
Tekst en fotografie: Bas van Oort

 | 83

1

Oostzee-metropool
Lente in Riga

Meer dan een halve eeuw lag riga ergens  
verstopt achter het iJzeren gordiJn, Maar toch 
is de grandeur van de letse hoofdstad nooit 
verloren gegaan. wat Meteen opvalt? op elke 
straathoek koffie en een goed verhaal.
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H
et uitzicht vanaf  
de Sky Line Bar,  
zesentwintig etages 
hoog: de zon die 

langzaam achter Riga onder-
gaat. Indrukwekkend. Van 
links naar rechts kijkend, zie ik 
eerst de wijk achter het cen-
traal station. Grauwe huizen 
waar boven een Sovjetversie 
van het Empire State Building 
uittorent. Dan de markt, ge-
vestigd in enorme koepelvor-
mige hallen. Vroeger werden 
er zeppelins gebouwd, nu 

schuifelen er elke ochtend 
oude dametjes tussen bloe-
menstalletjes en groente-
kraampjes. Door naar de 
andere kant van het station, 
waar het centrum en de gran-
deur begint. Met de Nationale 
Opera, de culturele trots van 
de Letten, en diverse kerkto-
rens, waaronder Doma bazni-
ca, de grootste middeleeuwse 
kathedraal van de Baltische 
staten. Nog verder naar 
rechts, langs statige huizen-
blokken, stadsparken en 

 brede avenues waarover 
taxi’s en trammetjes snorren, 
ontdek ik het monument van 
de vrijheid. Ook alweer groots 
en statig. Nu, bij het vallen 
van de avond, had ik met dit  
uitzicht Parijs of Wenen ook 
geloofd.

Barista Ieva 
Om het huidige Riga een  
beetje te kunnen begrijpen, 
moet je het verleden induiken. 
De geschiedenis van Letland 
is een complexe, zo jarenlang 

in de mangel tussen (nazi-)
Duitsland en de Sovjet-Unie. 
Het Bezettingsmuseum  
vertelt zowel over de Sovjet-
overheersing als over de  
bezetting door Duitsland. 
‘Veel mensen kunnen zich niet 
voorstellen hoe ingrijpend de 
geschiedenis van Letland 
voor de bevolking is geweest’, 
zegt curator Inesa Krievina.  
‘Met dit museum hopen we  
iedereen daar wat bewuster 
van te maken.’ 
Op weg naar buiten, foto’s  

van wereldleiders passerend  
die ons hier zijn voorgegaan,  
praten we nog wat na. Dat 
Letland pas sinds twintig jaar 
weer onafhankelijk is, en  
razendsnel eigen taal, cultuur 
en geschiedenis in ere heeft 
weten te herstellen. Dat de  
bevolking wat schuw is, op 
het eerste oog niet erg gastvrij 
lijkt, maar dat dit slechts een 
Noord-Europese vorm van de 
kat uit de boom kijken is. We 
lopen langs een standbeeld 
van een trio Letse vrijheids-

strijders, uitkijkend over de  
rivier de Daugava, en hier  
ooit neergezet door de Sovjets.   
Als we hierna de Tea&Coffee 
Garden binnengaan, zijn we 
in één keer terug in het nu. 
Modern ingericht, met een 
binnentuintje, een lounge- 
gedeelte en waarschijnlijk  
de leukste barista van Riga. 
‘Sinds een paar jaar is er echt 
sprake van een koffiecultuur 
in de stad’, vertelt Ieva terwijl 
ze een Hot Whisky maakt.  
‘Koffietentjes schieten als pad-

destoelen uit de grond.  
Studenten maken er huis-
werk, zakenlui doen er zaken 
en je vindt er veel take aways. 
Het past bij de moderne uit-
straling van een grote stad.’

