
Reisdagboek Harold Makaske Shanghai 27 november – 5 december 2011 
 
www.makaske.nl 
 
27/11 
Ik ben gearriveerd in Shanghai. Vlucht is goed gegaan en hotel is prima aan de 
rand van het centrum. 
  
Rond het hotel zijn allemaal kleine winkeltjes en een markt op straat. Dat lijkt 
leuker dan het in werkelijkheid is, want het is wel een chagrijnig volk die 
Chinezen. Komt er een vrouw met een hondje van de markt aflopen. Ik spreek haar 
aan en terwijl ik op het hondje wijs, vraag ik "Vlees gehaald? Hoe marineer je 
die en hoe lang moet zoiets nou braden?" Kijkt ze me boos aan. Nou ja zeg...  
probeer je - als door onze Geert goed opgevoede Nederlander - te integreren en 
een beetje interesse te tonen in hun cultuur is het weer niet goed. 
 
Ik ben maar snel teruggegaan naar mijn kamer (15 hoog) en kom daar niet meer af 
totdat de taxi weer komt voorrijden om me naar het vliegveld te brengen.  
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Vandaag de eerste echte dag in deze dwaze stad. 
  
De rochelende spugende mensen geven je toch een beetje het gevoel thuis te zijn. 
Het is soms net alsof je in Oene rondloopt, maar dit terzijde.  
  
Na enorm geslapen te hebben, ben ik vanmorgen naar het centrum gelopen. Een 
flinke wandeling van ruim 3 kilometer. Shanghai is een geweldige stad. Mooie 
gebouwen. Koloniaal en megalomaan door elkaar heen. Volgens mij hebben ze hier 
genoeg kleding in de shopping malls om heel Azië in de laatste mode te steken. 
De Shanghainezen doen de naam ‘fashionstad’ van China eer aan. Ze lopen er over 
het algemeen zeer modern bij. Het idee van communisme is op straat niet terug te 
zien. 
  
Na een andere weg terug gelopen te hebben, zag ik dat het weer hier gaat 
omslaan. Daarom vanavond toch maar teruggegaan naar het centrum. Dit keer niet 
te voet, maar per taxi. Dat is grappig, want de taxichauffeurs hebben geen idee 
wat je bedoelt als je naar De Bund wilt. Je moet je voorstellen dat naar de De Bund 
vragen hetzelfde is al in Amsterdam vragen naar De Dam.  
 
De eerste taxichauffeur raakte in paniek en omdat ik mijn plattegrond in het hotel had 
laten liggen, ben ik maar uitgestapt. De volgende taxichauffeur had ook geen idee 
waar ik het over had, dus heb ik hem maar zelf de weg gewezen. Ook de terugtocht 
naar het hotel zou nooit zijn gelukt als ik niet de weg had gewezen. Daar is dus nog 
wel een inhaalslagje te maken. 
  
In het centrum een aantal avondfoto’s van de verlichting gemaakt. Terwijl de EU 
ons verbiedt om een gloeilamp te kopen, lijkt het wel of de winkelstraten hier 
in brand staan. Deze stad alleen al (20 miljoen inwoners) jaagt er minstens 
zoveel elektriciteit door als heel Nederland bij elkaar. Neem alleen al alle 
airco’s in de flatgebouwen. Je vraagt je af waar wij het over hebben. 



  
Maar dan de belevenissen in de drukste winkelstraat van de stad. Ik ben bewust 
naar Shanghai gegaan, terwijl ook b.v. Manilla op het lijstje staat, omdat ik 
geen gezeik met prostitutie wil hebben. Je denkt dat China – waar prostitutie 
strikt verboden is – dat wel onder controle heeft, maar om de zoveel meter word 
je door vrouwen aangesproken met de vraag of je een seksmassage wilt. Het is om 
moedeloos van te worden, want negeren heeft weinig zin. Je moet ze bijna van je 
afslaan. We hebben het dan over een knetterdrukke winkelstraat met alle grote 
modehuizen en shopping malls. Dus geen achteraf steeg in een donker deel van de 
stad.  
 
Ik maak me overigens wel grote zorgen om de Chinese prostituees. Niet 
vanwege geslachtsziekten, want die moeten ze maar zelf oplopen, maar vooral 
vanwege hun ogen. Volgens mij hebben ze allemaal een oogafwijking. Steevast 
word ik aangesproken met ‘oh sir… you are so beautiful’.  Het lijkt wel of ik  een Pearl 
reclame rondloop, waarbij de vrouwen in de volgende scene een bril met +6 krijgen 
aangemeten. Of zouden deze vrouwen mijn goddelijk lichaam op waarde weten te 
schatten? Hoe dan ook... ik heb de effectieve remedie tegen deze lovergirls 
gevonden. Als ik mijn camera omhoog houd, zijn ze als een speer verdwenen.  
 
De dames in kwestie blijken overigens in twee verschillende groepen verdeeld te 
kunnen worden. Je wordt niet alleen ’s avonds aangesproken, maar ook overdag. ’s 
Avonds zijn het vooral prostituees, maar de vrouwen (en soms zelfs oudere opa-
achtige types) die je overdag aanspreken, proberen na een gezellig praatje een 
theehuis of restaurant in te lokken om je daar vervolgens veel te dure consumpties 
aan te smeren. Ik was gewaarschuwd door mijn reisgids dus heb wel een 
gemoedelijk praatje gemaakt met een oudere man, maar hem vervolgens vriendelijk 
achter gelaten. 
  
Een voor mij geheel nieuw fenomeen trof ik aan op de bovenste etage van een 
megalomaan warenhuis. Na de complete kermis (inclusief achtbaan) in Bandung in 
Indonesië, de fitnesscentra en speelhallen in Singapore en Tokio, verrasten ze me 
hier met een etage vol met televisiekamers. Allemaal middelgrote woonkamers met 
leren banken en een televisie met stereo-installatie. En dan niet en paar, maar 
de nummering liep – voor zover ik het heb gezien – door tot 94. Die kamers 
worden gehuurd door groepjes Chinezen die er gaan… karaoken. Een helskabaal 
schalt over de gangen. Allemaal verschillende nummers en een kakafonie van vals 
zingende chinezen. De zaaltjes staan vaak blauw van de rook en de tafels staan 
vol met flessen bier en andere drank. Een bizar schouwspel waar ik zeker naar 
terugga om foto’s te maken. Helaas had ik vanavond mijn groothoek lens niet bij 
me. 
  
Kortom… ik vermaak me prima. Morgen maar eens naar een paar buitenwijken om 
wat kleding in te slaan. In het centrum is dat niet echt goedkoop. Zo betaalde ik 
eens in Beijing een tientje (guldens) voor een Camel shirt waar ik jaren mee heb 
gedaan. Een zelfde shirt kost hier in de merkstore bijna tweehonderd euro. Iets 
zegt me dat ik daar geen ruim honderd jaar mee ga doen, dus lijkt me die aankoop 
niet prijseffectief. Dat moet goedkoper kunnen. 
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Het weer is omgeslagen. Het is bewolkt en nog drukkender warm dan de afgelopen 
dagen. Althans zo voelt het want de thermometer zegt dat het koeler is. Hoe dan 
ook… het is beter dan in Nederland *grijnsch*  
 
Maar over het weer wil ik het niet hebben. Daar zitten jullie niet op te wachten. Jullie 
willen keiharde feiten en analyses over deze stad. Ik begrijp het wel. 
 
Het hotel is een verhaal op zich. De informatie op de KLM site gaf de indruk dat het 
een middelluxe hotel zou zijn met tal van voorzieningen. De kamer is op zich prima. 
Niet bijzonder groot, maar dat is in een stad waar gewoekerd wordt met ruimte niet 
vreemd. Er is televisie – daarover later meer – en internet dus de basisvoorwaarden 
voor een menswaardig bestaan anno 2011 zijn gewaarborgd (oh ja… er is ook een 
bed). In de omschrijving van het hotel stond dat er een luxe zwembad met zelfs een 
‘tropisch strand’ aanwezig zou zijn. Ik ben dus in mijn zwembroek (met de 
badhanddoek nonchalant over de schouder, want je bent op vakantie nietwaar, dus 
wat kan het schelen) naar de receptie gelopen om te informeren waar ik dat paradijs 
zou kunnen vinden. De dame achter de receptie verwees mij naar buiten en dan 
rechtsaf in de ‘basement’. Ach zoeken naar het strand heb ik onlangs nog in Epe 
gedaan, dus mij is niets te dol.  
 
Ik loop het hotel uit, sla rechts af en loop om het gebouw. Aha… een deur en jawel… 
een trap naar beneden. En toen stond ik in de kelder van het hotel. Ik kan jullie 
zeggen. Je wilt de kelder van een hotel – en zeker niet in Azië – nooit zien. Zeker 
niet als je er ook moet ontbijten – ook daarover hieronder meer. In de desolate 
smerige puinhoop kon ik mij geen zwemparadijs voorstellen, dus ging ik maar weer 
naar boven. Ik had het verkeerd begrepen. Het was een stukje verder en dan de trap 
af.  
 
Jawel… midden tussen de flatgebouwen staat inderdaad een gebouw en daar loopt 
een trap naar beneden waar de chloordampen naar boven vluchten. De beloofde 
waterrijke hof van Eden blijkt een collectief zwembad van alle flatgebouwen uit de 
buurt te zijn. Zeg maar… een cadeautje van de communistische partij aan het noest 
werkende proletariaat. Nou weet ik niet wat de Chinese definitie is van een ‘tropisch 
strand’ is, maar het lijkt er sterk op dat ze daar dezelfde definitie voor hanteren als 
Expedia voor het Heerder Strand.  Behalve een paar plastic tuinstoelen heb ik geen 
strand kunnen ontdekken. Bedwelmd door de chloordampen ben ik maar 
teruggegaan naar mijn hotel. Communistische gelijkheid is leuk, maar ze moeten het 
niet overdrijven. Uiteraard leent dit zwembad van de Hemelse vrede zich uiteraard 
wel uitstekend voor een fotoreportage.  
 
Er is wel meer mis met het hotel. Zo werd ik vanmorgen bij het ontbijt niet 
verwelkomd door het bedienend personeel, maar door een kok. Waar het bedienend 
personeel was, heb ik niet ontdekt. Het was een fijne frisse start van de ochtend. De 
kok was waarschijnlijk ooit gekleed in een onberispelijk wit jasje, maar zag er nu uit 
alsof hij net het varken voor het avondeten had geslacht.  
 
Ik voel dat jullie denken… wat eten ze daar nou als ontbijt? We hebben ruime keuze. 
Zo is er een heus continentaal ontbijt. Dat bestaat uit zelf te roosteren witte 
boterhammen met precies één soort jam. Maar ja… wie wil er dan ook een 
continentaal ontbijt? Het Chinese ontbijt bestaat uit nasi met daarnaast allerlei 



verschillende gerechten. Nou kun je mij dag en nacht de Aziatische keuken 
voorzetten, dus die boterham met jam kan mij gestolen worden. Toch ging het 
vanmorgen ook met het eten een beetje mis. 
 
