillende omstandigheden vertraging
oplopen. De consul leidt dan de ambassade als Chargé d’Affaires, zoals Argo Kangro deed
in 2011–2012.
Naar schatting wonen er momenteel ongeveer 2.000 Estse burgers in Nederland,
waarvan een vijfde studenten. Elk jaar voert de ambassade bijna 1.000 consulaire activiteiten uit, die de hele levenscyclus van een persoon (van geboorte tot overlijden) beslaan.
De meeste mensen komen naar de ambassade om een Ests paspoort of ID-kaart aan te
vragen en te ontvangen. Het wordt vaak gezegd – en daar worden we heel blij van – dat
het leuk is om naar de ambassade te komen en weer eens in het Ests te kunnen praten!
Bij het dagelijkse werk is de rechterhand en grote steun van de consul de secretaresse
van de ambassade Angela Breivel, die de telefoon opneemt en burgers adviseert. Er zijn
vaak veel verschillende vragen, men wil bijvoorbeeld een huwelijk of woonplaats laten
registreren bij een gemeente en heeft daar een bewijs voor nodig van de ambassade. Er
wordt advies gevraagd over het reizen, het aanvragen van documenten en het starten van
een bedrijf in Estland.
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Het consulaire werk in Nederland roept levendige herinneringen op. Mati Murd herinnert
zich hoe één persoon gedurende een jaar vier keer van Rotterdam naar Estland terug
moest worden geholpen, en de snelste nieuwe terugkeer begon een week na het einde
van het vorige proces. Het komt ook voor dat een zaak wordt overgedragen aan de volgende consul. Mati Murd heeft hard gewerkt om ervoor te zorgen dat twee vrienden die
een keer in januari in Den Haag op avontuur waren onderdak zouden vinden (het was
tenslotte onder nul buiten) en uiteindelijk terug zouden kunnen naar Estland. Na een tijdje
keerden de vrienden voor de tweede en derde keer terug naar Nederland, waar ze weer
de hulp van de ambassade nodig hadden, zodat Mati’s opvolger Mare Tropp hen als oude
bekenden kon begroeten. Het leven zelf levert ook kleurrijke verhalen op. Mati herinnert
zich hoe hij een keer een document heeft afgegeven: de eigenaar heeft hem keurig in zijn
jaszak gestopt, maar was vervolgens zelf ‘s nachts in een gracht gevallen. Twee jaar later,
nadat de grachten schoon waren gemaakt, werd het versleten document teruggebracht
naar de consul, die het plechtig vernietigde. De gevallen van vrijlating van slachtoffers van
mensenhandel zijn vaak ernstig, evenals de situaties waarin Estse burgers met psychische
problemen hulp nodig hebben. Af en toe moeten er ook slachtoffers van de coffeeshopcultuur geholpen worden. De Estse staat en consulaire dienst zijn 24/7 geopend. Zo hield
Mare op een zondag contact met een burger die verdwaald was op Schiphol, maar ook
met het luchthavenpersoneel om duidelijk te maken dat de persoon eigenlijk hulp nodig
had vanwege zijn geestelijke gezondheid. Internationale gebeurtenissen, zoals de aswolk
die uit een IJslandse vulkaan opsteeg en het Europese luchtverkeer tot stilstand bracht,
of de sluiting van de grenzen door het coronavirus, hebben een zeer grote invloed op de
consulaire dienst. In 2010 belde consul Gert Auväärt daardoor Estse burgers op (die in
Nederland vast zaten) om hen de mogelijkheid te bieden terug te keren naar Estland. In
het voorjaar van 2020 deed Mare Tropp hetzelfde.
Voor de consul en de hele ambassade hebben de moeilijkste consulaire gevallen te
maken met het uithuisplaatsen van een kind. Maar de vreugde van een happy end is daardoor nog groter, zoals we eerder dit jaar hebben ervaren. Achteraf leveren het consulaire
werk en het oplossen van de problemen van mensen dus ook veel positieve momenten
op. Argo Kangro vertelt: „Ik kijk met veel plezier terug op de regelmatige communicatie
met de Estse gemeenschap en het helpen van verschillende Nederlanders om hun Estse
wortels te vinden. De Estse school, die in die tijd eens per maand in Gouda bijeenkwam,
hielp de Estse taal en geest in Nederland levendig te houden. De dames van de Estse
school waren erg actief en energiek – naast de schoolactiviteiten organiseerden ze ook
concerten en toneelstukken. Ook gezamenlijke kerst- en midzomerevenementen. Dank

jullie wel Saima, Kaire en Agnes!“
Naast consulair werk houdt een diplomaat zich dagelijks bezig met vele andere zaken.
In Den Haag zitten verschillende internationale organisaties, zoals het Internationaal Strafhof, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en meerdere internationale straftribunalen. Het vertegenwoordigen van Estland in deze organisaties is een
belangrijk onderdeel van het werk van de ambassade en diplomaten. Het organiseren van
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bezoeken op hoog niveau, zakelijke missies en evenementen is een gezamenlijke inspanning van de ambassade, waarin ieder zijn eigen rol heeft. Een gewone dag in het leven van
een diplomaat omvat consulaire kwesties, communicatie met internationale organisaties
en diplomaten van andere landen, projecten op het gebied van zakelijke diplomatie en het
volgen van het Nederlandse politieke nieuws. De herinneringen van Jaak Lensment, die in
2004 consul was in Den Haag, concentreren zich bijvoorbeeld vooral op het toenmalige
politieke klimaat– omdat Nederland toen de uitbreiding van de Europese Unie verwelkomde en Estland ook lid werd.
Bij het verlaten van een land nemen diplomaten veel warme persoonlijke herinneringen
met zich mee, vooral aan Esten in Nederland en onze honorair consuls, die vaak goede
vrienden worden. Honorair consuls zijn ons historisch geheugen! Wat was het toch leuk
om een video

te zien, samengesteld door Honorair Consul te Zwolle Nick van de Griendt,
over Estse koren die over de grachten voeren na een optreden op het festival “Kõlavöö”
in Amsterdam in het voorjaar van 2017. Kõlavöö was een festival dat de Estse zang- en
dansfeestcultuur introduceerde in Nederland. Nick (die ook een boot stuurde in de video),
was op die dag jarig en vertelde achteraf dat het een van zijn beste verjaardagen ooit was.
Argo denkt met veel plezier terug aan de mooie dingen in Nederland: grachten, tulpen,
fietspaden, de ontvangst van Sinterklaas en zijn Piet in de haven van Scheveningen en
natuurlijk de Nieuwjaarsduiken in de Noordzee. En Mare zal nooit de honderden kilometers
vergeten die ze liep, terwijl ze de straten van Den Haag en andere steden fotografeerde.

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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Mare Tropp (in het midden) met een delegatie van Estse
producenten van houten huizen in Maastricht. De Honorair
Consul van Estland, Nick van de Griendt tweede
van rechts; vertegenwoordiger van Enterprise Estonia
in de Benelux, Thijs de Neeve eerste van rechts.
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)
Secretaresse van de Ambassade van Estland in Den Haag,
Angela Breivel achter haar bureau in 2021. (Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

Het openen van de fototentoonstelling van Mare Tropp (in het midden) op de Ambassade van
Estland in Den Haag in 2021. Rechts Ambassadeur van Estland in Den Haag, Kaili Terras en
links Buitenlands Adviseur van het Bureau van de president van de Republiek Estland Lauri
Kuusing. (Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)
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Argo Kangro (tweede van links) en Peep Jahilo (rechts)
tijdens een bezoek aan Leemans in 2013.
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

Mati Murd snijdt een taart aan bij de introductie van Estse
digitale diensten in Wassenaar in 2017. (Foto: Ambassade
van Estland in Den Haag)

Mati Murd plant een boom in 2017.
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

Mati Murd en Peep Jahilo op een seminar voor honorair consuls in 2016.
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)
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Argo Kangro geeft een presentatie over de Estse taal in
2012. (Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

Argo Kangro achter zijn bureau.
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

De minister-president van Estland Andrus Ansip in Den Haag in
2009. Gert Auväärt (tweede van links), Ambassadeur van Estland
in Den Haag, Gita Kalmet (derde van rechts). (Foto: Ambassade van
Estland in Den Haag)

Gert Auväärt op de rode loper tijdens het bezoek van
minister-president Andrus Ansip van Estland in 2009.
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

Jaak Lensment achter zijn bureau in 2004.
(Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)
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8 DE NEDERLANDS-BALTISCHE VERENIGING –
GEINSPIREERD DOOR DE BALTISCHE
VRIJHEIDSSTRIJD

De bestuursvergadering van de Vereniging in 2001 in Vlagtwedde. Van links naar rechts: John de Jonge (medeoprichter in 1991-92, penningmeester sedert 1991/2 en voorzitter sedert 1995), Onno Bus (auteur en voormalig
bestuurslid), Frederik Erens (v.a. 1994 bestuurslid, secretaris en vice-voorzitter), Henk Heijkoop (jarenlang bestuurslid
en vice-voorzitter)

“Wij ontmoetten elkaar in Hilversum op een zaterdag in 1991 tijdens een ‘Baltische Middag’ ( over dit fenomeen zullen we nog apart schrijven ) waar mensen elkaar ontmoetten
die geïnteresseerd waren in de Baltische landen – Nederlanders maar ook Balten. Intussen
was Gorbatsjov aan de macht gekomen en de Baltische vrijheidsstrijd haalde de Nederlandse pers keer op keer. Toen kregen we het idee ‘We moeten wat doen’. We zouden
in Nederland aandacht moeten schenken aan de Baltische landen. Toen besloten we de
Nederlands-Baltische Vereniging op te richten en een tijdschrift te gaan uitgeven. In januari
1992 was de formele stichting een feit”, vertelt John de Jonge.
Maar – wie waren die enthousiaste oprichters van de vereniging?
–

Ronald Reuderink, de eerste secretaris, was lid van de filatelistengroep ‘Het Baltische
Gebied’.

