Negen
Nachten in Peking
Peking
De tweede kennismaking met China

Opmerkelijke gebeurtenissen van een 50-jarige
man op reis met zijn moeder

Siem Eikelenboom
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Voorwoord
Een gemiddelde lezer leest 250 woorden per minuut, dus die heeft
dit boek in drie kwartiertjes uit. Heb je een cursus snellezen gevolgd,
dan duurt het de helft. Er zijn echter snelleestalenten bekend, zoals
wereldrecordhouder Sean Adams met 3850 woorden per minuut. Die
zou dus in 3 minuten klaar zijn.
Ik hoop met dit boekje de korte tijd die u aan het lezen ervan
besteedt te vullen met een stukje van het plezier dat wij, mijn moeder
en ik, aan deze reis hebben beleefd. China is een onvoorstelbaar land
en mijn waarnemingen beperkten zich slechts tot Peking. De
historische feiten heb ik via internet, meestal Wikipedia, waar heel
veel te vinden is over China. Het was mijn tweede bezoek aan China
en mijn eerste aan de hoofdstad en, hoewel het natuurlijk opneuw
slechts een oppervlakkige kennismaking is met dit gigantische,
multi-culturele land, kan ik ook deze keer concluderen dat ik enkel
aardige Chinezen heb ontmoet.
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De vliegreis, de Hutongs
en de Kloktoren
Vrijdag, 21 oktober 2011, de eerste dag
Een uur geleden zagen we de zon opkomen en nu zijn we de
daling naar Peking aan het inzetten. Buiten zien we een wit
wolkendek, waardoorheen hier en daar scherpe, donkerbruine
bergketens steken. Zojuist zijn we ontsmet door de stewardess die
door het gangpad liep met in elke hand een spuitbus waarmee ze
omhoog spoot. Het vliegtuig is zo'n klassieke Boeing 747 met een
verhoogde voorkant. Een gevaarte met enorme vleugels. We zaten op
rij 24, net voor de vleugel. Daardoor konden we precies langs de
vleugel kijken en zagen we die tijdens de start mooi ombuigen van
hangend aan de romp naar dragend om het zware, volgepropte
vliegtuig van de grond te trekken op weg naar China.
Aan boord zaten we heerlijk te eten en te drinken, terwijl het
buiten, op elf kilometer hoogte -55 graden Celcius was en we met
een snelheid van ruim duizend kilometer per uur de nacht tegemoet
vlogen. Wat moet het een opwindend moment zijn geweest voor de
luchtvaartpioniers toen ze voor het eerst op deze hoogte zo mooi de
overgang van de dag in de nacht aanschouwden. Ondanks dat ze zich
vast bewust waren van hun baanbrekende werk, konden ze
onmogelijk vermoeden dat er nu, jaren na hun eerste ervaring,
vijfhonderd mensen op deze hoogte slechts bezig waren met de
smaak van het warme kipfiletje dat ze kregen voorgeschoteld door de
"cabin crew". Zij konden na terugkomst op aarde alleen denken aan
hoe het zou zijn om nog hoger te gaan.
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Door onze hoge snelheid kwam de nacht snel en was die weer snel
voorbij. Het was al om 19:00 uur donker en om 01:00 uur weer licht.
In de rugleuning van mijn voorbuurman heb ik de film "Water For
Elephants" gekeken, een geweldig verhaal van Sara Gruen over een
student diergeneeskunde die, na een fataal ongeluk van zijn ouders,
zijn studie afbreekt en zonder doel besluit op de eerste de beste trein
te springen, die van een reizend circus blijkt te zijn waar zijn kennis
goed van pas komt. Het is een spannend en romantisch verhaal met
een prachtig sfeerbeeld van de dertiger jaren in Amerika en van het
harde circusleven.
Verder heb ik wat werk gedaan en wat gedommeld. Slapen kan ik
het niet noemen, dus we zullen er nog wel last van krijgen naarmate
de nieuwe dag vordert.
Bij de paspoortcontrole viel op dat er een klein kastje op de balie
stond met een rijtje knoppen. Op elk knop een smiley met een
uitdrukking variërend van breed lachend tot diep triest kijkend.
Op het vliegveld had Candy, een breed lachend, klein Chinees
meisje, de taak om ons op te vangen en, omdat er al volop foto’s van
mij circuleren op de sociale netwerken, was het niet nodig om met
een bordje "GstarCAD" te gaan staan, want ze herkende me direct
alsof ik een wereldster was. Ze nam ons mee in de Airport Express,
de trein die alle internationale reizigers afzet bij de metro rond het
centrum van Peking. Het centrum is ondergronds omzoomd door de
blauwe metrolijn 2, wat de komende dagen de kapstok zou worden
voor al onze uitstapjes. Ons hotel zat op 2 minuten lopen van station
Guloudajie, niet ver van de aansluiting op de trein.
Ons "Soluxe Courtyard Hotel" was een schitterend klein oud
klooster van twee verdiepingen hoog rondom een rechthoekige,
overdekte binnenplaats waar de receptie was. Het was heel mooi
opgeknapt, met balken, plafonds en ornamenten in allerlei kleuren,
waardoor het er uit zag als een onderdeel van het keizerlijke
zomerpaleis. Ook de daken waren typisch Chinees met omhoog
krullende dakranden en drakekoppen op de hoeken. Op de
binnenplaats was een zitje gemaakt met luxe stoelen en een grote
poseleinen schaal in het midden waar goudvissen in zwommen. Wij
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kregen de verste kamer op de eerste verdieping en om er te komen
liepen we over een galerij met zicht op deze binnenplaats,