Je verwacht dat de gebakken vis, nasi, mie en vleesgerechten warm worden 
geserveerd. Dat verwacht je ja… maar vanmorgen was dat allemaal koud. Wel warm 
– goed doorgekookt volgens mij – was de sinaasappelsap. Natuurlijk heb ik mij niets 
van deze culinaire vergissing aangetrokken en alles keurig naar binnen gewerkt. Ik 
weet dat afgekoeld eten een gezondheidsrisico heeft, maar daarvoor heb ik een 
immer werkende remedie. Gewoon extra veel eten dan hebben die bacteriën elkaar 
om mee te spelen en hoeven ze zich niet aan mijn darmen te vergrijpen. 
Gegarandeerd succes. Het bewijs? Ik leef nog steeds en heb nergens last van. Ik 
kan dit gedoe altijd wel waarderen en wat mij betreft spijkeren ze drie Michelin 
sterren aan de gevel van het hotel. 
 
Na het ontbijt ben ik na de bekende miscommunicatie met de taxichauffeur 
vertrokken naar een gespecialiseerd fotowarenhuis. Dat had ik zelf nooit gevonden, 
want het ligt ver buiten de gebaande paden en de zoekmachines van internet werken 
hier uitermate beroerd. Gelukkig kreeg ik vanuit Nederland het adres gemaild (Ab… 
dank!). Nou heb ik toch al heel wat fotozaken gezien. Neem B&H in New York. Dat 
staat bekend als hét fotowalhalla op aarde. Met die zaak kan dit paleis zich makkelijk 
meten.  
 
Je moet je het volgende voorstellen. Twee gebouwen van ieder zo groot als een 
gemiddelde V&D. Het eerste gebouw heeft 6 etages en het andere 5 etages. En die 
zijn helemaal volgepakt met alle denkbare fotoapparatuur en onderdelen. Noem een 
merk, type, schroefje, accessoire of wat dan ook op het terrein van foto of video en 
het is op voorraad. Het is een zogenaamde shop-in-shop formule met zeker twintig 
zaken die Canon-artikelen verkopen. Idem voor alle andere merken. En ze hebben 
de meest exclusieve objectieven op voorraad liggen. Er is ook een visagie-
opleidingscentrum en een volledige etage vol met camera en objectieven 
reparateurs. Waar we in Nederland de camera’s en objectieven in een stofvrije ruimte 
met bovendruk repareren, zitten hier mannen achter een bureau te klussen aan 
peperdure lenzen en camera’s. De onderdelen liggen los om hen heen.  
 
En de prijs van de foto-apparatuur? Interessant voor de particuliere consument, maar 
minder voor de professionele fotograaf die de BTW kan verrekenen. De prijzen liggen 
ongeveer 20-25 procent lager dan in Nederland. Ik heb dus wel mijn ogen 
uitgekeken, maar niets gekocht. 
 
Nou ja… drie spijkerbroeken voor omgerekend 60 euro in een winkel om de hoek van 
het hotel. Kleding kun je hier voor een prikkie kopen en zo verdien ik de reis weer 
terug. Als Veluws boertje blijf je toch een beetje het gekke broertje van Zeeuws 
meisje. Die kledinghandel doet me overigens denken aan de fascinerende en 
schokkende documentaire ‘China Blue’ waarin een aantal jonge vrouwen worden 
gevolgd die in een spijkerbroekenfabriek werken. Dagen van 20 uur om complete 
spijkerpakken voor 2,50 dollar per set te kunnen verkopen aan grote Westerse 
merken. Schokkend om te zien en zeker een aanrader. Het is bizar dat je hier 
dezelfde broek voor 20 euro in een reguliere winkel (geen marktkraam, want daar 



kosten ze nog minder) kunt kopen. Er wordt veel geld verdiend door de grote 
merken. Voor wie geïnteresseerd is… ik heb deze docu thuis. 
 
Op weg naar het hotel heb ik de grootste cappuccino gedronken die ik ooit heb 
gezien. Ik dacht… kom na zoveel geldverbrasserij giet ik ook nog maar een large 
koffie in mezelf. Krijg ik een kop van een halve liter (!). En… ook nog erg goed te 
drinken. Wat wil een mens nog meer? 
 
Nou… nog veel meer maar dat lezen jullie nog wel. 
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Het regent en is ineens koud geworden hier. Dus de lol is er nu wel helemaal af. Nou 
ja… er is ook in dit weer nog genoeg te beleven. 
 
Vanmorgen werd ik om vijf voor tien wakker. Kort daarop werd er op de deur geklopt 
(zou de Sint mij dan toch eindelijk hebben gevonden?”, dacht ik. Maar nee, het 
kamermeisje kwam binnenwandelen). Niks uitslapen… de wereldrevolutie moet 
verder. Het anti-imperialisme vraagt om actie! Dus opstaan! Ik begrijp het wel en trok 
maar snel de stad in. 
 
Volgens de twee reisgidsen die ik bij mij heb, is een bezoek aan de ‘Franse 
concessie’ – een oude wijk, die vroeger onder Frans bewind stond – een absolute 
must voor bezoekers. Ik had al mijn twijfels en die werden helemaal bevestigd. Oh 
ja… leuke kleine steegjes met oude huisjes, maar die zijn volgepakt met spullen die 
je ’s zomers ook op de Eper braderie kunt vinden. De voornaamste reden om er heen 
te gaan, was de vis-, insecten- en reptielenmarkt die er volgens de Capitoolgids zou 
moeten zijn. Op de plek waar ik al die dieren zou kunnen treffen, vond ik het 
zoveelste megalomane winkelcentrum. Gelukkig zat er in dit toeristische wijkje een 
heus ‘international tourist information center’ dus daar maar naar binnengestapt.  
 
Je zou in zo’n centrum in het toeristische hart van de stad toch verwachten dat 
tenminste één van de vier medewerkers achter de balie Engels beheerst, maar niets 
is minder waar. Geen woord verstonden ze van mijn vraag waar die markt was 
gebleven. Gelukkig was er ook een jonge Chinese vrouw uit Singapore die haar 
telefoon en portemonnee kwijt was (en die in dat centrum even naar huis dacht te 
kinnen bellen, hetgeen uiteraard ook niet mogelijk was). Ik heb haar mijn telefoon 
geleend en in ruil daarvoor vertaalde ze mijn vraag over de dierenmarkt. Die blijkt al 
decennia geleden opgedoekt te zijn. Lekker actueel zo’n reisgids (merkwaardig, want 
de Capitoolgids van Tokio was destijds een geweldig handboek). Er zit in een ander 
deel van de stad wel zo’n markt en die ga ik binnenkort bezoeken. 
 
Vervolgens ben ik teruggegaan naar het fotoparadijs om daar een reportage te 
maken en op verzoek van visagist Gwen Vermolen een set poederkwasten te halen. 
Voor zover ik de vrouw in een van de winkeltjes begreep, zocht ik de beste set uit 
(het was ook de duurste). Ze mompelde verder iets over het haar van ritueel 
geslachte wasberen waarvan de huid is verwerkt in nep-Ugs (die je hier voor een 
tientje om de hoek kunt kopen, maar dat terzijde). Dus beter materiaal is volgens mij 
nergens op deze planeet te vinden. En dat allemaal in een heuse lederen etui voor 
35 euro (+800 euro transportkosten,  dat had ik haar nog niet gezegd, maar dat mag 
voor een beetje visagist geen probleem zijn). 



 
Buitengekomen heb ik mij tegoed gedaan aan een heerlijk Chinese lunch van dim 
suns (voor wie het niet kent: dat zijn een soort Bapao-broodjes, maar dan lekkerder 
en pittiger) en een schaaltje grote garnalen in zoete marinade. Nou raad ik altijd 
iedereen sterk af om eieren en garnalen te eten in exotische landen, dus realiseer 
me dat ik een groot risico heb genomen. Mochten jullie na vandaag niets meer van 
mij vernemen…  
 
Ondertussen was ik tot op het bot natgeregend. Koud en verkleumd stapte ik in een 
taxi met een vrouwelijke chauffeur. Ik liet haar de kaart zien en ze wist direct waar ik 
moest zijn. Tot mijn stomme verbazing bracht ze mij zonder ook nog maar een keer 
te twijfelen naar het hotel. Daar kunnen haar mannelijke collega’s nog wat van leren 
hier. 
 
Het is nu vijf uur en ik ga eens bedenken wat ik vanavond ga ondernemen. De kou 
en regen maken een nieuw bezoek aan de stad niet aantrekkelijk, maar mijn reisgids 
heeft vast wel een goed alternatief. En anders heb ik zelf nog het alternatief om mij 
naar de warme plas van Mao te begeven. Ik bedoel dan het zwembad van de 
Hemelse Vrede. Daarover dan later meer. 
 
Er zijn nog twee belevenissen van gisteren blijven liggen. Die wil ik jullie niet 
onthouden. Dus bij deze.    
 
Eén van mijn grote hobby’s tijdens het reizen is kijken naar de lokale 
televisiezenders. Dat komt hier goed uit, want iets anders dan de Chinese tv zenders 
mogen mijn hotelkamer blijkbaar niet binnenkomen. De kijkbuis biedt een keur aan 
kitscherige schreeuwerige programma’s. Naast knok- en communistisch realistische 
films zijn er ook de bekende reality shows. Zo hebben ze hier het programma Top 
Host. Met Idols in het achterhoofd zoekt men hier blijkbaar naar nieuw televisietalent. 
Erg grappig om te zien dat mooie Chinese dames zich staan uit te sloven voor een 
jury. Soms gaat dat mis. Zo kwam een langbenige Chinese de trap af, maar 
verzwikte zich en kieperde van het podium. Als een roze hinde met bambi-ogen en 
geschaafde benen moest zij, de pijn verbijtend, haar kunstje doen voor de uitzinnige 
menigte en juryleden, die haar, in tegenstelling tot in ons chagrijnige kikkerlandje, 
poeslief en dito glimlachend afserveerden. Het moet hier allemaal leuk en vooral 
vrolijk zijn. Althans zo komt het bij mij over, want ik versta er natuurlijk helemaal niets 
van. 
 