–

Frans van Nes, studeerde Finoegristiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is
vertaler geworden en vertaalde o.a. werken van Jaan Kross in het Nederlands.
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–

John de Jonge heeft een in Litouwen geboren tante. Deze kennis vormde de basis van
zijn ‘Baltische hobby’. Vanaf medio jaren 80 houdt hij een krantenknipselmap bij over
de Baltische landen.

–

Carel Jan van Dijkhuizen

Iemand die hen heeft aangemoedigd is de Letse bannelinge mw. Irēne Ahlers-Brutāne,
jarenlang voorzitster van de Letse Bond in Nederland .
De Nederlands–Baltische Vereniging wil voorlichting geven over Estland, Letland en
Litouwen, hun culturen en de samenwerkingsverbanden die met die drie landen bestaan.
De vereniging geeft al sinds het begin in 1992 een tijdschrift uit, de Baltische Wijzer. Dit
verschijnt drie maal per jaar. In 1998 en 2002 publiceerde de Vereniging de Baltische
Almanak, een boekje met Nederlandstalige informatie over Estland, Letland en Litouwen.
Diverse (ex-)bestuursleden verzorg(d)en in heel Nederland (en soms in het buitenland)
lezingen, presentaties en cursussen over de drie landen of werkten er als reisleider.
Een van de meest opvallende activiteiten voor de leden van de vereniging was zonder
meer het schrijven van het boek “De betrekkingen tussen Nederland en Estland 1918–
1940”. In 2007/2008 werkten Jan Brouwer, John de Jonge en Onno Bus daaraan. Daarbij
mochten ze ook rekenen op de steun van ambassadrice Gita Kalmet. Maar Priit Pallum
(Gita’s voorganger) speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van het boek. Hij vroeg
namelijk eens aan honorair consul Jan Brouwer of hij iets wist over de vooroorlogse Estse
consul-generaal in Rotterdam, Carel Stahl. Jan verwees de zaak naar John. Dit was de
aanleiding tot onderzoek en het boek dat ze schreven. Het was ook door dat onderzoek
dat er bij een kleindochter van Carel Stahl op zolder een aquarel werd gevonden van Carel
Stahl, geschilderd door de Estse consulaire secretaris en later vice-consul van Stahl, Johannes Bauer! Deze aquarel hangt nu in het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Estland. De
vereniging heeft ook echt een opmerkelijk goede samenwerking gehad met diverse Estse
honorair consuls – Jan Brouwer, Nick van de Griendt e.a.
De organisatie van de jubileumbijeenkomsten van de vereniging in het kader van hun
10-, 15- en 20-jarig bestaan (in Driebergen en Soest) is ook altijd erg leuk geweest. De
Baltische ambassadeurs waren er telkens bij met Baltische/Estse muzikale omlijsting of
met dansers uit de Estse gemeenschap hier te lande. De aanwezigheid van de diplomaten
en consuls was een belangrijke erkenning voor de vereniging.
In het verleden (jaren 90 /begin jaren 2000) had de vereniging ook vaak een ‘kraam’
op enkele toeristische informatiemarkten in Deventer om de drie Baltische landen te promoten.
In vergelijking met de oprichting van de vereniging is er natuurlijk inimiddels veel
veranderd. “Toen we begonnen in 1991/92 bestond het internet nog niet. In de Nederlandse pers verschenen regelmatig onjuiste verhalen over de Baltische landen en Estland.
Russische desinformatie werd klakkeloos overgenomen . Journalisten die over het Balticum schreven, woonden daar niet maar schreven vanuit Moskou, welnu, de gevolgen kun
je raden. Tegewoordig hoeven wij niet altijd meer uit te leggen wat Estland is. Vrij veel
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Nederlanders reizen naar Estland voor vakantie”, vertelt John de Jonge.
Tot slot mocht het bestuur van de vereniging van ons een beetje generaliseren om
enkele overeenkomsten en verschillen tussen Esten en Nederlanders naar voren te brengen:

–

overeenkomsten: vrij direct zijn en heel pragmatisch handelen, veelal een goede kennis
van buitenlandse talen, samenwerken gaat meestal gladjes. Vele Esten en Nederlanders
kennen het principe van ‘een man een man, een woord een woord’.

–

verschillen: Esten kennen hun geschiedenis en zijn zorgvuldiger met hun nationale
erfenis, veel Esten hebben nog een band met het platteland en de natuur. Esten
kunnen qua te ondernemen actie traag reageren en zijn veel bescheidener dan Nederlanders.

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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Op 13 november 2008 werd het boek “De betrekkingen
tussen Nederland en Estland 1918-1940” gepresenteerd
ten huize van inmiddels wijlen Jan Brouwer in’sGravenhage-Scheveningen. Van links naar rechts:
Onno Bus, Jan Brouwer (Honorair Consul van Estland),
John de Jonge.

Een nummer van de Baltische Wijzer – het tijdschrift van
de Nederlands-Baltische Vereniging.

Op 16 november 2002 vierde de Vereniging haar 10-jarige
jubileum in de Utrechtse plaats Driebergen in de Kraaybeekerhof. Van links naar rechts staand op het podium:
Henk Heijkoop, Frederik Erens, John de Jonge, Ronald
Reuderink (mede-oprichter in 1991/02, allereerste secretaris, tweede voorzitter tot in 1995, ere-lid). Staand op de
vloer lid, ere-lid Irēne Ahlers-Brutāne. Zij bemoedigde de
oprichters rond 1991 de Vereniging te gaan starten.

Op 12 mei 2007 vierde de Vereniging haar 15-jarige
jubileum in de Amsterdamse Singelkerk. Van links
naar rechts staand : Hendrik Jan van de Roemer
(destijds honorair consul van de Republiek Letland en
algemeen bestuurslid), Sandra Kalniete (minister van
buitenlandse zaken van Letland, Europarlementariër en
eens Lets Eurocommissaris), John de Jonge, Gita Kalmet
(ambassadeur van de Republiek Estland), Trijnie Laningvan der Laan (jarenlang secretaris van de Vereniging),
Henk Heijkoop. Zittend: Frederik Erens.
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9 ESTSE SCHOOL IN NEDERLAND –
MET PLEZIER SAMENWERKEN!

Zomer 2017 in de Estse School. (Foto: Estse School in Nederland)

De Estse School in Nederland heeft net (april 2021) haar 14e verjaardag gevierd. De oprichters van de school waren Saima Hinno en Riina Hendriks die tijdens de kerstviering van
2006 in de Finse Zeemanskerk in Rotterdam gelijkgestemde mensen en steun voor hun idee
hebben gevonden. Toen het idee veel positieve reacties kreeg op sociale media (Orkut –
inmiddels al een beetje vergeten) en via brieven, werd er een startdatum afgesproken – 1
april 2007 – en de eerste bijeenkomst van de Estse School vond plaats in een Utrechtse
drukkerij.
Het doel van de school is vooral om de Estse taalvaardigheid van kinderen met Estse
wortels (die in Nederland wonen) te behouden en te ontwikkelen. Hiervoor vinden maandelijks schoollessen plaats, en kinderen kunnen al vanaf zeer jonge leeftijd meedoen.
Naast de Estse taal en cultuur zijn er bijvoorbeeld ook muziek-, knutsel- en gymlessen.
Tegelijkertijd ziet de school zelf een belangrijke rol als ontmoetingsplaats voor de hele
Estse gemeenschap in Nederland. Dit lijkt ook een logische voortzetting van de activiteiten
van de Estische Vereniging in Nederland (opgericht door de Estse vluchtelingen die na de
Tweede Wereldoorlog in Nederland gearriveerden). De Estse School organiseert dus ook
allerlei (familie)evenementen en bijeenkomsten, zoals theatervoorstellingen, lezingen en
workshops. In de loop der jaren hebben verschillende beroemde Estse schrijvers, muzikanten en acteurs (bijvoorbeeld Andrus Kivirähk, Aino Pervik, Piret Raud, Lauri Saatpalu, Heino
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Seljamaa, Sepo Seeman, Kairi Look, Gerli Padar en anderen) de Estse School bezocht. Van
tijd tot tijd organiseert de school ook Estse taalcursussen voor volwassenen.
De schoollessen vinden plaats in Amsterdam (vroeger ook in Gouda) en vanwege de
coronapandemie de laatste tijd virtueel. Het is een constante uitdaging om financiering te
vinden, maar een specifiek programma van het Estse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek en het Estse Ministerie van Cultuur is de afgelopen jaren een belangrijke hulpbron
geweest. De Estse School noemt ook Gita Kalmet, die de Estse ambassadeur in Nederland
was op het moment dat de school werd opgericht. Gita’s steun was zeer belangrijk, zowel
bij het opzetten van de stichting als bij bijeenkomsten op de ambassade. Gita was ook
degene die de Estse vlag aan de school schonk.
De Estse School in Nederland is ook actief binnen de kring van de Estse Scholen in
Europa, zo hebben ze bijvoorbeeld het initiatief genomen om de “moedertaal dagen” samen
en kleurrijk te vieren. Dat betekent dat de Estse Scholen in Europa elk jaar in verschillende
landen samenkomen, hun ervaringen delen en gasten uit Estland ontvangen.
Vanaf het begin zijn Agnes Kuusik-Dijkstra en Kaire Guthan van der Toorn leden van
het energieke en zonnige bestuur van de Estse School (trouwens de zoon van Agnes –
Leonhardo en de dochter van Kaire – Luka, waren ook de eerste leerlingen van de school).
Inmiddels zijn de altijd glimlachende Margit Tera, Katrin Knoll en Krista Leppiko hun team
komen versterken. Uiteraard zijn de andere juffen en meesters van de school ook een
applaus waard: Kadri Merimaa (muziek), Ingrid Aas en Aet Alev-Kilg (kunst), Raimo Kadaja
(gym), Mari-Liis Muiste en Jana Kore (Ests), Meelike Eenpuu-Villup en Tiia Olveti (Ests voor
volwassenen). Kärt Kõljalg helpt met de administratie.
Het bestuur van de Estse School: „Als iedereen een duidelijke rol heeft en de hele
gemeenschap achter je staat, dan kan je alleen nog maar genieten van de samenwerking”.
Dames – wat doen jullie het toch geweldig!