Black Magic
De oudste koffiebar van Riga 
staat vanzelfsprekend in de 
historische binnenstad. We 
volgen gids Zane Supulniece 
door de nauwe steegjes. Ze 
vertelt dat de stad meer dan 
800 jaar oud is en dat Riga 

lange tijd een belangrijke 
handelspost was op een 
strategische plek, en daarom 
floreerde. ‘Over elke straat-
hoek bestaat wel een mythe of 
legende’, weet Zane. ‘Neem 
de Black Magic Bar. Hier komt 
dé drank van Riga vandaan: 
Black Balsam. Honderden ja-
ren geleden woonde Abra-
ham Kunze in dit pand, een 
apotheker die zijn leven lang 
zocht naar een drankje dat 
onsterfelijk maakt. Kunze 
bleef maar zoeken en zoeken, 

Black Magic Bar

Oost-Europese delicatesse: gedroogde vis

‘Mikhail Eisenstein, onthoud die naam.’Riga’s leukste barista: Ieva
Waar ooit zeppelins werden gebouwd, liggen nu tomaten

Uitzicht over de stad vanuit de Sky Line Bar

/   de drank van riga: 
black balsam /
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Foto pagina 83
De 123 meter hoge
toren van de St.-Petrus 
kerk in het oude
centrum van Riga.
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Denksport in de Wöhrmanntuin

Ook in het Lets is Rooibos Rooibos

Jugendstil-architectuur, de trots van Riga-centrum

// NU OP WWW.REIZEN.NL
Meer foto’s en informatie over Riga, de bezochte 
musea, koffietentjes, beste reistijd, enz.

Vragen of opmerkingen? 
bvanoort@anwb.nl

// HOE KOM JE ER?
Wij vlogen met Air Baltic van Schiphol naar Riga 
(www.airbaltic.com). Dat kan dagelijks. Sinds 
december 2011 vliegt lowcoster Wizzair ook 
vanaf Eindhoven op de Letse hoofdstad. Voor 
prijzen en tijden: www.wizzair.nl.

// ZELF DOEN?
Wil je ook een stadswandeling met een gids  
door Riga maken? Boeken bij Zane Supulniece 
kan via www.zanne.lv of direct bellen naar  
+371 29249406.

tot hij op een gegeven moment 
een unieke mix had van wod-
ka en 24 andere ingrediënten. 
Zonder succes overigens, want 
de apotheker leeft al lang niet 
meer. Maar de Black Balsam 
was geboren, en het verhaal 
gaat dat er nu nog slechts één 
ingrediënt ontbreekt. Niemand 
echter  die weet wat dat is.’ 
Ik besluit de drank met koffie 
te proberen en bestel een  
Riga Coffee Black. Of dit de 
missende schakel naar  
onsterfelijkheid is, ik vraag het 
me af. Echt lekker smaakt de 
combi in elk geval niet.

Maagden van steen 
Een ander deel van de stad 

waar Riga roem mee wist te 
vergaren is de art nouveau- 
wijk. Ruim een derde van  
het centrum bestaat uit  
Jugendstil-architectuur. Zane 
drukt ons meerdere malen op 
het hart om één naam vooral 
niet te vergeten: Mikhail  
Eisenstein, de architect van al 
deze pracht. Tussen zakenlui 
en diplomaten bestellen we 
cappuccino bij een van de 
take aways. Weer buiten doen 
we braaf wat Zane ons  
opdraagt: ‘Omhoog kijken!’  
In slakkentempo gaan we 
achter haar aan, starend naar 
leeuwen met vleugels, maag-
den met kransen en zee-
arenden. Over elk gebouw, 

waar we langskomen, vertelt 
Zane een nieuwe anekdote. 
En bij elke straat snappen we 
haar enthousiasme. Had ik de 
vergelijking met Wenen en 
Parijs al gemaakt?

Sia Apsara
Met nekkramp van het  
omhoogkijken keren we terug 
op de Elizabets Iela, aan de 
centrumkant van de wijk.  
Een mondaine straat met  
haute couture en dure auto’s. 
We duiken Vermanes Park in, 
aan de overkant. Ook bekend 
als de Wöhrmanntuin, omdat 
een rijke weldoenster, Anna 
Gertrude Wöhrmann, in 1817 
haar gigantische tuin aan de 

stad schonk. Er zitten mannen 
te schaken. Zoals ze dat elke 
dag doen, in hun vaste hoekje 
van het park, niet ver van de 
Sia Apsara, een klein thee-
huisje, dat zo uit een sprookje 
lijkt geplukt. Binnen klinkt 
klassieke muziek en is er keus 
uit ontelbare verse kruiden en 
smaken (opvallend: rooibos is 
in het Lets ook rooibos). Buiten 
valt langzaam een nieuwe 
avond. Werkend Riga spoedt 
zich naar huis, studenten  
spreken af voor koffie of een 
biertje en maken plannen 
voor de komende nacht. Zoals 
het hoort in een metropool.  •

Xtra // Riga