Absoluut hoogtepunt was echter de show waarin nieuwe make up werd 
gedemonstreerd. Een soort Oost-Chinees poederen voor beginners. Dat gaat als 
volgt. Je neemt een trendy visagist die voor een zaal met publiek een prachtig strak 
model gaat opmaken. Hij begon bij de lippen. Eerst smeerde hij er een 
vochtinbrengende/reinigende vloeistof op. De lippen werden vervolgens afgeplakt 
met een stuk papier. Dit tot grote hilariteit van het publiek. Bij iedere handeling werd 
de menigte op de tribune uitzinniger. Daarna begon hij aan de huid. Bij iedere 
druppel foundation klonk een luid gejuich van de massa in de zaal. En dat niet alleen. 
Ook het model zat druk mee te klappen. Dat leidde er bij het aanbrengen van de 
oogschaduw toe dat de visagist uitschoot (althans het model raakte meer en meer in 
extase en bewoog alle kanten op, dus kun je het hem eigenlijk niet echt aan 



rekenen). Alsof er niets aan de hand was, werd de streep niet weggewerkt en 
poetste de olijke televisie poederkwast vrolijk verder alsof zijn leven er vanaf hing.  
 
Het viel  mij op dat hij alleen de rechterkant (voor de kijkers links) van het gezicht 
behandelde. Dat had ook een reden. Toen hij was uitgeschilderd, zoomde de camera 
in op het model. De show veranderde ineens in een wasmiddelenreclame. Terwijl wij 
kijkers juichend aan de buis hingen – ik zat ondertussen ook dansend van opwinding 
op het bed  – ging het studiolicht uit en de spots op het model aan en verscheen er 
een streep midden over haar gezicht. Links zagen we goed hoe prachtig deze dame 
was opgemaakt terwijl rechts de oneffenheden nog duidelijk zichtbaar waren. 
Natuurlijk kwam er een teksten ‘voor en na’ boven beide gezichtshelften te staan 
(althans dat liet zich door mij raden, het zou natuurlijk ook het weekmenu kunnen 
zijn, maar dat lijkt mij niet waarschijnlijk). En alsof dat nog niet genoeg is, verschenen 
er knipperende glitterpijlen in beeld om alle details voor en na nog eens extra te 
duiden. Zoals een goede Tell Sell reclame betaamt, stond de ster van de avond 
naast het model druk te wijzen en te schreeuwen (noodzakelijk om boven het 
joelende publiek uit te komen) welke merken hij had gebruikt. Helaas verscheen er 
geen telefoonnummer om te bestellen in beeld want dan had ik direct mijn koffer vol 
kunnen kopen. Ja, ja… de cosmetica industrie heeft haar kans gemist. Hoe dan ook: 
het bleef nog lang onrustig in en om de televisiestudio en in mijn hotelkamer. 
 
Dat in tegenstelling tot het Fu Xing park. Daar heerste tijdens mijn bezoek serene 
rust. Voor een standbeeld van Marx en een voor mij onbekende man (het zou Engels 
kunnen zijn, maar dan was de beeldhouwer behoorlijk dronken tijdens het hakken) 
stonden mensen te Tai Chi-en. Dat is pas echte rust. Maar dat duurt nooit lang want 
rust en Chinezen gaan niet samen. Ze maken er altijd wel weer een feestje van. Een 
stukje verder in het park stond een groepje bejaarden onder leiding van een nog 
bejaardere dirigent – volgens mij half blind met grote donkere zonnebril op – voor 
een televisie en grote disco-installatie – op een karretje en aangesloten op een auto-
accu – druk te karaoken. De microfoons gingen van hand tot hand. De aanwezigen 
verdrukten elkaar bijna om maar aan de beurt te komen. Wat een samenhorigheid 
heerst er hier, want pal naast dit geschetter, stond ook nog een koor uit volle borst 
communistische strijdliederen te zingen. Die liederen werken overigens betoverend. 
Als je die teksten over het proletariaat, de klassenstrijd en de onafwendbare 
wereldrevolutie, het anti-imperialisme en dito kapitalisme hoort, krijg je spontaan zin 
in die revolutie. Ik weet het nu zeker: het communisme is helemaal mijn ding. Heerlijk 
lekker rellen om de wereld te verbeteren.  
 
Maar ja… wat valt er hier eigenlijk nog te verbeteren? In deze communistische 
heilstaat zijn alle consumptieartikelen van de grote merken al dan niet origineel voor 
iedere portemonnee bereikbaar, zijn heerlijk en overvloedig eten voor een paar Yuan 
beschikbaar, heb je hoogstaande televisieprogramma’s en door de overheid gratis  
beschikbaar gestelde zwemvoorziengen (kom daar eens om bij de gemeente in 
zwembadloos Epe) en lopen overal gewillige jonge vrouwen die je tegen betaling 
genot en allerlei enge ziekten verschaffen (maar dat maakt niet uit, want iedere wijk 
heeft een ‘community health center’ waar met de zalf van Mao al dat ergs zonder 
twijfel genezen kan worden). Waarom zou je dan nog zeuren over de vrijheid van 
meningsuiting? Wie heeft het dan nog over social media en (internet) censuur? 
Shanghai is gewoon het ware paradijs op aarde. The place to be! 
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Terwijl Nederland wakker wordt, zit ik weer achter de laptop om de belevenissen van 
deze prachtige eerste december op te schrijven. Een dag vol uitersten. 
 
Vandaag is het donderdag en ik merk dat ik de weekmarkt van Epe toch wel mis. 
Daarom maar naar de eerder genoemde vis-, bloemen- en reptielenmarkt gereisd. 
Na de taxichauffeur zes keer verteld te hebben niet naar een metrostation, maar naar 
de markt te willen, zette hij mij keurig af bij… het metrostation. Het zal hier wel 
normaal zijn om met de taxi naar het metrostation te reizen zullen we maar denken. 
Na een beetje zoeken zag ik een poort die toegang gaf tot de markt. 
 
Op weg in de taxi bedacht ik mij dat ook dit wel weer een tegenvaller zou worden. Ik 
ben namelijk nogal verwend. Na onder andere de bloemen- en groentemarkt van 
Mysore in India en de geweldige vismarkt in Tokio zal er nog weinig zijn dat mij 
verbaasd, bedacht ik mij. Maar toch kan het altijd nog weer anders.  
 
Deze markt is namelijk geen levensmiddelenmarkt, maar een verkooppunt van 
huisdieren. Je moet je het voorstellen als een soort Waterlooplein. Het zijn allemaal 
vaste stalletjes met half overdekte paden ertussen. Het doet op geen enkele wijze 
denken aan een weekmarkt met kramen. Dat maakt het niet minder leuk.  
 
Bij binnenkomst stuitte ik direct op een zaak vol met konijnen en cavia’s. Vervolgens 
trokken er vogeltjes, schildpadden, waterhagedissen, vissen, hondjes, poezen en 
allerlei verschillende soorten insecten aan mij voorbij. Op een aparte afdeling kun je 
allerlei bloemen en bloembollen kopen. Hoezo… wij hebben het monopolie op 
tulpen?  
 
Onbegrijpelijk vind ik, dat je er helemaal geen Westerse toeristen ziet. Je zou 
verwachten dat die daar hun ogen komen uitkijken, maar die verblijven blijkbaar 
liever tussen de kitsch in de Franse concessie of de zogenaamde oude stad. Ik liep 
er als vreemde eend in de bijt rond en de handelaren reageerden ook verbaasd op 
mijn aanwezigheid. 
 
Hoogtepunt van de markt was het centrale deel waar kooplui hun krekels probeerden 
te slijten. In gebroken Engels werd mij verteld dat die worden gehouden voor hun 
geluid. Dat heeft een bepaalde religieuze betekenis en voorspellende gave. Met 
grote zorg – de beesten worden gehouden in papieren kokertjes – worden ze door de 
kopers van alle kanten bekeken. Geluid heb ik niet gehoord, maar de kopers kunnen 
blijkbaar aan het uiterlijk zien wat voor toekomst het beestje gaat voorspellen.  
 
De krekels worden onder warme infrarood lampen op temperatuur gehouden en 
behandeld alsof ze van goud zijn. De duurdere – en waarschijnlijk betere – 
exemplaren zitten in kleine glazen kokers. Voor wie de tijd heeft, kan ze ook als klein 
beestje kopen om zelf op te fokken.  Voordat de koop wordt gesloten – 20 tot 100 
Yuan per krekel – worden er stuk voor stuk soms wel tientallen op een rood kleedje 
neergelegd om van alle kanten bekeken te worden. Een prachtig schouwspel.  
 
Naast de levende dieren is er ook een afdeling met allerlei verschillende soorten 
maden. De dieren moeten natuurlijk goed te eten krijgen. Voor een welvarende 
toekomst is uiteraard niets te dol. 



 
Helaas moet ik de liefhebbers van dergelijke insecten teleurstellen. Ik heb er geen 
meegenomen. Uiteraard heb ik wel iets gekocht: een grappige hondenbak voor Milo. 
Kosten: 10 eurocent. Jawel, voor het levensgeluk van mijn hond tast ik diep in de 
buidel! 
 
Tevreden liep ik vervolgens door de leuk wijk met allerlei kleine winkeltjes met 
artikelen voor de lokale bewoners om uiteindelijk op de antiekmarkt van Shanghai 
verzeild te raken. Deze staat wel in de reisgids en daarom zie je daar teveel 
toeristen. Nou is antiek een groot woord voor de goederen die daar worden 
aangeboden. Het is eigenlijk een markt met religieuze en communistische prullaria. 
Wie wel eens bij mij thuis is geweest, weet dat ik gek ben op dergelijk onzin. 
 
Zo kocht ik in Beijing ooit een bureauwekker waarop Mao met zijn rode boekje zwaait 
en in Hong Kong een porseleinen beeld van Mao in uniform. Ik had altijd spijt dat ik 
toen ook niet hetzelfde beeld van Mao in badjas (jawel) had meegenomen. Dus de 
zoektocht naar dat beeld kon beginnen. Dat is niet zo ingewikkeld, want bijna iedere 
kraam had tientallen verschillende beelden van de grote roerganger en natuurlijk 
stond daar de badjasvariant ook tussen Mao in een auto, Mao op een stoel, Mao met 
arm omhoog, omlaag, met kind op arm, met de armen over elkaar en zelfs zonder 
armen. En dan in alle denkbare kleding. 
 
Maar voordat ik overging tot de aanschaf van de badjas Mao viel mijn oog op borden 
met Mao (niet verwonderlijk, want die staan ook in iedere stand). Na stevig 
onderhandelen verdwenen er twee grote exemplaren (ruim 30 cm doorsnede) in mijn 
fototas. En niet snel daarna werden die gevolgd door een badjasroerganger.  
 