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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Leden van het bestuur van de Estse School in Nederland
(van links naar rechts) Kaire Guthan van der Toorn,
Katrin Knoll, Margit Tera en Agnes Kuusik-Dijkstra.
(Foto: Estse School in Nederland)

Lid van het bestuur Krista Leppiko (links) in actie als
gymjuf. (Foto: Estse School in Nederland)

Gita Kalmet, Estse ambassadeur in Nederland (links)
overhandigt een vlag aan de Estse School. (Foto: Estse
School in Nederland)

Selfie met hondje Lotte (een beroemd personage uit
Estse kinderboeken). (Foto: Estse School in Nederland)

Muziekjuf Kadri Merimaa met kleine zangeressen.
(Foto: Estse School in Nederland)
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Docenten Meelike Eenpuu-Villup (links) en Margit Tera
tijdens de bijeenkomst van Estse Scholen in Europa in
Helsinki in 2019. (Foto: Estse School in Nederland)

Kunstjuf Aet Alev-Kilg in actie.
(Foto: Estse School in Nederland)

Schrijver Andrus Kivirähk op bezoek in 2012.
(Foto: Estse School in Nederland)
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Eerste schooldag in Utrecht in 2007. Agnes Kuusik-Dijkstra druk bezig met de kinderen. (Foto: Estse School in Nederland)

Eerste schooldag in Utrecht in 2007. Oprichter Riina
Hendriks (rechts) en docent Ests voor volwassenen Aire
Wilbrink. (Foto: Estse School in Nederland)

Eerste schooldag in Utrecht in 2007. (Foto: Estse School in
Nederland)
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10 “TOCH HAD IK NOOIT MEER GEDACHT DAT IK
ESTLAND TERUG ZOU ZIEN. IK HAD ZO LANG
GEWACHT. ZO VERSCHRIKKELIJK LANG”.
ESTSE VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND NA
DE TWEEDE WERELDOORLOG

De delegatie van Esten uit Nederland op de „Esto Dagen“ (een festival voor Esten die in het buitenland woonden)
in 1980 in Stockholm, Vilma Belinfante met een poster. (Foto: familiearchief van familie Belinfante)

Direct na de Tweede Wereldoorlog arriveerde de eerste (grotere) golf Esten in Nederland – ze waren op de vlucht voor het communisme. In 2007 hield documentairemaker
Helga Merits interviews met 7 van deze vluchtelingen – en dit emotionele materiaal hebben we gebruikt om het volgende verhaal samen te stellen. Hoewel 7 mensen natuurlijk
niet genoeg zijn om statistisch verantwoorde conclusies te trekken, zijn dit zeer waardevolle verhalen die zullen helpen verklaren en hopelijk beter begrijpen wat het betekent om
helemaal opnieuw te beginnen in een ander land. We gebruiken ook citaten om de tekst
levendiger te maken, maar zonder specifieke namen te noemen.
Van de Tweede Wereldoorlog in Estland herinnerden vluchtelingen zich vooral angst –
angst voor het communisme en voor deportatie. Veel familieleden zaten ondergedoken of
verstopten andere mensen in hun huizen. De verplichting om vreemden in je woning op te
nemen (als er zogenaamd “te veel” vierkante meters waren) was ook een onaangename
herinnering voor velen. Natuurlijk echoën in de herinneringen ook allerlei oorlogsgruwelen,
bomaanslagen en het constante gefluit in de oren: „Plotseling zei mijn moeder: we hoeven
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niet meer te rennen, want we hebben geen huis meer. Maar we renden toch door…“. De
paniek werd steeds erger en was vaak dé reden om te vluchten: wie kon, ging met de boot
naar Zweden of met de Duitsers mee naar Duitsland: „De Duitsers namen vluchtelingen
mee, maar alleen mensen tot veertig jaar en mijn ouders liepen tegen de vijftig. Ik kon
met mijn zusje mee, ook al waren we nog maar kinderen: 14 en 16 jaar. Mijn vader heeft
ons geld gegeven en gezegd: gaan jullie maar, jullie redden je wel. Wij hebben ons leven
al achter de rug“. Het vluchten was natuurlijk erg moeilijk, het kon ook gebeuren dat men
een Ests eiland bereikte, maar dat de boot weggevoerd werd en men een tijdje gewoon
op het eilandje vast zat. Maar er werd ook vaak vermeld dat de herinneringen aan de
ontsnapping erg vaag en niet specifiek waren – als een soort bescherming tegen de verschrikkingen van die tijd: „Ik kwam er om met de andere Estse vluchtelingen te spreken,
maar ik sprak nooit over mijn ervaringen. Ik wilde die het liefst vergeten“.
Toen de vluchtelingen in Duitsland aankwamen, kwamen ze vaak in werkkampen
terecht. Om uit het kamp te ontsnappen werden enkelen door bekenden vrijgekocht met
koffie, maar vaak ontmoetten Estse vrouwen in deze kampen hun toekomstige mannen
uit Nederland. Toen ze eenmaal getrouwd waren, mochten ze mee naar Nederland (de
screening van de vrouwen was ook een aparte procedure want wantrouwen heerste er
overal). Zoals verwacht waren de nieuwe families niet altijd enthousiast over de zogenaamde vluchtelingbruiden. Hoe het daarna verliep was echter verschillend – er begonnen
zich zeer hartelijke relaties te ontwikkelen, maar wennen aan nieuwe gezinnen kostte vaak
tijd en gebeurde soms toch niet helemaal. „Ik heb me ontzettend aangepast en dat hoor
je ook te doen. Als je in een vreemd land komt en je moet er blijven wonen dan moet je
je aanpassen – zonder meer. Dat heb ik dan ook gedaan. Maar enkele gebruiken, enkele
gerechten, je eigen taal spreken en horen, een Ests boek te lezen, dat vind ik nog altijd
heel erg fijn“. De vrouwen moesten bijvoorbeeld wennen aan het feit dat vrouwen die
trouwden en een kind kregen, niet meer mochten werken:“... ik zat daarom opeens thuis
en heb mijn werk in het begin erg gemist“.
Men kan zich alleen maar voorstellen hoe moeilijk het was om te accepteren dat de
contacten met familieleden en vrienden die in Estland waren achtergebleven, volledig werden verbroken. In het begin waren de Esten in Nederland erg bang om contact te zoeken,
omdat men vreesde dat het gevaarlijk was en veel leed zou kunnen veroorzaken voor
hen zelf en voor degenen die in Estland achter waren gebleven: „Veertig jaar had ik niets
van thuis gehoord. Er was geen contact. En ik durfde geen contact te zoeken“. Toen er na
verloop van tijd langzamerhand toch wat correspondentie ontstond, waren mensen in het
begin erg voorzichtig: er werden bijvoorbeeld pseudoniemen gebruikt. Esten in Nederland
hadden zelf brieven ontvangen van Russische spionnen (tenminste, zo interpreteerden ze
het achteraf ), waarin ze werden uitgenodigd voor vergaderingen of om terug te gaan naar
Estland. Logischerwijs werd er nauwer contact gezocht tijdens de Baltische vrijheidsstrijd
aan het eind van de jaren tachtig en rond het herwinnen van de onafhankelijkheid van
Estland – toen werden er bijvoorbeeld advertenties in Estse kranten geplaatst om oude
klasgenoten terug te vinden.
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En wat was het toch een wirwar van emoties voor de Esten om na vele decennia Estland te bezoeken, hetzij net voor of na het herwinnen van de onafhankelijkheid in 1991.
Het verlangen was waanzinnig en de verwachtingen waren torenhoog – ze gingen hun
jeugddroom achterna, maar … de jeugdherinneringen klopten niet meer, veel bekende
plekken waren verdwenen en soms gingen de dromen ook stuk: „Het gevoel van de eerste reis naar Estland, dat hevige verlangen, het gevoel van: dit is mijn land, hier ben ik
geboren en wat fijn dat ik dit allemaal terugzie, dat was er de volgende keer niet meer“. Of
een oprechte herinnering: „Mijn bezoek aan Estland was een enorme belevenis, maar ook
een grote teleurstelling. Dan merk je dat je op zoek bent naar iets wat je niet zult vinden.
Dat besef je pas goed als je er bent. Je zoekt iets wat je achtergelaten hebt en dat is er
niet meer. Het is allemaal veranderd. Alles.“ Of zoals het heel treffend gezegd werd door
een vluchteling: „Estland blijft mijn land en ik heb heimwee, beslist, maar naar de tijd van
mijn jeugd“.
Maar de leden van de Estse gemeenschap koesterden Estland in hun hart. De naoorlogse Estse gemeenschap in Nederland werd geschat op ongeveer 200 mensen. Dit was
een belangrijke inspiratie om in de jaren vijftig de Estische Vereniging in Nederland op
te richten. Vilma Belinfante-Saidlo was de voorzitter van de vereniging en Asta Haslinghuis-Laatsarus de secretaris. Later werd het voorzitterschap overgenomen door Aino
Friesen-Kuiva. Martin Raud heeft ook veel voor de vereniging gedaan. De vereniging organiseerde drie keer per jaar bijeenkomsten (om Midzomer, Kerstmis en de Onafhankelijkheidsdag van Estland te vieren) en kinderkampen (vaak voor de bredere Estse gemeenschap in het buitenland). Een belangrijke plaats voor het organiseren van bijeenkomsten
was de Finse Zeemanskerk in Rotterdam. De artikelen van de voorzitters van de vereniging
en hun interviews (zowel over de activiteiten van de Estse gemeenschap in Nederland als
over het communistische regime in Estland) verschenen van 1950–2000 in verschillende
Nederlandse publicaties/kranten. Bijvoorbeeld in 1970 vertelde Vilma Belinfante: „Estland
is vaak bezet geweest, maar heeft zich toch weer vrij geworsteld. Dit betekent niet noodzakelijk oorlog. Ook in Rusland kunnen er ooit nieuwe ideeën opduiken“.
Aino Friesen-Kuiva organiseerde (naast het leiden van de vereniging) ook actief humanitaire hulp aan Estland, die werd ingezameld in Nederland. De hulp ging bijvoorbeeld
naar de gemeente Sõmeru (hulppakketten werden geleverd aan gezinnen en er werd
een schoolbus aan de gemeente gegeven). Daarnaast hebben Aino en haar Nederlandse
vrienden ook het internaat van de Vaeküla-school gerenoveerd. In 1999 ontving Aino
Friesen-Kuiva de (4e klasse) Orde van het Estse Rode Kruis voor het bemiddelen van
humanitaire hulp van Nederland naar Estland.