Maar de meest bijzondere vondsten moesten toen nog komen. Aan het einde van de 
markt viel mijn oog op een bronskleurige koperen buste van… Josef Stalin. Heel 
bijzonder om dat te zien in China, want de betrekkingen tussen de Volksrepubliek en 
de USSR waren onder zijn bewind niet erg warm te noemen. Pas aan het einde van 
zijn leven (begin jaren vijftig) werden de betrekkingen wat aangehaald. Het resultaat 
daarvan is hier nog te zien in de vorm van het megalomane bouwwerk dat Stalin 
begin jaren vijftig aan bepaalde bondgenoten cadeau deed. In Moskou staan ook 
enkele van dergelijke communistische tempels (b.v. het hoofdkantoor van de KGB) 
en midden in Warschau zit de Poolse staatstelevisie in een dergelijk geschenk. Hoe 
dan ook… ik verwachtte zeker geen borstbeeld van hem te vinden in China.   
 
Ik speur al jaren Ebay af naar een mooi borstbeeld van deze Sovjetleider, maar vind 
ze daar veel te duur. Je betaalt daar al snel meer dan honderd euro en dan komen 
de transportkosten er nog bij. Het is een voor mij begerenswaardig hebbeding, want 
hij hoort nou eenmaal in mijn verzameling massamoordenaars thuis. Wie wel een 
eens bij mij thuis is geweest, weet dat ik een aantal beelden van die rakkers in mijn 
boekenkast heb staan. Ik heb een koperen plaquette van Stalin, maar geen echt 
mooi borstbeeld.  
 
Ik pakte dus voorzichtig het beeldje – staande tussen een boeddha en Mao – op en 
informeerde naar de prijs. De man achter de kraam sprak redelijk Engels en 
complimenteerde mij met de keuze. “You have good eyes. You are good collector… 
He is special. Only one at the market.” Dat kon wel eens kloppen, want ik had hem 



inderdaad nergens anders zien staan. Of ik maar even 80 euro voor het beeld wilde 
neertellen. Lachend zette ik het terug. Maar dat gaat zo maar niet in China. Ho, ho… 
dan begint het onderhandelen. Het is per slot van rekening de eerste december en ik 
zou de eerste koop van de maand doen, dus krijg ik een speciale prijs. Ja, ja… die 
kennen we. Na lang heen en weer bieden kwamen we uit op 200 Yuan (dat is ruim 
20 euro). Natuurlijk nog (veel) te duur, maar deze Chinese handelaar kent de 
economische wet van het monopolie.  Tevreden met de aankoop verdween ook deze 
massamoordenaar – met de naam in Cyrillische inscriptie op de achterkant - in mijn 
tas. 
 
Het kan echter nog gekker. De man wees voorzichtig naar een andere tafel. En daar 
stond tussen allerlei religieuze zooi een bronskleurige koperen standbeeld van… 
Adolf Hitler. Met mijn gezicht strak in de plooi sloeg ik het verbijsterd gaande. Hoe 
raakt die hier in vredesnaam verzeild? Over vriendschap tussen Nazi (niet te 
verwarren met nasi)-Duitsland en de Volksrepubliek is mij helemaal niets bekend. 
Nou heb ik een originele koperen tegel van deze Duitse volksvriend, maar een 
compleet standbeeld is niet alleen amper vindbaar, maar bovendien onbetaalbaar 
(ook al zijn het replica’s).  
 
En dan heb je een dilemma… Ga ik dit ook kopen? Hoe krijg je zoveel beelden – 
naast de borden - mee in het vliegtuig? En wat moet je daar dan niet voor betalen? 
Totaal ongeïnteresseerd eerst het verhaal van de man maar eens aangehoord. 
“Special, only one, curious, rare…” Inderdaad heel apart om dat hier aan te treffen. 
Zeker omdat de rest van zijn voorraad, naast Stalin, identiek is aan de rest van 
communistische en religieuze prullaria op deze markt. Maar ja… ook die zou toch wel 
heel interessant staan in de boekenkast en natuurlijk kan ook dat beeld nog wel in de 
koffer. Dus na drie ronden van onderhandelen, werd Adolf ingepakt en betaalde ik 
weer 200 Yuan. Het is zonder twijfel een replica. Waarschijnlijk gemaakt voor een 
film of iets dergelijks, maar dan nog. 
 
Met de drie grootste massamoordenaars op zak hees ik mezelf in een taxi om ze 
vervolgens uit te stallen in mijn hotelkamer. Grotere uitersten zijn amper denkbaar. Ik 
ben wel heel benieuwd wat de Nederlandse douane hiervan gaat vinden als ze 
volgende week mijn koffer scannen en openmaken. De invoer van dergelijke beelden 
is niet verboden, maar een curieuzere collectie politieke gekkies naast elkaar is 
amper denkbaar. Dat is toch weer eens wat anders dan het smokkelen van illegale 
elektronica of t-shirts. 
 
Jullie denken natuurlijk… Hij is knettergek! Maar dat wisten jullie toch al? 
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Terwijl Nederland zich druk maakt over orka Morgan (terecht… dolfinaria en 
dierentuinen zijn koloniale instituten die zo snel mogelijk dicht moeten) en de Partij 
voor de Dieren Kamervragen stelt over goudvissen in een kom maakt men het hier 
steeds bonter. Een van de grote warenhuizen heeft een enorme etalage als 
aquarium ingericht. In een waterbak van een meter of vier hoog en een meter of zes 
breed zwemmen schildpadden en haaien. ’s Avonds leuk blauw verlicht. Je verzint 
het niet.   
 



Het is ondertussen vrijdag en ik ben geïnspireerd door een van de dagelijkse 
oorlogsfilms op televisie. Die films hebben steevast het volgende format. China knokt 
tegen Japan (Japan-China is zoiets als Duitsland-Nederland). China heeft die oorlog 
glansrijk verloren, maar ze vinden hier dat daar heel veel over is te zeggen. Het was 
een heroïsch verlies en dat moet de hele natie avond aan avond weten.  
 
In de film is meestal een glansrol weggelegd  voor enkele beeldschone Chinese 
dames die dapper in het Volksleger hun mannetje staan. Natuurlijk bloeit er een 
liefde op tussen een van de dames en een of andere commandant. En na veel 
bloedvergieten legt de dame op  edelmoedige wijze het loodje. Ze springt zelf in een 
ravijn, blaast zichzelf op of zet een pistool tegen haar hoofd. Het ter aarde storten 
van de beauty wordt in vier of vijf takes vanuit verschillende standpunten (met als 
hoogtepunt van onderen gefilmd, zodat ze op de camera valt) in slow motion 
getoond. Het kan niet heldhaftiger. En haar geliefde blijft in vertwijfeling achter, maar 
gelukkig beurt Mao hem op en spoort hem aan om onbevreesd verder te strijden 
tegen de immer als laf en bruut afgeschilderde Japanners (dit terwijl de Chinezen 
voor onze begrippen in de film zich ook niet als lieverdjes manifesteren). Terwijl de 
aftiteling in beeld komt, veeg ik het bloed en de modder van mijn gezicht om toch 
maar een beetje te gaan slapen. 
 
Hoe dan ook… geïnspireerd door zoveel geweld in het Verre Oosten dacht ik 
vanmorgen “I love the smell of incense in the morning” en zocht een boeddhistische 
tempel uit om mij te gaan vermaken. Dan zijn er volgens de reisgidsen verschillende 
mogelijkheden. Ik koos voor een van de bekendste tempels van de stad. Het zou een 
actief in gebruik zijnde tempel zijn, want het toeristische Boeddha circus in de 
Chinese staatstempels heb ik in Beijing al gezien. Dat heeft weinig tot niets met 
religie te maken.  
 
Maar eerst ontbijt. Ook weer een verhaal op zich. Normaal staat er een kan melk. 
Gewoon lekker om je melanine gehalte een beetje op peil te houden. Maar vandaag 
was de kan leeg. Ik sjok met die kan naar een van de vele personeelsleden die 
vanmorgen wel op tijd op hun werk waren en die liep ermee naar achteren. Nou 
moeten jullie weten dat er naast de ontbijtzaal – waar ik overigens nog bijna nooit 
iemand heb getroffen ’s morgens – nog een zaal is. Tussen die zalen zit geen deur; 
je kunt er dus gewoon naar binnen kijken. In die naastgelegen zaal scheppen de 
aanwezige personeelsleden iedere morgen vanuit een enorme pan dampende rijst in 
piepschuim bakjes. Je hebt het idee dat de auto voor tafeltje dekje ieder moment kan 
voorrijden, maar die heb ik (nog) niet gezien. Wat ze met die piepschuim bakken 
doen, is mij een raadsel. Ik weet ook niet of ik het wil weten. Vanmorgen stonden er 
maar liefst acht personeelsleden druk te scheppen toen de serveerster met de kan 
én een pak melk kwam aanlopen.  
 
Ze komt vragend op haar collega’s aflopen, ruikt aan het pak en geeft het door. Het 
was helemaal duidelijk dat ze twijfelde of de melk nog wel goed was. Eerst ging het 
pak rond. Alle aanwezigen keken naar de datum en roken aan het pak. Vervolgens 
ging de kan ook nog een keer rond. Nadat men het erover eens was dat de melk nog 
wel goed genoeg was voor die gekke blanke liep ze de ontbijtzaal in en zette het pak 
op de buffettafel. Ik weet niet waarom ik dit schouwspel dan ook weer moet zien, 
maar ik kan het ook niet helpen. Hilarisch is het in ieder geval wel. 
 



Na een heuse file arriveerde ik in de tempel. Een middelgroot complex midden 
tussen grote winkelcentra. Ik dacht dat Singapore wel de kroon spant met de 
hoeveelheid grote warenhuizen, maar dat is een dwerg in vergelijking met deze stad. 
Allemaal propvol de meest luxe artikelen en merken. Tussen de hoge torenflats valt 
dat boeddhahuis in het niet. Het bleek toch een toeristisch circus te zijn. Op het plein 
binnen de muren van het complex – behalve tempel is het ook een klooster of 
tenminste opleidingscentrum – staan auto’s, motoren en bromfietsen geparkeerd. 
Met een serene boeddhistische sfeer heeft het weinig van doen. Oké… het is een 
mooi oud gebouw en leende zich voor en paar aardige contrastrijke oud-nieuw foto’s, 
maar verder totaal oninteressant. De contrast gekte tussen het eeuwenoude gebouw 
en de omgeving wordt mooi geïllustreerd door de naam die prominent prijkt op de 
gevel van een van de naastgelegen winkelcentra: magic world. 
 
De tempel is gebouwd rondom een acht meter hoog Boeddhabeeld van maar liefst 
8,8 meter hoog en gemaakt van 15 ton zilver. Een enorm gevaarte. Je vraagt je dan 
af hoe ze zo’n beeld beveiligen, want 15 ton zilver is voor dieven toch een lustobject. 
Als je zoveel zilver, geheel in boeddhistische traditie, reïncarneert in zilver broodjes 
heb je een leuke oudedag voorziening. En wat blijkt dan? De deuren worden met 
allerlei fiets- en hangsloten en elektriciteitsdraad dicht gehouden. Daar heb ik maar 
een kleine fotoreportage van gemaakt. Voor mij interessanter dan de rest van het 
complex. 
 
Omdat ik dus ver buiten het centrum was, ben ik maar een rondje in de wijk gaan 
lopen. Het is onvoorstelbaar zoveel hoogbouw deze stad heeft. Overal staan 
torenhoge flats en overal zijn winkelcentra. Maar ja… je moet toch wat als je 20 
miljoen mensen ‘in huis’  hebt. 
 
En dan blijkt opnieuw dat je eigenlijk de reisgidsen moet weggooien. Een paar 
straten verderop stuitte ik op een andere – achter een huizenblok verscholen – 
tempel die niet staat genoemd en die ook niet op de plattegrond staat. Dit was een 
zeer verwaarloosde oude tempel. Ik kreeg het idee dat daar tijdens de Culturele 
Revolutie fors was huisgehouden en dat er daarna nog niet veel aan was gedaan.  
 
Trof ik in de eerste tempel vooral Chinese toeristen, deze tempel zat vol met 
Chinezen in zwarte gewaden die net begonnen aan een dienst. Ik was verzeild 
geraakt in een complex waar een variant van het Tibetaanse boeddhisme werd 
beleden en viel in een zang- en meditatiedienst. Een prachtig schouwspel met veel 
boterkaarsen (koperen kommetjes waar boter met een lont erin wordt verbrand). 
Allemaal heel basic en zonder de Tibetaanse opsmuk, maar wel met echte 
gebedsvlaggen. Dat is bijzonder want in de toeristische tempels die ik eerder had 
gezien hier zijn die vervangen door lullige feestvlaggetjes. Uiteraard wappert ook de 
Chinese communistische vlag prominent in het klooster, maar je hebt het idee dat het 
toch min of meer een centrum is dat op de rand van het toelaatbare functioneert. Een 
mooie vondst. 
 
In de straat van de tempel bezocht ik een paar winkeltjes met religieuze voorwerpen. 
En daar bleek dat het boeddhisme anno 2011 ook met z’n tijd meegaat. Zo kocht ik 
er een heel klein plastic ‘iPod’-achtig apparaatje met boeddhistische meditaties. Wat 
ik ermee moet? Geen idee, maar voor één euro kon ik die reli-gadget niet laten 
liggen. Een aardig aandenken aan een leuk bezoek aan een interessante tempel 



zullen we maar zeggen. Ook vond ik er nog een bronzen beeldje van Ganesha. Wat 
deze Hindoeïstische ‘olifant god’ - o.a. belast met kennis, wijsheid en economische 
welvaart voor den mensch – in een winkel met boeddhistische artikelen doet, kon 
niemand mij uitleggen. Om de verwarring op Schiphol compleet te maken, kan ik er 
ook nog een miniatuur Ganesha naast Mao, Stalin en Hitler zetten  
 
Terug bij het hotel ben ik doorgelopen naar het zwembad. Daar moest ik ook nog 
foto’s maken. Nou daar dachten de bewakers anders over. Geen sprake van dat ik 
daar een foto kon maken. Nadat ik mijn hotelkaart liet zien, begonnen ze al iets te 
twijfelen, maar het was nog steeds: No Sir! Terwijl een van de mannen de deur dicht 
deed en er een hangslot op hing, trok ik mijn BFN perskaart. Op zich een risico, want 
ik ben hier op een toeristenvisum, maar als ik een foto wil maken in dit paradijs der 
vrije meningsuiting dan laat ik mij niet door twee mannen in pak tegenhouden. Nadat 
de kaart aan alle kanten was bekeken, kreeg ik toestemming om één foto te maken. 
Door de tijd die de discussie met deze communistische schoothondjes nam, was mijn 
objectief weer een beetje helder (die was beslagen door de wisseling van de kou 
naar de dampende hitte van de Mao plas). De reportage over het zwemparadijs 
bestaat dus uit precies één foto. Ik wilde het lot niet verder tarten door te gaan 
rondlopen. Maar ondertussen bleef de deur op slot en waren de mannen onderling in 
discussie wat ze met deze imperialist aan moesten. Voor mij een goede gelegenheid 
om ongevraagd door te lopen naar de fitnessruimte naast het zwembad.  
 
Daar zat een nog fanatiekere partijgeleidehond. Mijn plastic dat bij zijn buren nog 
enige indruk maakte, bracht hem totaal niet van zijn stuk. Tot mijn stomme verbazing 
kwamen de twee mannen uit het zwembad binnen en brachten hem wel op andere 
gedachten. Ook hier mocht ik een foto maken. Terwijl het lokale olympisch 
partijcomité nog stond te discussiëren, liep ik terug naar het zwembad, maakte het 
slot open (de sleutel was keurig aan het haakje aan de muur gehangen… ordnung 
muss sein natuurlijk) en deed de buitendeur open. Met een telefoon aan het oor 
kwam een van de politbureauleden binnen snellen die liet ik vriendelijk groetend 
vervolgens in vertwijfeling achter. Met twee brakke foto’s keerde ik terug naar het 
hotel. Ik ben benieuwd wanneer er hier aan de hoteldeur wordt gerammeld *grijnsch* 
 
Morgen ga ik het gezag opnieuw tarten. Dan ga ik op De Bund een kleine fotoshoot 
houden met een tas die ik heb meegenomen uit Nederland. Een nieuw bedrijf heeft 
mij gevraagd om binnenkort de collectie te gaan fotograferen. Daarop heb ik 
voorgesteld een van hun tassen hiermee naartoe te nemen om een aardige 
locatiefoto te maken. Morgen ga ik proberen een mooie Chinese dame zo gek te 
krijgen om met de tas te poseren met de skyline van het zakencentrum op de 
achtergrond. Ik weet ondertussen hoe je mensen op straat moet aanspreken: “Oh, 
You are so beautiful!” Op De Bund is echter veel bewaking en daar zie je dan ook 
geen prostituees. Ik laat me graag verrassen of mijn geüniformeerde communistische 
vrienden mij mijn gang laten gaan. Voor de zekerheid heb ik in ieder geval maar 
even een back up van mijn foto’s gemaakt.  
 
Sinterklaas 
Lieve menschen, 
  



Ik stuur niet graag foto's mee omdat de bestanden dan zo groot worden, maar voor 
speciale grote gebeurtenissen wil ik een uitzondering maken. Wat is er dan aan de 
hand? 
  
Gisteravond stond ik dus op De Bund naar de skyline van de stad te kijken en toen 
ineens... ja! Daar is hij! Een groot verlicht schip voer langzaam naar de kade. Nu 
begreep ik waarom al die mensen daar stonden te kijken... Sinterklaas komt aan in 
Shanghai! 
  
Ik dus zwaaien, dansen en zingen "Zie ginds komt de stoomboot..." Staat er ineens 
een man in uniform naast me. Wat ik aan het doen ben... "Nou Sinterklaas 
verwelkomen natuurlijk!", riep ik door het dolle. Hij keek me strak aan en zei op 
strenge toon: "Ik ken geen Sinterklaas en dat schip is een rondvaartboot die daar 
iedere avond vaart."  
  
Zo kun je toch eens zien hoe die lui geïndoctrineerd zijn door het Maoïsme. 
"Natuurlijk is dat geen rondvaartboot. Dat is het vlaggenschip van Sinterklaas", beet 
ik hem toe. "In december gaat het niet om het Rode Boek, maar om het Grote Boek!" 
Maar wat ik ook vertelde over de Goedheiligman... niets bracht de stakker van zijn 
stuk. Nou ik trek me er niets van aan. Straks gaan die communisten nog beweren dat 
Sinterklaas niet bestaat... pfff...   
  
Vandaag heb ik dus een wortel en nog wat extra groenvoer voor het paard van 
Sinterklaas gehaald. Op de markt vroeg de vrouw wat zo'n grote blanke man nou 
toch met één wortel en twee stukjes groente ging doen. "Dat is voor het paard van 
Sinterklaas natuurlijk!", vertelde ik enthousiast. Ook zij bleek niets van Sinterklaas te 
weten. 
  
Maar wat een meelijwekkend volk is het hier. Ze weten niets van de Goede Sint. 
Volgend jaar ga ik terug en dan ga ik langs alle deuren om te vertellen over de 
Goedheiligman. En als ze hem dicht smijten dan zet ik mijn voet er tussen. Iedereen 
moet toch de Sint in zijn hartje krijgen? De Sint is liefde. Wie de Sint aanvaardt in zijn 
leven, heeft het eeuwige feest!  
  
Ik ben snel naar het hotel gegaan, heb het lekkers voor Amerigo in mijn schoen 
gestopt, de slinger uit mijn koffer gehaald, pepernoten, marsepein en speculaas op 
een bord gelegd. Ik ben er klaar voor en weet zeker dat de Sint vannacht bij mij langs 
komt! 
  



 
 
Er is hier nog veel missiewerk te verrichten. Daarom laat ik de slinger lekker 
hangen...  
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Gisteravond gegeten in een van de beste visrestaurants van Shanghai. Nou ja… 
restaurant… Het is een kraampje hier in de straat. Dat ziet er als volgt uit. Op straat 
staan grote piepschuimbakken met daarin zout- of zoetwater en een keur aan 
levende vissen, schelpdieren en kreeftachtigen. Achter de gevel is een ruimte van 
3x6 meter met een paar formica tafels en stoelen met plastic bekleding. 
 
Ik was er uiteraard al iedere dag langsgelopen en twijfelde aan de kwaliteit, maar 
omdat de etenswaren levend voor de deur liggen, kan er weinig mis mee zijn. Verser 
is het zeker niet te krijgen. 
 
De bedoeling is dat je zegt wat je aanwijst welke vis, schelpdieren of kreeftachtigen 
je wilt eten en dan gaat kokkie, of beter wokkie, aan de gang. Mijn ogen vielen op 
een bak met krabben. Dus ik zoek er twee uit en wokkie vist ze uit de bak.  
 
Oké… je moet een ‘beetje’ door de inrichting van het etablissement heenkijken. Het 
ziet er eigenlijk uit als een 19e eeuws abattoir: de muren waren ooit wit en zijn nu 
grauw met zwarte strepen van het vuil, de lichtknopjes zouden de toets der Voedsel- 
en Warenautoriteit ook ‘niet helemaal’ doorstaan en het plastic meubilair zit vol met 
gaten.  De tafels wekken de indruk in een maand niet schoongemaakt te zijn, maar je 
hoort niemand klagen, dus waarom dan de chagrijnige Nederlander uithangen? 
 