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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Vilma Belinfante-Saidlo tijdens een persconferentie na optredens van Ernst Idla’s gymnasten (Esten uit Zweden) in het
Bloemendaalse Openluchttheater in juli 1957. Links verslaggever Wim Ruth van de AVRO die audio-opnamen heeft
gemaakt. (Foto: familiearchief van de familie Belinfante)

Veljo Kallip (burgemeester van Sõmeru) en Tiina Erala
(redacteur van de krant van de gemeente) geven in het
najaar van 1998 Aino Friesen-Kuiva (rechts) mooie
traditionele Estse kleding. (Foto: familiearchief van Imbi
Traus)

Vilma Belinfante-Saidlo met de vlaggen van Estland en
Nederland. (Foto: familiearchief van de familie Belinfante)
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Aankomst van humanitaire hulp in Sõmeru in oktober 1998. (Foto: familiearchief van Imbi Traus)

Nederlandse delegatie op bezoek in gemeente Sõmeru. Aino Friesen-Kuiva op de tweede rij (tweede van
rechts). Een herinnering: „De Nederlanders kwamen aan met ESTLAND getekend op een groot papier en
een zak vol theelichtjes. De kaarsen werden een voor een aangestoken en elk kaarsje was belangrijk om het
woord ESTLAND te vormen. Tegelijkertijd werd er een soort lied van vrienden gezongen. Het was prachtig“.
(Foto: familiearchief van Imbi Traus)
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11 GESELECTEERDE PARELTJES VAN SAMENWERKING
TUSSEN ESTLAND EN NEDERLAND OP HET
GEBIED VAN ONDERWIJS EN SOCIALE ZAKEN

Een groep leerlingen van de Ests-Nederlandse leerlingenuitwisseling. (Foto: privé-archieven van Harry Raemaekers)

Deel I
De Ests-Nederlandse samenwerking op het gebied van onderwijs en sociale zaken is in de
loop der jaren intensief geweest. We willen graag wat extra aandacht besteden aan enkele
initiatieven en de mensen die er zo ontzettend veel tijd en energie in hebben gestoken.
Harry Raemaekers was een sleutelfiguur bij de oprichting en aansturing van een
Ests-Nederlandse leerlingenuitwisseling – onder zijn leiding kwam een samenwerking
tot stand, in het kader waarvan duizenden Estse en Nederlandse jongeren brieven hebben uitgewisseld en elkaar hebben bezocht. Het begon allemaal met een brief van de
Estse kinderbescherming in 1989, waarin interesse werd getoond in het verbreden van
het wereldbeeld van Estse kinderen, het leren van talen en het leren kennen van andere
culturen. Deze brief bleef aanvankelijk wel even op verschillende bureaus liggen. Tot Harry
de koe bij de horens vatte. Harry was destijds docent aan het Cals College in Nieuwegein.
Hij kwam in contact met de stad Keila en dit was het begin van de samenwerking tussen
het Keila Gymnasium, het Russisch Gymnasium te Keila en het Cals College te Nieuwegein.
In eerste instantie gingen de jongeren elkaar schrijven, maar al snel groeide dit uit tot een
uitwisseling van leerlingen: ze gingen bij elkaar op bezoek en deden samen leuke dingen.
In de loop der jaren hebben ongeveer 400 studenten elkaar bezocht. En dit gaat door tot
op de dag van vandaag! De duur van zo´n bezoek is een week en het belangrijkste doel is
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om een band tussen de kinderen te creëren. “Dus als jongeren een halve nacht in de tuin
zitten te giechelen, draagt dat dan bij aan het doel?” Harry knikt. Al in de jaren negentig
spraken Estse leerlingen die op bezoek waren bij het Cals College trots over de vrijheid
van meningsuiting die in Estland was bereikt en voorspelden ze dat het ongeveer 20 jaar
zou duren om de economie weer op te bouwen. Er werd gezegd dat de Estse en Nederlandse jongeren eigenlijk hetzelfde zijn (“We houden van dezelfde muziek – Phil Collins,
Pet Shop Boys, Snap, Dr. Alban”) en het enige verschil was dat in Nederland niemand zijn
schoenen uit deed als men bij iemand binnen stapte
Harry Raemaekers is ook ongeveer 10 jaar leraar geweest op Estse scholen – hij gaf les
over onderwerpen als Europa en mensenrechten, maar ook over nog meer controversiële
kwesties, zoals euthanasie en verslavende middelen. „In de kranten staat dat de Esten zo
snel mogelijk in Europa willen integreren, omdat ze denken dat ze dan veilig zullen zijn
tegen mogelijke agressie vanuit Rusland. Maar willen ze wel een deel van Europa worden?“.
Dat waren diepe en indrukwekkende discussies met de leerlingen.
Vanwege zijn zoektocht naar financiën voor het uitwisselingsprogramma kwam Raemaekers in aanraking met verschillende fondsen. Een aantal van die fondsen hebben later
een onschatbare rol gespeeld voor Estland: verschillende (infrastructurele) projecten in de
sociale sector werden gefinancierd door Stichting Het R.C. Maagdenhuis (Samenwerkende
Fondsen Midden-en Oost-Europa) en door het Ests-Nederlandse Fonds „Päikeselill“. De
activiteiten van „Päikeselill“ werden geleid door Piet Boerefijn, die later de Estse Voedselbank oprichtte. Het schrijven van projectaanvragen was in het begin een moeilijke uitdaging
voor de Estse partijen, maar Boerefijn hielp met veel advies en deze ervaring leidde tot
goede resultaten. Veel verpleeghuizen en dagcentra, kleuterscholen, centra voor gehandicapten, woningbouwverenigingen enz ontvingen financiering uit het fonds.
Nadat Estland zijn onafhankelijkheid had herwonnen, speelde Harry ook een rol bij het
bemiddelen van humanitaire hulp aan Estland. “Ik had allerlei verhalen gehoord en was
bang dat Nederlandse hulp op de zwarte markt terecht zou komen. Daarom ging ik zelf
mee om alles goed te checken, “ lacht hij. Harry vertelt dat (toen de Sovjettroepen nog
niet uit Estland waren vertrokken) ze een groot deel van zijn 300 humanitaire pakketten
opeisten aan de Estse grens. Gelukkig hoefde hij uiteindelijk toch geen enkel pakket op te
geven, maar daar was wel een telefoontje naar een minister voor nodig. In 1994 kon je bij
grensovergangen ook veel hebben aan zegels: bijvoorbeeld toen Harry met leermiddelen naar Estland ging en aan de grenzen in moeilijkheden kwam. Zoals geschreven in de
lokale krant van Keila op 22. oktober 1994: „Aan de moeilijke grensovergangen werden de
Nederlanders geholpen door een document met de handtekening en zegels van de Estse
ambassadeur in de Benelux, Clyde Kull. De strenge Poolse grenswachten waren gelukkig
onder de indruk. “
Voor zijn diensten heeft Harry Raemaekers de (5e klasse) Orde van de stad Keila
ontvangen.