De gastvrouw – gekleed in een fris vroeger ooit schoon blauw geweest zijnde schort 
– zet ondertussen een lauw ‘flesje’ bier voor me neer. De keuze voor bier is een 
logische, want je hebt de keuze uit bier, bier en allerlei onbekende dranken waarvan 
het alcoholpercentage boven de 40% ligt.  Dat ze van drinken houden, blijkt wel uit 
het ‘flesje’ bier. Die zijn 600 ml. Je krijgt dus direct ruim een halve liter voorgezet. 
Glazen zijn er alleen voor de sterke drank, maar ik ben een avond luxe uit eten dus 
volg ik de etiquette en drink ik gewoon uit de fles. 
   
Ondertussen heeft wokkie het vuur hoog opgestookt, hakt hij de krabben vakkundig 
in stukken, gooit ze in de marinade en roert ze als een ware specialist door de wok. 
Merkwaardig detail is dat hij buiten staat te koken onder een enorme afzuigkap. Waar 
dat goed voor is, blijft in nevelen gehuld. 
 
Een klein kwartiertje later wordt er een enorm bord vol krab voor me neergezet. En 
dan begint de uitdaging. Hoe ga je dat in vredesnaam met stokjes eten? Eten met 
stokjes is geen enkel probleem. Zelfs de meest droog gekookte nasi werk ik met 
gemak naar binnen, maar hoe kraak je de krab met stokjes? Dan val ik maar terug op 
het oerinstinct en begin aan een uurtje vrij-Oost-Chinees-worstelen met de krabben. 
 
Wokkie heeft uitstekend zijn best gedaan. Ze zijn gebakken in een marinade van olie, 
verse gember en diverse groenten, kruiden en specerijen. Tussen het geworstel, 
gekraak en vooral veel gesmeer eet ik fantastisch. De beste krab die ik ooit heb 
gehad. Verser en lekkerder klaargemaakt is amper mogelijk. Mijn tip… vergeet die 
overgewaardeerde restaurants en spijker direct vier Michelin sterren aan de gevel 
van dit abattoir!   
 
Terug in het hotel installeer ik mij voor de volgende film over de heroïsche strijd van 
China tegen Japan. Jammer is alleen dat ik al een vermoeden heb hoe het afloopt. 
Maar toch… de bloedspatten vliegen de kamer binnen en zo nu en dan moet ik 
bukken als er weer een hoofd wordt weggeslagen door een Japanner of de Chinese 
held van de avond een Japanner met een handgranaat uiteen doet spatten. Met 
deze heerlijke vriendelijke en gemoedelijke mensen hier in Azië begint de nacht in 
een stad die nooit slaapt. 
 
Dat blijkt wel als ik wakker word. Naast het hotel ligt een zogenaamde ‘model 
quarter’. Dat is geen gebied waar fotomodellen wonen, maar een van de vele nieuwe 
‘model’ wijken. Het zijn flatgebouwen met een mooi aangelegde tuin, een 
ondergrondse parkeergarage en allerlei ontspanningsvoorziengen zoals het 
zwembad van de Hemelse vrede en fitnessapparatuur zowel binnen als in de tuin. En 
dat alles is bewaakt. Je moet langs bewaking het terrein op. Niet dat dát een garantie 
is, want die lui liggen vaak te slapen en dan wandel je er gewoon langs. Ik kijk dus uit 
op een van die flats en had fijne buren. Nou ja… ik ken ze niet, maar dat is heel 
gebruikelijk in het urban life. Als je geen last van ze hebt, zijn het goede buren.  
 
Maar tot mijn stomme verbazing is van de een op de andere dag de flat helemaal 
leeggehaald. Dinsdag woonden er nog mensen en de volgende ochtend was het 
appartement leeg en waren stukadoors druk in de weer om de wanden glad te 
trekken. Waar mijn buren ineens zijn gebleven, zou ik niet weten. Verhuisd? Uitgezet 
door een maffiose huisbaas? Of door de geheime dienst gedeporteerd naar de Nasi-



archipel? Zeg het maar. Ik mis ze toch al wel een beetje. Je weet maar nooit wat er 
voor terugkomt. Het waren toch je buren… 
 
Interessant is wel dat men er hier na het vertrek geen gras over laat groeien. 
Bewoners weg, bouwvakkers erin. Woensdag werd er dus druk gewerkt door 
stukadoors en woensdag waren de schilders de muren al aan het schilderen. Hoe ze 
die in een nacht droogkrijgen met alle ramen dicht, is ook een interessant onderwerp 
voor onderzoek, maar daar heb ik helaas geen tijd voor. 
 
Wel heb ik een inkijkje voor jullie in de kosten van de bouwvak hier in China. In mijn 
hotelkamer ligt namelijk een mooie grote glimmende zwarte map met allerlei 
informatie. Zo’n map die in iedere hotelkamer aanwezig is. Met een hartverwarmend 
welkomstwoord van de manager, het menu, de telefoonnummers van de roomservice 
en zinloze foldertjes waarmee men je allerhande nog zinlozere dienstverlening 
probeert aan te smeren. Zo’n map die je dus eigenlijk nooit inkijkt. Nieuwsgierig als ik 
ben, doe ik dat natuurlijk wel. Terwijl ik het boekwerk van voor naar achteren 
doorbladerde op zoek naar de zin van het leven stuitte ik op keiharde economische 
achtergrond informatie over de bouwvak- en woninginrichtingssector in China. 
 
Mocht ik namelijk ineens de behoefte voelen om de kamer te gaan verbouwen dan 
blijk ik dat dus te kunnen bestellen (de service is hier eindeloos). De ‘Price list voor 
Guest Room Articles’ geeft een mooi overzicht. Stel ik trek het behang van de muur 
dan mag dat voor 50 Yuan (ruim 5 euro). Voor hetzelfde bedrag mag ik een kast, 
stoel of het bureau over midden zagen. Het tapijt vervangen in de kamer kan ook. 
Kosten: ook het eenheidstarief van 50 Yuan.   
 
Toch jammer dat ik het nu pas lees. Heb ik net voor duizenden euro’s mijn nieuwe 
appartement gerenoveerd, was ik hier voor een paar tientjes klaar geweest. Ik ben 
voor de zekerheid toch even naar de receptie gelopen om ze het telefoonnummer 
van deze Chinese winterschilders en woninginrichters te vragen. Dus in het vervolg 
geldt bij mij: Polen, Bulgaren en Roemenen eruit en Chinezen erin! 
 
Minder tolerant is men hier als het gaat om elektrische apparatuur. Ik had voor de 
zekerheid dus een was- en afwasmachine meegenomen (ik ben op vakantie en wil 
dus niet aan prutsen met de hand), maar het hotelreglement zegt: “its impermissible 
to install electrical equipment or use electrical heaters, such as electrical stove, 
microwave stove, etc. in the guestroom.” Ook de magnetron die ik voor tax free op 
Schiphol had gekocht, mag ik dus niet aansluiten. Dat is wel een tegenvaller. 
 
De fotoshoot vandaag liep op niets uit. Er waart namelijk een spook door Shanghai – 
het spook van een ijzige koude wind (het communisme hebben ze al). Op de 
gewenste locatie liep iedereen dik ingepakt te ijsberen vanwege de al dagen 
waaiende straffe zeer koude wind. De bruidsparen die voor een fotoshoot op De 
Bund aanwezig waren, maakten snel een foto en waren direct weer dik ingepakt 
vertrokken. Ik wist al toen ik het hotel uitliep dat het niets zou worden. Toch maar 
geprobeerd, maar na een half uur blauwbekken de stad weer in. 
 
Daar trof ik een fotograaf die zijn nieuwe 17 mm tilt-shift objectief aan het uitproberen 
was. Hij stond pal onder een wolkenkrabber en verbaasde zich erover dat hij het toch 
niet helemaal recht kreeg (daar zijn dergelijke gespecialiseerde objectieven voor). 



We raakten aan de praat en ik keek even mee hoe hij met het objectief aan het 
spelen was. Toen ik hem voorzichtig vertelde dat hij wel het uiterste aan het proberen 
was door zo dicht onder het gebouw te staan, begreep hij dat het toch verstandig zou 
zijn iets meer afstand te nemen. Het is wel opmerkelijk hoe goed het objectief het 
perspectief kan corrigeren. Het was een leuk gesprek. De man woont in centraal 
China en was net zo verbaasd over de gekte van deze stad als ik.  
 
Daar verzeilde ik in de wijk met bouwmaterialen: straten vol winkels afgeladen met 
elektriciteitssnoeren, nippeltjes, schakelaartjes, drukknopjes, moertjes, boortjes, 
allerhande gereedschappen, tapijt, behang, formica tafelbladen in alle denkbare 
kleuren (jawel… ze bestaan nog). Ik keek mijn ogen uit en realiseerde me dat deze 
wijk de stad dus aan elkaar geknoopt houdt. 
 
Het was ook de wijk voor opnieuw een paar zeer zinvolle aankopen. In een winkeltje 
met allerlei aanduidingsbordjes heb ik een ‘verboden te fotograferen’ en ‘dames en 
heren toilet’ bord gekocht. Zoiets kun je gewoon niet laten liggen. En nu we het toch 
over de wc hebben… voor het hotel heb ik een prachtige ouderwetse poster met 
daarop drie Chinese leiders gekocht. De leiders verschijnen als je de poster beweegt. 
Zoals wij vroeger van die spannende ansichtkaarten hadden. Prachtig voor thuis op 
de wc! Wie wil er nou niet plassen onder het toeziend oog van Mao? 
 
De lunch was ook weer een culinair hoogtepunt: blokjes gebakken varkensmaag in 
een soep van tomaten en gember. Het stond groot op de kaart, dus het zal wel de 
specialiteit van de chef zijn geweest. Je moet toch alles proberen, en het smaakte 
prima. 
 
‘Thuis’ nog even door de textielwijk gelopen. In kleine kamertjes zitten mensen achter 
naaimachines kleding in elkaar te naaien. Vervolgens wordt die kleding naar andere 
plekken vervoerd om daar te worden voorzien van het merkborduursel. Hele rijen 
computergestuurde borduurmachines naaien erop wat je maar wilt. Breng een usb-
stick met het bestand mee en daar zetten ze je logo of merknaam op ieder gewenst 
stuk textiel. Uiteraard worden er vooral namaak logo’s op polo’s en t-shirts genaaid. 
 
Via een modern ogende dierenwinkel met daarin opgestapelde glazen kooien met 
hondjes (een ras puppie met papieren kost er ruim 300 euro!). Hoewel het geen 
prettig gezicht is, kreeg ik niet het idee dat de dieren slecht werden verzorgd. Sterker 
nog... de eigenaar besteedde veel aandacht aan de hondjes. Hij zat met ze te spelen 
en de dieren vonden het prachtig. Het is dus zeker niet allemaal kommer en kwel qua 
dierenleed hier. 
 