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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Brief van de Estse kinderbescherming uit 1989 waarna de correspondentie en het uitwisselingsprogramma
van Estse en Nederlandse leerlingen van start ging. (Foto: privé-archieven van Harry Raemaekers)
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Uittreksel van een verslag van een leerlingenuitwisseling tussen Keila Gymnasium, Russisch Gymnasium
in Keila, Viluste Basisschool en het Cals College in Nieuwegein. (Foto: privé-archieven van Harry Raemaekers)
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Artikel in de krant van Keila „Leermiddelen uit Nederland“ van 22.oktober 1994.
(Foto: privé-archieven van Harry Raemaekers)

59

12 GESELECTEERDE PARELTJES VAN SAMENWERKING
TUSSEN ESTLAND EN NEDERLAND OP HET GEBIED
VAN ONDERWIJS EN SOCIALE ZAKEN

Cees Hage (rechts) en Rini Blankers staan voor hun huis in Estland. (Foto: privé-archieven van Cees Hage en Rini Blankers)

Deel II – sociale projecten en belevingstuin van Cees Hage en Rini Blankers
in Estland
Toen Nederlander Cees Hage in 1998 zijn eerste sociale project in Estland uitvoerde, kon
hij zich nauwelijks voorstellen dat dit het begin zou zijn van een decennialange samenwerking tussen Nederland en Estland. Een paar jaar later ging Rini Blankers ook aan de
slag en samen hebben ze een indrukwekkend aantal projecten uitgevoerd op het gebied
van gezondheidszorg en sociale zaken in Estland. Ze hebben talloze trainingen gegeven,
meerdere symposia op het gebied van autisme georganiseerd, studiereizen geregeld, etc.
De mannen hebben ook bijgedragen aan de oprichting van een aantal belangrijke Estse
organisaties: “We hebben altijd het principe gevolgd dat we het voorbeeld en de ervaring
van Nederland gebruiken, maar we doen alles op een manier die typisch is voor Estland – niets kan zomaar overgenomen worden.”
Cees en Rini noemen het opzetten van dagcentrum Autistika als één van de meest
indrukwekkende projecten waaraan zij ook een bijdrage hebben mogen leveren. Het is
een werk- en activiteitencentrum voor volwassenen met autisme. De oprichting van HENK
(Welzijn Expertise- en Adviescentrum) was ook bijzonder. HENK is in het najaar van 2008
opgericht om meer aandacht te besteden aan het problematische gedrag van mensen
met psychische stoornissen, verstandelijke beperkingen en meervoudige handicaps, die
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tot dan toe alleen als agressief gedrag werden beschouwd. HENK biedt training, advies
en begeleiding. Deze projecten passen ook heel goed bij Cees en Rini. De sleutelwoorden
zijn veel begrip voor elkaar, ondersteuning bieden voor degenen die het nodig hebben en
streven naar een waardig leven voor alle mensen. De mannen blijven zelf bescheiden en
waarderen hun Estse samenwerkingspartners om de prettige samenwerking (“Soms zeggen mensen dat Esten erg teruggetrokken zijn maar wij hebben daar niks van gemerkt”).
Ze vertellen ook enthousiast over de veranderingen die in Estland door de jaren heen hebben plaatsgevonden: “Natuurlijk is de fysieke toestand van de instellingen nu veel beter,
maar we zijn vooral blij dat de deelname en bijdrage van ouders veel hoger is. Daarnaast
is (net als in Nederland) het principe dat verschillende klantgroepen apart gevestigd zijn
met succes geïmplementeerd, in het verleden waren ze allemaal gemengd (bijvoorbeeld
dementerend, verstandelijk gehandicapt, etc). We zijn erg trots op de prestaties van onze
Estse partners.”
In 2008 kochten Cees en Rini een huis met een groot stuk grond nabij Haapsalu om
trainingen te geven en Nederlandse specialisten te ontvangen. In de zomer van 2011 zijn
ze begonnen om hun boomgaard om te bouwen tot een belevingstuin, die activiteiten zou
gaan bieden voor mensen met een beperking en een bron van inspiratie zou vormen voor
Estse organisaties. De Põllumaa belevingstuin is ook een echt succesverhaal gebleken.
Autistische kinderen hebben de mogelijkheid om rond te rennen en te spelen. Psychiatrische cliënten kunnen er eten, drinken en wandelen. Maar klanten hebben ook de mogelijkheid om in de tuin te werken en er zich nuttig te voelen. De tuin is als een oase voor
verschillende soorten therapieën – Rini vertelt ook over een man die een auto-ongeluk
had gehad en bij het verwerken van zijn ervaringen werd geholpen door te schilderen in
hun belevingstuin. Maar in de tuin zijn ook weleens iets meer zakelijke barbecue-avonden
gehouden van de Holland Business Club (die zakelijke contacten tussen Estland en Nederland bemiddelt). “We kunnen niet wachten om weer naar Estland te gaan. We willen zo
graag zomerkampen in de tuin gaan organiseren: tenten opzetten en een barbecue aansteken. En natuurlijk willen we ook doorgaan met andere belangrijke onderwerpen zoals
het begeleiden van Estse gedragswetenschappers om met complexe cliënten om te gaan.“
Het feit dat Cees en Rini na hun pensioen in Estland willen gaan wonen, spreekt ook
van een grote betrokkenheid: “We willen in Estland oud worden. We hebben daar zelfs
een plek uitgezocht waar we begraven willen worden. “
Cees Hage en Rini Blankers hebben voor hun toegewijde werk in de Estse sociale
sector brieven van dankbaarheid en waardering ontvangen van de voormalige ministers
van sociale zekerheid Helmen Kütt en Kaia Iva van Estland.

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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Opening belevingstuin van Põllumaa in 2012. (Foto: privé-archieven van Cees Hage en Rini Blankers)

Symposium autisme geopend door de Nederlandse
ambassadeur in Estland Jos Schellaars in 2014.
(Foto: privé-archieven van Cees Hage en Rini Blankers)

Pepernoten bakken bij dagcentrum Autistika.
(Foto: privé-archieven van Cees Hage en Rini Blankers)

Põllumaa op een mooie winterse dag.
(Foto: privé-archieven van Cees Hage en Rini Blankers)

De belevingstuin van Põllumaa. (Foto: privé-archieven
van Cees Hage en Rini Blankers)

62

Gezelligheid in de belevingstuin. (Foto: privé-archieven
van Cees Hage en Rini Blankers)

Bij de overhandiging van de brief van waardering
van het Ministerie van Sociale Zaken in 2018: Rini Blankers
derde van links, Cees Hage vierde van links, Minister
van Sociale Zekerheid Kaia Iva tweede van rechts.
(Foto: Estse Ministerie van Sociale Zaken)

Met Helmen Kütt (rechts), lid van het Ests parlement en voormalige minister van sociale zekerheid, op bezoek bij Riigikogu (het parlement van Estland). Rini Blankers tweede van rechts, Cees Hage derde van rechts. (Foto: privé-archieven van
Cees Hage en Rini Blankers)
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13 AANDACHT GEVEN AAN DE ESTSE VOLKSCULTUUR
IN NEDERLAND: VOLKSDANSEN EN HANDWERK

Tuuletütred in een tulpenveld in 2018. (Foto: privé-archieven van Tuuletütred)

Tuuletütred (Dochters van de Wind) is een Estse volksdansgroep in Nederland met ongeveer 20 leden.
Lokale Esten in Nederland traden al een tijdje af en toe op met volksdansen (bij evenementen). Tegelijkertijd hadden de vrouwen een groot verlangen om deel te nemen
aan reguliere trainingen, omdat veel Esten simpelweg van hun volksdanscultuur houden.
Maria Killing, de leidster van de groep vertelt: “In januari 2016 waren we op weg naar het
zangkamp van het Europees Ests koor in Bonn en zaten we in de auto te kletsen hoe leuk
het zou zijn als we een Estse volksdansgroep op zouden kunnen richten in Nederland. Ik
vertelde dat mijn vader Teet Killing al bijna 30 jaar volksdansleraar was in Estland.“ Daarna
werden alle voorbereidingen snel getroffen en vanaf het najaar van 2016 trainen de Estse
dames regelmatig met hun groepsinstructeur Teet Killing. Teet woont in Estland en reist
om de paar maanden naar Nederland. Vanwege Corona komen de Tuuletütred nu samen
in online trainingen onder de begeleiding van Külliki Krabbi.
De Tuuletütred hebben bijna 20 keer opgetreden op festivals en verschillende culturele
dagen, o.a. op Ibiza en in Leicester. Meestal dragen ze prachtige traditionele Estse kleding
– iedereen bij voorkeur de van haar eigen regio. Een van de grappigste optredens was in de
Amsterdamse nachtclub Escape. Daar werd een Estse zakenconferentie gehouden en in het
avondprogramma traden de Tuuletütred op. Heel uniek voor een nachtclub! Vaak dansen
ze ook buiten en slecht weer houdt hen dan niet tegen – dan trekken ze hun regenlaarzen