Helaas moet ik mijn moeder teleurstellen. Ik ben bij drie fietsenmakers geweest, 
maar de grote Chinese fietsbellen, waar je Beijing mee wordt doodgegooid, zijn hier 
niet verkrijgbaar. Ik heb ze heel sporadisch op hele oude fietsen gezien, maar alle 
ook maar iets moderne tweewieler heeft een ‘Westerse’ of helemaal geen bel. Ook 
op dat vlak slaat de vooruitgang blijkbaar toe. 
 
Morgen is het een belangrijke dag in de stad. Downtown vindt de marathon plaats. Ik 
ga die gekte mijden en begeef me naar de oude stad. Daarna sta ik voor de 
uitdaging alle massamoordenaars en andere zooi op een goede manier in mijn koffer 



te krijgen, want maandagochtend vlieg ik alweer terug. Of daar nog veel over is te 
vertellen betwijfel ik. Dit zou dus zomaar de laatste nasi-post uit China kunnen zijn. 
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Gisteren dacht ik dat ik het allemaal wel zo’n beetje had gezien en gedaan, maar 
Shanghai blijft zich maar opdringen. 
 
Vandaag zou ik dus naar de zogenaamde Oude Stad. Letterlijk zogenaamd, want dat 
deel van de stad is feitelijk helemaal niet oud. Omwille van de toeristen en het 
opleuken van de kudde wolkenkrabbers heeft de lokale regering een paar decennia 
geleden een wijk in antieke sfeer neergezet. Die nieuwe ouwe meuk zit volgepakt 
met souvenirwinkeltjes en veel te dure curiosa.  
 
De temperatuur is hier iets omhoog gegaan omdat met name de wind wat is geluwd. 
Dus besloot ik om te gaan lopen. Je hebt dan de mogelijkheid om langs de brede 
straten te gaan, maar je kunt ook dwars door de woonwijken heen.  
 
Om een beeld te krijgen. Het hotel ligt aan de binnenkant tegen de centrumring aan. 
Het centrum en de nieuwe wijken buiten de centrumring staan vol met hoge torens. 
In het gebied rond de centrumring liggen nog oude woonwijken. Dat zijn 
woonblokken van, ik schat, 500 x 500 meter met allemaal piepkleine woningen van 
een of twee etages met daartussen oude totaal uitgeleefde communistische 
laagbouw flats uit de tweede helft van de vorige eeuw. Tussen die huizen loopt een 
wirwar van steegjes. In die steegjes wonen, werken en handelen de bewoners. 
Kortom, een paradijs voor wie het leven in de marge van de grote stad wil ontdekken. 
Gelukkig zijn dat niet veel Westerlingen want je wordt met een mix van verbazing, 
ontroering en hartelijkheid ontvangen.  Op zondag is het extra druk op straat en 
lopen er allemaal kinderen te tollen, voetballen of zelfs te vliegeren.  
 
De bedoeling is dat deze woonblokken in rap tempo plaats gaan maken voor de 
zogenaamde ‘model quarters’. Op mijn speurtocht kwam ik in een totaal vervallen en 
al deels gesloopt blok. Een Asterix gevoel overviel mij, want tussen de puinhopen 
bleken enkele bewoners stand te houden tegen de projectontwikkelaars en hun 
slopers. Het deed me terugdenken aan de beelden op televisie van de bewoners uit 
Beijing die moesten wijken voor de Olympische stadions. Hetzelfde beeld zie je hier. 
Deze gele Galliërs wonen ondertussen op een soort vuilnisbelt, want om ze te pesten 
wordt het sloopterrein als afvalverzamelplaats gebruikt. Je wilt je niet voorstellen 
welke dieren daar ’s nachts allemaal rondstruinen.  
 
Op zulke plekken ben ik echter op mijn best – soort zoekt soort – en heb daar dan 
ook druk gefotografeerd. Dit tot verbazing van de enkele aanwezigen. Je probeert 
een beetje contact met die bewoners te krijgen, maar de communicatie is 
ingewikkeld. Ik heb het met deze mensen te doen. Ze moeten hun huis uit om straks 
in zo’n foeilelijk ‘model quarter’-flat terecht te komen. Tja, dan hebben ze een 
zwembad, maar ik wed dat deze mensen helemaal geen zwembad willen. Ze willen 
in hun vertrouwde huisje blijven wonen. Ze willen niet door het (zogenaamde 
communistische) grootkapitaal weggejaagd worden. Maar ja… de sloophamers gaan 
die strijd winnen en twee vijfjarenplannen verder zijn al deze laagbouwwijken 



veranderd in vijfentwintig verdiepingen tellende flatgebouwen met piepkleine 
appartementjes. En dat noemen ze hier dan communistische vooruitgang.  
 
Hoe dan ook: ik ben in die en andere blokken uren zoet geweest en heb mijn ogen 
uitgekeken en gegeten. 
 
Dat eten was voor het eerst een gemengd succes. Bij een eerste kraampje kocht ik 
enkele ‘dumplings’. Dat zijn deegwaren met gehakt erin. Dat was een zeer groot 
succes. Vervolgens vergreep ik mij bij een ander kraampje aan twee lichtzoete 
tarwekoeken. Het succes was niet minder. Maar bij de derde aankoop ging het mis. 
Op een geweldige markt met groente, fruit, vlees en vis stond een grote kraam waar 
ze allerlei gefrituurde balletjes verkochten. De Chinezen kochten een bak vol van een 
bepaalde soort, maar deze witman wilde van alle verschillende soorten één 
exemplaar.  
 
De eerste smaakte uitstekend, maar bij de tweede veranderde mijn waardering. Dat 
was de grootste en die beet ik dus maar over midden. Toen zag ik dat het gehakt 
binnenin de lekkernij helemaal niet gaar was. Dus heb ik in goede Chinese traditie de 
eerste hap maar even uitgespuugd, want dat opeten, is vragen om problemen. De 
rest van de balletjes bleken ook binnenin van wisselende ‘gaarheid’. Om korte metten 
te maken met eventuele bacteriën en wormen goot ik een fles cola naar binnen. Cola 
en whisky zijn de beste remedies tegen maag- en darmaandoeningen. Whisky in de 
ochtend vond ik een beetje veel van het goede, maar cola – yuk – moest de truc 
maar doen. Het kapitalistische sap zegeviert altijd!! Dat zal die communistische 
beestjes leren! 
 
Langzaam maar zeker naderde ik de ‘oude stad’ en dat was ook duidelijk zichtbaar. 
De toeristische autobussen stonden in lange rijen geparkeerd en kuddes Koreanen, 
Japanners en Europeanen liepen keurig in slagorde achter hun leider met een 
vlaggetje aan. Dit soort taferelen wekken mijn weerzin op en ik ben omgedraaid en 
heb nog maar eens rustig door ‘mijn wijk’ gelopen. Zij zoeken het maar uit in ‘hun 
wijk’. 
 
Het verschil tussen ‘hun wijk’ en ‘mijn wijk’ is ook duidelijk aan het economische 
verkeer en de communicatie te merken. In ‘hun wijk’ vraagt men veel te hoge prijzen 
om vervolgens na lange onderhandelingen de toerist alsnog af te zetten. In ‘mijn wijk’ 
liggen de prijzen standaard al 70 tot 80% lager en wil men helemaal niet 
onderhandelen. Dat leidde tot het volgende prachtige misverstand. 
 
Een handelaar met een bakfiets vol kalenders trok mijn aandacht. Ik besloot er twee 
te kopen, dus ik wees de gewenste exemplaren aan en hij stak drie vingers omhoog. 
Drie Yuan. Prima – naast het hotel beginnen ze met tien Yuan om ze vervolgens 
bijna huilend voor vijf te verkopen – dus ik steek twee vingers omhoog en zeg “I like 
two of them please”. Hoofdschuddend hield hij opnieuw drie vingers omhoog. Ik weer 
proberen uit te leggen dat de prijs niet het probleem is, maar dat ik twee exemplaren 
wil. Deze miscommunicatie ging zeker een keer of vijf door en steeds meer Chinezen 
kwamen erbij staan. Op een gegeven moment was de man het zat en draaide zich 
om. Ik haal 6 Yuan uit mijn zak en geef die aan hem. Verongelijkt duwt hij mij 3 Yuan 
terug en houdt opnieuw 3 vingers omhoog. Ik probeerde nogmaals uit te leggen dat 
ik dus twee exemplaren wilde hebben, maar hij begreep het niet. Totdat een van de 



omstanders wel begreep wat ik bedoelde en het de man uitlegde. En toen viel het 
kwartje en de man me bijna in de armen van schaamte en geluk. Duizenden excuses 
kwamen in mijn richting. Als vrienden voor het leven gingen we uit elkaar. Heerlijk 
zo’n taalbarrière. 
 
Tevreden sjokte ik verder. En dat terwijl dé aankoop van de vakantie nog in het 
verschiet lag. “Heb je dan nog niet genoeg troep verzameld?”, denken jullie nu (en 
dat terwijl ik niet eens alles heb opgeschreven). Natuurlijk niet! Je bent een 
verzamelaar of je bent het niet. Ik ben net een eekhoorn en gelukkig is het altijd 
herfst! Jullie willen natuurlijk dan ook weten wat die laatste wereldaankoop was. 
 
Voor het hotel viel mijn oog op een artikel aan de zijkant van een bakfiets. Een stem 
in mijn hoofd zij mij: “dit ga je niet doen! Je laat het!” Die stem was sterk en ik liep 
door het hotel in. In mijn kamer aangekomen, sloeg de twijfel echter toe. Wetende 
dat ik jaren spijt van zou hebben, snelde ik naar beneden in de hoop dat malle li’tje er 
nog stond met zijn bakfiets.  
 
En aan de zijkant hing hij nog. Keurig in de originele verpakking: (tada…) een pluche 
hoes voor een wc bril. Jawel! In vrolijke kleuren. Hier is echt alles te koop. Je kunt het 
niet zo gek bedenken. Had ik bijvoorbeeld al verteld dat er hondjes in Adidas 
sportpakjes rondlopen? Echt waar… helemaal in trainingspak. Alleen de schoenen 
ontbreken. En wat te denken van de scooter die ik zag met zo’n bekende pizzabak 
achterop met de tekst ‘pet food delivery’. Je kunt hier een maaltijd voor je huisdier 
bestellen om thuis te laten bezorgen, maar dit terzijde. Terug naar de pluche wc-bril 
overtrek. 
 
En jawel… na keihard onderhandelen – en een brede grijns op het gezicht van een 
stel Amerikanen producerend – liep ik, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, 
met de wc-bril hoes van 75 eurocent onder mijn arm terug het hotel in. En voor mijn 
kamerdeur merkte ik dat ik uitgerekend op dat moment mijn keycard in mijn kamer 
had laten liggen. Met mijn fotocamera in de hand en het blinkende pluche geval 
onder mijn arm sjokte ik nonchalant naar de receptie. Of ze mij even een reserve 
kaart konden geven. Je zag ze kijken, maar stoïcijns werd de kaart overhandigd. Ze 
zullen vanavond thuis wel een leuk verhaal hebben, denk ik dan maar. 
 
Nu vragen jullie je natuurlijk af wat ik in vredesnaam met zo’n leuke kleurrijke frisse 
pluche wc-bril hoes moet. Wat een domme vraag: er is uiteraard geen betere fotolijst 
voor mijn Mao-poster op de toilet denkbaar. Dat kunnen jullie toch ook wel 
verzinnen? 
 
Wat zullen mijn Chinese vrienden opkijken als ze over enkele jaren Nederland 
annexeren om de rente op onze staatsleningen op te halen. Ze zullen verbaasd zijn 
over de bijzondere smaak- en respectvolle wijze waarop ik hun leiderschap eer 
betoon. 
 
Content met zoveel prachtige aanwinsten vertrek ik morgen dus naar Nederland. Het 
was een uitermate geslaagde reis naar een volkomen doldwaze stad. Ik heb mij 
uitstekend vermaakt. Maar nu terug naar de Twin Towers van Epe. Terug naar de 
boerenkool met worst (rookworst heb ik in dezelfde ronde vorm ook hier als ‘smoked 
sausage’ op een menukaart zien staan… Gelderland is nooit ver weg, want was Mao 



niet de Hertog van Gelre?) en erwtensoep.  Ook erg lekker, maar ik weet dat ik over 
een week alweer droom over een nieuwe trip naar de volgende megalomane stad.  
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Vandaag was de dag der waarheid. Krijg ik alle prachtige aankopen wel mee naar 
Nederland? Ik gok op de handbagage controle en pers mijn Billingham fototas 
maximaal vol. Twee grote 1d camera body’s en de volgende objectieven: 16-35mm 
2.8 II, 50 mm 1.2, 85 mm 1.2, 15 mm fisheye, 90 mm 2.8 TS, 70-200 mm 2.8 en dan 
twee 580 flitsers, pocketwizards, snoeren, een 1.4x extender en de nodige batterijen. 
Het is ongelofelijk wat je in zo’n tas kunt stoppen (en de zijvakken had ik nb in 
Nederland gelaten). En dan is er nog ruimte voor mijn vliegtuig kussentje, twee 
kalenders, een speelgoedauto (tja… je moet toch wat) en een boek. Daarnaast heb 
ik een grote rubberen schoudertas van gerecycled automateriaal met daarin mijn 17 
inch laptop en twee mao-borden gewikkeld in polo’s. En dan maar hopen dat ze die 
bagage niet gaan wegen. 
  
Om de koffer lichter te maken, heb ik mij lekker warm aangekleed. Polo, trui en 
sweatshirt met grote zakken. Daarin heb ik koperen Stalin, een fietsbel (toch nog 
tweedehands gevonden) en twee potjes met hondenkoekjes (je zult maar honger 
krijgen) gestopt. In mijn jas heb ik alle gangbare zaken als mijn vliegtuiggeluid 
uitschakelende koptelefoon, mp3-speler, een boek en portefeuille, paspoort, sleutels 
etc.  
  
Desondanks maak ik mij zorgen over het gewicht van mijn koffer. Daarin zitten nog 
enkele andere  boeken (die ik op de heenreis in de handbagage had) en verder twee 
grote beelden van Mao en Hitler (30-35 cm hoog), drie grote visagiesets, natuurlijk de 
pluche wc-bril hoes en nog de nodige andere rommel. Oh ja… vier nieuwe zware 
spijkerbroeken en twee polo’s zorgen ook nog voor het nodige extra gewicht. 
  
Afijn… op naar de check in. Nonchalant zet ik de koffer op de band. 26 kilo. En op 
deze ultramoderne luchthaven betekent dat, dat je geen boardingpas krijgt. Een 
super kleine skinny Chinese vrouw kijkt op de display. Ze is zo klein en mager dat ik 
de verleiding moet onderdrukken om haar te vragen: “Ben jij wel eens bij de dokter 
geweest om te checken of alle organen wel in dat lijfje van jou passen?” Maar ja... je 
onderdruk die aandrang, want het wordt al ingewikkeld genoeg. Die gele 
kabouter vraagt resoluut of ik er maar even drie kilo uit wil halen of dat ik wil betalen 
voor het overgewicht. Omdat ik geen discussie wil, zeg ik direct dat ik wel betaal. 
Voor die vijf tientjes kun je niet eens een brakke musical van Joop v.d. Ende bekijken 
en dan heb je een slechte avond. Ik ga veel meer lol hebben van de spullen die in die 
koffer zitten. Wel weet ik nu dat ik mijn relatief zware koffer ga inruilen voor een 
moderne lichtgewicht. Dat had mij hier het betalen van het overgewicht bespaard. 
Eigenlijk heb ik er nu spijt van dat ik eergisteren die kekke gele grote lichtgewicht 
‘Spons bob’ koffer niet heb gekocht. Er grappig knalgeel met allemaal kleine 
stripverhaaltjes. Leuk voor onderweg en je weet zeker dat je de koffer direct herkent 
op de bagageband.  
  
Maar toen bleek dat ze op deze leuke, fijne moderne luchthaven ook alle 
handbagage wegen. Oeps ende slik… Je mag dus 12,5 kilo meenemen, maar de 
display van het kleine geraamte was onverbiddelijk… 24 kilo. Stoïcijns zegt de 
Chinese bureaucrate dat ik er negen kilo uit moeten halen. Ja zeg… ik ben kale 



Tinus van de Gortelseheide niet. Dat gaan we niet zomaar doen. Dus ik leg uit dat ik 
professioneel fotograaf ben en dat er geen sprake van zou kunnen zijn dat die mooie 
zandkleurige tas leeggehaald wordt. Met een Chinese onverbiddelijkheid kreeg ik 
geen label ‘approved cabin luggage’ En dan heb je een probleem.  
  
Na wat heen en weer gediscussieer maak ik de fototas open, haal een van de body’s 
eruit schroef de 70-200 mm erop en meld dat je als handbagage een los fototoestel 
mag meenemen. Dat was geen probleem. Maar dat is 5 kilo. Er moet nog vier kilo uit, 
zei ze vriendelijk. Aha… met een beetje creatieve interpretatie kun je beweren dat 
dezelfde regulering zegt dat je ook een laptop naast je handbagage mag meenemen 
(officieel is het of een fototoestel of een laptop). Dus ik haal met een genereus 
gebaar de laptop uit de tas. “Oké, but that leaves another three kilos”, zegt deze 
onvermurwbare dame. Ik steek nog wat losse spullen uit de fototas in mijn zakken, 
maar dat zet totaal geen zoden aan de dijk. Tja… dan moeten de Mao-borden er 
maar aan geloven. Met een huilende ziel en versteend hart leg ik ze voorzichtig die 
op de balie. “Oké… now it’s 12 kilo’s”, zegt de grondstewardess opgetogen. En terwijl 
ze het begerenswaardige gele label pakt, zegt ze vriendelijk wijzend op alle spullen 
op de balie: “You can take that in your hand”.  
  
Verbouwereerd leg ik behalve de twee tassen, het fototoestel en de laptop ook de 
borden en de andere losse spullen op de trolley en duw ‘my precious’ de hoek om. 
Daar ga ik op een bankje zitten, pak mijn zakken en de trolley leeg om alles weer 
exact zo in de tassen te pakken. Dan vertrek ik richting de gate en alsof er nooit 
enige controle is geweest, vergezellen de gevulde tassen mij de cabine van het 
vliegtuig in. Bepaalde logica ontgaat mij volledig. Maar goed: vraag niet hoe het kan, 
profiteer ervan. 
  
Nou zijn er twee soorten op aarde waar ik helemaal dol op ben. Kleine kinderen en 
Amerikanen. Echt met stip mijn favoriete producten van de evolutie. En laat er nou 
uitgerekend van beide soorten een homp DNA op de stoelen naast mij zitten?  Zelf 
kies ik altijd voor een gangpad stoel. Het geloer uit zo’n lullig raampje kan mij 
gestolen worden. Ik wil mijn benen kwijt en kunnen opstaan op het moment dat ik zin 
heb daarin. Maar dan moet je natuurlijk niet zo’n kleuter naast je hebben, want dan 
loop je het risico dat die er ieder moment in of uit wil.  
  
Tot mijn stomme verbazing had de zeer arrogant en chagrijnig ogende Amerikaanse 
moeder dat zelf blijkbaar ook wel door en zonder ook maar iets tegen mij te zeggen, 
vraagt ze aan de purser of die geen andere stoel voor mij zou hebben, want dat was 
rustiger voor mij en gaf haar meer ruimte met het kind (dat laatste zag je haar 
denken). De bitse toon waarop ze dit vroeg (het leek meer een bevel om het te 
regelen), wekte een zichtbare verbijstering op het gezicht van de stewardess en die 
mij daarop vragend naar mij keek. Terwijl mijn hele lijf van binnen juichte vanwege 
zoveel Amerikaanse daadkracht, merkte ik fijntjes op dat het mij niet veel uitmaakt, 
maar dat er een belangrijke voorwaarde is: het moet een gangpad stoel zijn. De 
stewardess, die het verzoek van de vrouw – en dan vooral de toon – in het verkeerde 
keelgat was geschoten, zei streng tegen de dame in kwestie dat dergelijke 
verzoeken niet zomaar gehonoreerd worden.  
  
Maar na een paar rondes te hebben gelopen, kwam ze op mij af en zei zachtjes 
zonder dat mijn buurvrouw het hoorde… “kom maar mee ik heb een veel betere 



plaats voor je”. Terwijl ik opstond en de Amerikaanse vriendelijke groette, kreeg zij 
nog een dodelijke blik van de KLM-dame. Ik loop achter haar aan en dan zegt ze 
openhartig. “Wat een bitch, daarnaast houd je het nooit elf uur vol. Ik heb een 
upgrade geregeld.” En zo belande ik in de Economy Comfort Class… bredere stoel 
en veel meer beenruimte. Die chagrijnige Amerikanen met hun jengelende kinderen 
zijn zo gek nog niet! 
  
In Nederland heb ik geen douane gezien. Dat scheelde een hoop tijd, maar toch 
jammer want ik had mijn koffer graag uitgepakt om de ogen te zien van de 
Nederlandse bureaucraten als ik de massamoordenaars op de balie zet. 
  
En nu weer thuis… Daar gaat het gewone leven weer door. In de brievenbus trof ik 
het programma voor de activiteiten in december. Naast de spelletjes en het sjoelen is 
er 14 december een ‘muzikale meezing matinee’. Nostalgie met Hil Bergh op de 
piano… Wat is het leven toch heerlijk! 