64

aan en maken er een spectaculair feest van. De dames hebben ook hun eigen mythische
karakterdansen om te zorgen dat het zonnetje gaat schijnen of regendruppels vallen. Het
buitenlandse publiek houdt vooral van energieke dansen, de lokale Esten van dansen die
het meest bekend zijn in de geschiedenis van de Estse volkscultuur.
De dansgroep had een mooie droom – om deel te nemen aan het algemene Estse
dansfeest van 2019 (een belangrijk traditioneel volkscultuurfestival in Estland). En die
droom kwam uit! Maria vertelt: „Het dansfeest maakt deel uit van de Estse volkscultuur –
daar zijn we ook mee opgegroeid. Naar mijn mening wordt de band met mijn vaderland
nog sterker en belangrijker nu ik buiten Estland woon.“
De laatste zin zou ook een citaat kunnen zijn van Riikka Horn, die al jaren Ests handwerk
in Nederland promoot. Riikka: „Het systeem van breipatronen en symbolen is erg rijk en
interessant in Estland, daardoor kan ik me ook als Est presenteren.“ Riikka is de laatste jaren
veel bezig geweest met breien en vilten. Ze neemt deel aan breidagen/festivals en geeft
workshops over oude technieken, zoals valse ruitjes of het breien van een Haapsalu sjaal
(techniek genoemd naar een badplaats in Estland). Omdat deze technieken zo bijzonder
zijn, zijn er zelfs mensen uit Israël naar haar workshops in Zwolle gekomen. Riikka denkt
met veel plezier terug aan een Nederlandse dame die van plan was om een Haapsalu sjaal
te breien en zelf aan de slag ging met een boek (in het Ests!) uit 1956. Vervolgens werkten
ze samen met Riikka aan verschillende patronen en enige tijd later ontving ze een foto
met een grote sjaal die mooi opgehangen was. Daar waren ze allebei enorm trots op! Met
kinderen gaat Riikka vaak zeepjes vilten – dit soort activiteiten kunnen ook deel uitmaken
van een verjaardagsprogramma. „Maar de moeilijkste zijn uiteraard de Muhu / eiland in

Estland / kousen,” vertelt Riikka. „De garens moeten bijvoorbeeld zelf geverfd worden.“
En wie het geprobeerd heeft weet het – Muhu´s kousen breien is een test van geduld en
doorzettingsvermogen! Riikka had die test goed doorstaan want haar kousen kwamen
uiteindelijk op een aparte tentoonstelling in het Ests Volksmuseum in Tartu terecht.
We wensen de Tuuletütred heel veel succes met het dansen en Riikka met haar handwerk!
En we hopen te genieten van het optreden van de Tuuletütred op het Ests Dansfeest
voor Vrouwen in 2022!

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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Tuuletütred in 2019 op het XX-dansfeest „Minu arm“ (Mijn
liefde) in Estland. (Foto: privé-archieven van Tuuletütred)

Tuuletütred in 2019 op het XX-dansfeest „Minu arm“ (Mijn
liefde) in Estland. (Foto: privé-archieven van Tuuletütred)

Oefenen in de tuin van de Ambassade van Estland in Den
Haag in 2018. (Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

Oefenen in Corona-tijd.
(Foto: privé-archieven van Tuuletütred)

Dansen op het Embassy Festival in Den Haag in 2019.
(Foto: privé-archieven van Tuuletütred)
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Muhu /eiland in Estland/ handschoenen.
(Foto: privé-archieven van Riikka Horn)

Wollen Haapsalu – wanten. Haapsalu is een bekende
badplaats in Estland. (Foto: privé-archieven van Riikka
Horn)

Een vilt-workshop van Riikka Horn.
(Foto: privé-archieven van Riikka Horn)

Muhu kousen. Muhu is een eiland in Estland.
(Foto: privé-archieven van Riikka Horn)
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14 CULTURELE DIPLOMATIE: HET DUTCH BALTICA
ENSEMBLE EN DE FENOMENALE BALTISCHE
MIDDAG

Bedankbrief van Mart Laar, minister-president van Estland aan Paul de Boer ter ere van de 100-ste editie van de Baltische
middag in 1999. (Foto: privé-archieven van Paul de Boer)

Paul de Boer is concertpianist en koordirigent. Rond 1980 heeft hij ensemble ‘Daina’ opgericht dat vocale muziek uit Litouwen presenteerde. Enige jaren later hebben ze het repertoire uitgebreid met Estse en Letse muziek. Dit was de basis voor ‘Dutch Baltica’ dat in 1987
werd opgericht en in 1989 met hun eerste programma ‘Waar zijn Juratė en Vanemuine’
kwam. Het bijzondere is dat dit Nederlandse zangers en zangeressen zijn die in het Ests,
Lets en Litouws zingen.
Verschillende bijeenkomsten in Hamburg en in het Estonian House in Parijs gaven
Paul zeker nog extra motivatie om diep in de Estse muziek te duiken, bijvoorbeeld door
zijn contacten in Parijs werd hij voor het eerst gefascineerd door de muziek van Veljo
Tormis. Hij was waarschijnlijk ook de eerste die de Estse componisten Tormis en Cyrillus
Kreek in Nederland dirigeerde. Dutch Baltica trad toen ook op in de nog bezette Baltische
landen. In Estland hielp Eesti Kontsert bij het organiseren van de concerten, en het opwindende concept trok o.a. dirigent Tõnu Kaljuste aan. Kaljuste dirigeerde later zelf ook jaren
in Amsterdam. Natuurlijk zijn er nog andere grote Estse dirigenten in Nederland actief
geweest – Neeme Järvi dirigeerde het Residentie Orkest in Den Haag (van 2005 tot 2012)
en Endrik Üksvärav zowel het Nederlands Kamerkoor als Capella Amsterdam.
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Een van de meest bijzondere herinneringen van Paul heeft te maken met zijn cantate-arrangement in het Ests, Lets en Litouws dat hij in 1991 heeft gemaakt. De cantates
waren gebaseerd op het werk van dichters die in Sovjetgevangenkampen zaten en spraken over deportaties en de misdaden van Stalin. Het arrangement werd ook uitgevoerd
in de Baltische landen en kreeg, zoals verwacht, veel emotionele terugkoppeling. Maar
de getalenteerde Paul heeft bijvoorbeeld ook een arrangement gemaakt op basis van de
absurdistische poëzie van Joel Sang dat vooral onvergetelijk klonk tussen de muren van
kasteel Kuressaare in Estland.
Paul de Boer heeft ook veel bijgedragen aan het promoten van Estse musici in Nederland. Een van zijn meest speciale herinneringen dateert uit 1987, toen er een festival werd
georganiseerd waar Hortus Musicus uit Estland optrad. De festivallocatie was een onbewoond eiland, waar een groot concertterrein werd gemaakt en een circustent werd opgezet. Er kwamen zelfs gasten uit de VS. Maar achter de schermen keek de KGB mee! Toen
Paul een idee had gekregen om Hortus Musicus uit te nodigen om hem thuis te bezoeken,
moesten een aantal Estse vrouwen de aandacht van de machtsstructuren afleiden – zodat
Paul de musici stiekem mee zou kunnen nemen. Met succes want de muzikanten zijn uiteindelijk bij Paul op de bank beland!
En het gezellige huis van Paul kreeg sowieso fenomenale bekendheid. Paul heeft
namelijk ongeveer 23 jaar bij hem thuis in Hilversum “ Baltische middagen” georganiseerd.
Deze bijeenkomsten (waar Nederlanders die geïnteresseerd waren in de Baltische landen
en mensen uit de Baltische staten bijeenkwamen), werden al snel een begrip. Ze vonden
één keer per maand plaats, in totaal ca 230 keer. Een indrukwekkende crème de la crème
van culturele figuren uit Estland, Letland en Litouwen nam ook deel aan deze “middagen”.
Vele bekende Estse kunstenaars, muzikanten, scrijvers etc kwamen daar over de vloer
(bijvoorbeeld Arvo Valton, Indrek Hirv, Doris Kareva, Epp-Maria Kokamägi, Jaak Arro, Tõnu
Kaljuste). „Er zijn eigenlijk drie verschillende periodes van de middagen geweest. De late
jaren tachtig waren een tijd van estofielen, zo was Eric Dickens altijd bij mij te vinden.
Tijdens het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het herstel van de onafhankelijkheid van
Estland, was het een soort informatiecentrum, waar journalisten informatie kwamen zoeken
en hielpen we bij het regelen van betrouwbare vertalingen en vertalers voor de media.
Toen de grenzen weer open gingen, kwam het zakelijke perspectief er nog bij en waren er
meer zakenmensen bij mij te vinden ”, vertelt Paul. Paul’s gezellige en culturele huis was
daar absoluut de perfecte plek voor.
Paul speelde ook een belangrijke rol bij het promoten van Estse literatuur in Nederland.
Het eerste nummer van het tijdschriftje ‘Baltica Holland Bulletin’ werd uitgegeven in 1989
met vooral aandacht voor poëzie en proza. In 1993 werd het opgevolgd door ‘Baltsvluchten’ (tot 2005), dat ook vooral over cultuur ging.
Bij het inventariseren van zijn herinneringen komt Paul tot de conclusie: “Als musicus
was ik ongetwijfeld de eerste die Baltische muziek in Nederland uitvoerde. En dat doe ik
nog steeds met veel plezier. “
#EestiMadalmaad100
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De 100-ste editie van de Baltische middag in 1999.
(Foto: privé-archieven van Paul de Boer)

Tõnu Kaljuste, dirigent uit Estland (links) tijdens een
Baltische middag in Hilversum, rechts dirigent Paul de
Boer. (Foto: privé-archieven van Paul de Boer)

Paul de Boer tijdens het optreden in kasteel Kuressaare
op het eiland Saaremaa in Estland. (Foto: privé-archieven
van Paul de Boer)

Culturele figuren op bezoek bij Paul de Boer (rechts). Links
vertaler Marti Sirkel. (Foto: privé-archieven van Paul de Boer)

Een nummer van Baltsvluchten uit 1994.
(Foto: privé-archieven van Paul de Boer)

Nederlandse vertaling van het cantate-arrangement
van Paul de Boer in 1991 in het Ests, Lets en Litouws.
De cantates waren gebaseerd op het werk van dichters die
in Sovjetgevangenkampen zaten. (Foto: privé-archieven
van Paul de Boer)
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15 CULTURELE DIPLOMATIE: ESTSE LITERAIRE
WERKEN VERTAALD IN HET NEDERLANDS

Vertaler Jesse Niemeijer met zijn lievelingsquote van Andrus Kivirähk (uit zijn roman ‘De man die de taal van de slangen
sprak’). (Foto: privé-archieven van Jesse Niemeijer)

De eerste bekende vertaling van een boek uit het Ests in het Nederlands verscheen in 1932.
Dit was de roman “Toomas Nipernaadi” van August Gailit (vertaald door P. J. A. Boot, uitgegeven door Scheltema & Holkema). Eind jaren dertig en begin jaren veertig verschenen
er nog enkele vertalingen van de werken van Anton Hansen Tammsaare. Maar de Estse
auteur die het meest in het Nederlands vertaald is, is Jaan Kross met 6 werken.
Om goede Estse boeken in andere talen te kunnen lezen, zijn natuurlijk bekwame vertalers nodig. Graag willen we jullie drie heren voorstellen die niet bang zijn voor uitdagingen
en zelfs de kleinste nuances van de Estse taal goed kennen – Cornelius Hasselblatt, Jesse
Niemeijer en Frans van Nes hebben een aanzienlijk aantal hoogwaardige literatuur uit het
Ests in het Nederlands vertaald (Cornelius ook in het Duits). Hun verhaal van het leren
van het Ests is vergelijkbaar – ze waren vooral nieuwsgierig en wilden iets begrijpen en
doorgeven wat nog niet goed bekend en onderzocht was. Cornelius raakte begin jaren 80
bekend met Estland en volgens hem was de Estse literatuur “een mengsel uit Finoegrisch,
Europees, een beetje sovjetisch (wat dat ook mocht wezen) en uiteraard nog iets, en dat
moest dus Estisch zijn.” Het was gewoon belangrijk om zo’n speciaal fenomeen breder in
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Europa te introduceren! Ook Frans van Nes benadrukt het unieke karakter van de Estse
taal: “Toen ik besloot om Finoegrische talen te gaan studeren, was dat vooral omdat dat,
vanuit het Nederlands bezien, exotische talen zijn, die als voordeel hebben dat ze wel in
een vertrouwde (Europese) omgeving gesproken worden. Die combinatie is uniek.“ Van
1973 tot 2012 kon men Finoegrische talen (waaronder het Ests) als hoofdvak studeren
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Cornelius was hoogleraar Finoegrische talen aan de
Rijksuniversiteit Groningen sinds 1998. Frans en Jesse waren zijn studenten.
Er wordt veel gesproken over het feit dat de Estse taal moeilijk is, en volgens Cornelius
is het belangrijkste struikelblok de zinsbouw, die totaal andersom is in vergelijking met
de Indo-Europese talen. Een vertaler moet in zijn hoofd een aantal schakelaars omzetten,
voor hij een Estse tekst fatsoenlijk naar het Duits of Nederlands kan overdragen. “Duitse
en Nederlandse teksten zijn doorgaans dan ook 20% langer dan het Estische origineel”,
legt Cornelius uit. Volgens Frans van Nes is het (aangezien het Ests een kleine taal is) voor
een vertaler veel gemakkelijker om grote en belangrijke werken te vertalen. Daarnaast valt
er veel meer te ontdekken. Die luxe hebben vertalers uit grotere talen niet.
Natuurlijk hebben de vertalers ook hun favoriete auteurs, wiens werken hen het meest
hebben geraakt. Op deze lijst staan bijvoorbeeld

Jaan Kross, Viivi Luik en Andrus Kivirähk.
Kross heeft een unieke combinatie van tijdloze globale thema’s, filosofie, Europese en
wereldgeschiedenis en een bijzonder rijke taal. Viivi Luik heeft zo´n subtiele humor dat het
een voorrecht is om erin te duiken. Kivirähk en zijn vermogen om humor te combineren
met politiek materiaal is heel apart. Het blijkt ook dat de vertalers hun eigen bucketlist
hebben met werken die nog op hun beurt wachten. Deze lijst varieert van de kinderboeken van Kivirähk tot de symboliek van Friedebert Tuglas en van de beschrijvingen van de
Singing Revolution van Rein Raud tot de romans van Karl Ristikivi.
Wat goede boeken betreft is het vaak zo dat sommige gedachten en citaten kunnen
blijven spoken. Je kan zomaar iets tegenkomen dat de wijsheid van het leven mooi samen
vat. Cornelius Hasselblatt vertelt dat zijn lievelingscitaat afkomstig is van Uku Masing
(1909-1985), uit een essay dat hij in 1940 schreef: „Kleine volken hebben alleen al een
bredere horizon omdat ze niet om het bestaan van andere volken heen kunnen.“ Volgens
Cornelius zegt dit veel over de voordelen van het Estse volk en de Estse taal in vergelijking
met grote landen (die wellicht veel beperkter zijn in hun kennis en activiteiten).
Voor Jesse Niemeijer ligt de taal waarin Andrus Kivirähk schrijft hem het meest na aan
het hart. Van het vertalen van zijn roman ‘De man die de taal van de slangen sprak’ heeft
hij het meest genoten en daar komt ook zijn lievelingsquote vandaan. Deze vond Jesse
zo toepasselijk dat hij met de quote op de foto wilde (zie de foto’s van dit FB-bericht!).
Ten slotte hebben we natuurlijk een boeksuggestie. Als Cornelius, Jesse en Frans
slechts één Ests boek aan zouden raden, zou dat ‘Tussen drie plagen’ van Jaan Kross
zijn. Wat een consensus! Volgens hen kan je dit boek drie keer lezen en altijd nog iets
nieuws vinden. Het laat je nadenken over een aantal filosofische vraagstukken zoals: wat
is waarheid? Wat is loyaliteit? Wat is jouw eigen identiteit? Daarnaast is de taal van Kross

72

zo rijk dat je daar enorm van kan genieten. Samengevat door Jesse: “Een prachtige lijvige
historische roman waarin Kross in zijn bekende barokke stijl de morele dillema’s van de
hoofdpersoon uit de 16e eeuw schetst en zo beeldend schrijft dat je het laat middeleeuwse
Tallinn haast kan ruiken.”

#EestiMadalmaad100

#EstNL100
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De werken vertaald uit het Ests naar het Nederlands in de jaren 1932–2020. (Foto: het privéarchief van Cornelius
Hasselblatt)

Jesse Niemeijer en Frans van Nes op de literaire avond
van Jaan Kross in Amsterdam in november 2019.
(Foto: ambassade van Estland in Den Haag)

Cornelius Hasselblatt, estofiel en hoogleraar Finoegrische
talen aan de Rijksuniversiteit Groningen (sinds 1998) en
ambassadeur van Estland Gita Kalmet in Groningen in
2008. (Foto: ambassade van Estland in Den Haag)

In 2012 verscheen het boek van Cornelius Hasselblatt
‘Van Ijstijd tot Skype. Korte geschiedenis van Estland.‘
(Foto: het privéarchief van Cornelius Hasselblatt)

74

16 HET POSITIEVE IMAGO VAN
ESTLAND IN DE NEDERLANDSE MEDIA

Moeras in Estland. (Foto: Romet Vaino, Brand Estonia)

Estland komt vaak in de Nederlandse media terecht op drie interessante gebieden: reizen,
onderwijs en digitale vraagstukken. Het Estse onderwijs komt keer op keer naar voren,
voornamelijk vanwege de zeer goede resultaten van Estse schoolkinderen op PISA-tests
(dit is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de vaardigheden en kennis in wiskunde, natuurwetenschappen en lezen van 15-jarigen test). Dit inspireert Nederlanders
om op zoek te gaan naar de sleutel tot het succes van Estse kinderen. Op het gebied van
digitale kwesties heeft Estland de kans om te stralen als het vlaggenschip van e-governance. Maar daarnaast is Estland ook een betoverende reisbestemming. Hieronder staan
enkele voorbeelden van hoe Estland als mooie bestemming in de Nederlandse media
wordt gepresenteerd.
We hebben een zeer interessant artikel over Tallinn gevonden in het septembernummer
van De Prins uit 1939 (met dank aan Frederik Erens en John de Jonge). De Prins was een
Nederlands tijdschrift dat werd uitgegeven tussen 1901 en 1948 door Uitgeverij N.J. Boon
te Amsterdam. Het tijdschrift stond bekend om zijn rijke fotomateriaal. Het is indrukwekkend om te zien dat men zich in de reportage van september 1939 ernstige zorgen maakt
over het voortbestaan bestaan van de Baltische staten als onafhankelijke landen. Tegelijkertijd is de beschrijving van Tallinn en zijn inwoners erg uitnodigend en concludeert men
dat het moderne Tallinn opgebloeid is: “Een fonkelnieuw nationaal theater, een centrum
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van banken, wolkenkrabbers, villa´s, winkels, hotels met westersch comfort, zeer elegante
taxi´s.“ De lokale keuken is vaak ook belangrijk in zo´n reportage en dit zegt De Prins over
de Estse keuken: “In de cafe´s drinkt men geen koffie maar vruchtensappen, waaronder de
frambozenwijn een bijzondere plaats in neemt.“ De legendarische schoonheid van Estse
vrouwen was toen al een begrip en deze “aschblonde meisjes met een edele houding“
lieten een onvergetelijke indruk achter zowel werkend in restaurants als onderhandelend
op de markt.
Als je de reisreportages uit Estland van de afgelopen jaren in Nederlandse publicaties
bekijkt, is het prettig om te erkennen dat Tallinn en Estland op grotere schaal journalisten blijven fascineren met hun geschiedenis, sfeer en keuken – leuke reisverhalen zijn
verschenen in bijvoorbeeld het september 2020 nummer van Lonely Planet Nederland
en het mei 2020 nummer van glossy ELLE Nederland. Op basis van de algemene indruk
(zonder grondig onderzoek!) kunnen we veronderstellen dat het meest gefotografeerde
gebouw van Tallinn (in de Nederlandse media) van de afgelopen honderd jaar de Alexander
Nevski-kathedraal is. Tallinn blijft ook opzienbarend als Hanzestad. Tegelijkertijd, terwijl
gerespecteerde publicaties tegenwoordig over Telliskivi schrijven als het meest trendy
deel van de stad, gingen de journalisten van de jaren dertig in die wijk zeker niet op zoek
naar de meest creatieve zielen van de stad.
De waarde van de Estse natuur, ruimte en stilte wordt in de loop van de tijd alleen maar
groter. Sophie Bous vat de emotie (die ze voelde in het nationale park Lahemaa) samen in
Lonely Planet Nederland: “De stilte en onbeweegelijkheid van de omgeving voelen geheimzinnig, haast alsof de wereld hier op pauze is gezet.“ Tegelijkertijd weet Sophie dat het
tegendeel waar is, aangezien er bij nader inzien vele levensvormen zijn in het moeras. Op
het Daily Cappuccino-platform beschrijft blogger Wanda Bregman een herkenbaar gevoel
voor velen (dat ze ervaart tijdens een voettocht naar het Viru-moeras): “Pure serene rust.
Het is zo intens mooi dat ik er stil van ben. Ik loop door een prachtig kleurenpalet in een
bizar mooie natuur. Ik voel de verstilling en word één met deze overdonderende natuur.“
Naast de betoverende natuur heeft Estland natuurlijk ook een rijke cultuur. Een van
de tradities die de Esten het meest na aan het hart ligt, is beslist het zang- en dansfeest
(laulu-ja tantsupidu). Een fenomeen dat ook in de Nederlandse media constant aandacht
krijgt. Het volgende citaat is bijvoorbeeld bijzonder charmant door zijn tijdloosheid: “… die
zangersfeesten, die zoo veelvuldig worden gehouden in dit land van zangers en van het
Estlandsche lied, dat bewaard bleef ondanks vreemde overheerschingen, dat terecht door
het moderne Estland in hoog aanzien wordt gehouden en dat – iedere Estlander zal het
u verzekeren – altijd zal blijven bestaan, wat er ook moge gebeuren!“
Uiteraard verklapt het taalgebruik dat dit geen recent citaat is (het komt uit het septembernummer van De Prins uit 1939), maar inhoudelijk klopt het voor zowel 1939 als 2020.
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Een pagina uit het septembernummer van De Prins (Uitgeverij N.J. Boon te
Amsterdam) uit 1939 (met dank aan Frederik Erens en John de Jonge).

Het september 2020 nummer
van Lonely Planet Nederland. (Foto:
Ambassade van Estland in Den Haag)
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SLOTWOORD

Eve Reincke van de Ambassade van Estland in Den Haag en Martin Raud duiken in de archieven van de Estische
Vereniging in Nederland. (Foto: Ambassade van Estland in Den Haag)

Iedereen kent pakjesavond. Het leuke is dat je bij je cadeautjes ook vaak een persoonlijk
gedicht van Sint en de Pietkrijgt (terwijl je in Estland zelf een gedicht klaar moet hebben om
überhaupt een cadeau van de kerstman te mogen ontvangen). Ongeveer 15 jaar geleden
zat er een gedicht in mijn pakje waarin Sinterklaas (psst… mijn Nederlandse schoonvader) met veel enthousiasme en respect de zelfbedachte term “Neder-Est” beschreef. Een
“neder-est” is een persoon die zijn best doet om de cultuur, de omgeving en de mensen
van Estland en Nederland dichter bij elkaar te brengen, wederzijds begrip te vergroten en
het dagelijks leven te verrijken met de mooie tradities van beide landen.
Als we terugkijken op de betrekkingen tussen Estland en Nederland van de afgelopen 100 jaar, mogen we dankbaar vaststellen dat er buitengewoon veel van dergelijke
“Neder-Esten” zijn. Sommigen werken dagelijks en op een evenwichtige manier aan de
relaties tussen de landen, sommigen organiseren een eenmalig knallend festival, waarvan
de effecten nog jarenlang voortduren. Maar deze bijdragen zijn allemaal van onschatbare
waarde.
Dit proces van het verzamelen van materiaal voor onze sociale media serie van 100
jaar diplomatieke betrekkingen tussen Estland en Nederland nam bijna een jaar in beslag
(en natuurlijk hebben we ook veel “geërfd” van de vorige teams van de Estse Ambassade
in Den Haag). Gesprekken en brieven, interviews en bijeenkomsten, elektronische en fysieke
documenten, rapporten, boeken, krantenartikelen, studiemateriaal en natuurlijk foto’s,
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foto’s, foto’s ... Ik ben zeer gefascineerd door de activiteiten en verhalen van verschillende
mensen – hoeveel bijdragen er zijn (en nog steeds worden) geleverd, waardoor de relatie
tussen onze landen elke dag een beetje sterker wordt. Op het niveau van ambassadeurs
en diplomaten, maar ook in zakelijke en culturele kringen of in het dagelijks leven van
gezinnen. Hoeveel kracht er toch in mensen zit om bijvoorbeeld Estland vanwege de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog te verlaten en in Nederland weer helemaal opnieuw
te beginnen of om een hele

Nederlandse beweging op te zetten ter ondersteuning van
de her-onafhankelijkheid van Estland (en de andere Baltische staten)! Wat een vastberadenheid om decennialang geduldig te werken om nauwere zakelijke contacten tussen de
landen mogelijk te maken, om Estse en Nederlandse studenten bij elkaar te brengen of
elkaars literatuur te vertalen! Om in tijden van nood te zorgen dat Estse gezinnen eten op
tafel hebben staan en
 dat het dak van een verzorgingstehuis kan worden gerepareerd. Om
meesterwerken in muziek, dans of handwerk uit te wisselen. Of de Estse gemeenschap in
Nederland in ere te houden en trouwe fans daaromheen te verzamelen. En er zijn natuurlijk
ook veel gezamenlijk feestjes gevierd waardoor zelfs de meest bescheiden oude heer een
speciale glans in zijn ogen krijgt.
In totaal hebben we bijna 20 verhalen of Facebook-berichten over de betrekkingen
tussen Estland en Nederland geschreven. Om ze goed te bewaren, zijn we van plan om
alle verhalen in één document op te slaan. Hopelijk zal dat veel ontdekkings- en herkenningsplezier bieden!
Ik wens ons allemaal veel passie en energie om de komende honderd jaar een waardig
vervolg op deze verhalen te creëren!
Eve Reincke
Adviseur van de Ambassade van Estland in Den Haag
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