Candy hielp ons met inchecken en het was al snel duidelijk dat er
een probleem was. We waren te vroeg, want het schone beddengoed
was er nog niet. Omdat we erg moe waren van de reis en het
overslaan van onze nachtrust, wilden we heel graag even rusten, dus
we konden na enige discussie toch de kamer in. Het was er niet
groot, er pasten precies twee bedden in en een heel smal tafeltje,
maar het zag er verzorgd uit. Er werd nog even een netwerkkabel
voor me gehaald zodat ik mijn noodzakelijke internetactiviteiten kon
doen. De badkamer was bijna even groot als de kamer zelf, dus daar
konden we mooi Mamma's grote koffer kwijt. Er was geen bad, maar
wel een heerlijke stortdouche, die we later, in ons tweede hotel pas
echt zouden gaan waarderen.
Na een kort hazenslaapje zijn we onder begeleiding van Candy de
omgeving gaan verkennen en dat betekende onze eerste kennismaking met de beroemde Beijing Hutongs. Een hutong is een
woongemeenschap van een aantal huizen, die bij ons zonder twijfel
doorgaan voor krotten, De echte hutong begint bij een kleine poort
waarachter de bewoners zich zo thuis voelen, dat je het gevoel hebt
bij ze binnen te lopen. Hier zie je alles wat je thuis ook zou kunnen
zien, zoals eten koken, afwassen, de was doen en de was te drogen
hangen. Vroeg of laat vertelt je neus je ook dat je het openbare toilet
nadert, hetgeen Candy later als hoofdreden opgaf waarom ze niet
graag in zo'n Hutong zou willen wonen. Het was een beetje een
beschamende introductie voor een jonge, moderne vrouw die voor
het eerst buitenlandse relaties in haar stad rondleidt. Gelukkig kwam
er nog veel dat ons beeld van Peking zou bijstellen.
's Middags liet Candy ons uitrusten op onze hotelkamer en toen
we wakker werden was het al een aardig eindje in de middag. We
gingen op pad en ontdekten al snel dat we bij ons eerste ommetje niet
de meest aantrekkelijke richting hadden genomen. Aan de andere
kant van de straat die naar het centrum ging bleek zich een kilometer
verderop de Bell Tower te bevinden, een groot historisch gebouw dat
deel uitmaakt van noordelijke aanloop naar de Verboden Stad, het
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absolute centrum van Peking en vroeger volgens de Chinese keizers
van de beschaafde wereld. De Bell Tower torent hoog boven een
hutongwijk uit die vele malen bedrijviger is dan de wijk waar we die
morgen doorheen waren gelopen. Op zoek naar de ingang liepen we
er omheen, af en toe achterom kijkend omdat de fietstaxi's met
toeristen soms wel erg hard aan kwamen rijden.
Een entreekaartje voor de Bell Tower kostte maar een paar euro,
dus daar dachten we niet lang over na en even later stapten we het
binnenplein op. Een lange smalle trap loopt als een tunnel steil
omhoog de klokketoren in. Boven hangt een klok zo groot als een
stadsbus aan een enorme balkenconstructie. Naast
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€ 5,--.ons een traditionele theeceremonie aangevoor werd
Weer beneden
boden, waar we graag gebruik van maakten. Het is wel duidelijk een
toeristisch toneelstukje, maar toch wel een erg leuke manier om even
uit te rusten.
Aan de andere kant van het pleintje vol met fietstaxi's, die met
elkaar wedijveren om de toerist een Hutong Tour te verkopen, staat
de Drum Tower, of wel de Trommeltoren. We hadden een combinatiekaartje voor beide torens, maar de pech dat er na half zes niemand
meer in mocht. Het toegangskaartje voor de Drum Tower bewaarden
we zorgvuldig, maar het zou voor niets blijken, want er was nog veel
te veel te zien op andere plaatsen in Beijing. Terwijl we verder liepen
door deze gezellige wijk werd het donker en tijd om de pizzeria op te
zoeken die we in de straat hadden gezien.
Je gaat niet naar Peking om daar als eerste pizza te gaan zitten
eten, maar omdat we nog veel echt Chinees te eten zouden krijgen en
mijn moeder al een enorme cultuurschok voor haar kiezen kreeg,
vond ik dit wel een verantwoorde opbouw. We hadden voor slechts
48 RMB een heerlijke pizza inclusief twee grote glazen Chinees bier,
Alletwee voor mij, omdat m’n moeder er liever water bij dronk en de
glazen bier er al stonden voor we er erg in hadden. De muren van de
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pizzeria waren op een artistieke manier volgekalkt met niet-Chinese
teksten en het eerste Nederlands dat we er vonden luidde: “Bel voor
geile biggensex 0031-6-452517706". Dank u, beschaafde landgenoot!
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Een Hutong

De theeceremonie
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De Verboden Stad en
de Witte Pagode
Zaterdag, 22 oktober 2011, de tweede dag.
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Mamma ligt hier naast me te pitten en ik lig nu languit voorover
op het bed (heb al even een piepklein tukkie
gedaan en de foto's
preview van
is
at
gr
de
ar
overgezet). UVraagje
voor
Stefan:
mogen
al
die
filmpjes van de
kijkt nu na
.
je
geheugenkaart
ek zit erg snel vol, dus als het kan graag.
boHij
mijnaf?
de
voor € 25,-- of

ekjedag gehad. We fo
het bo
tel een
to's
Hier hebben
zware
Candy en ik)
Beswe
rpe (Mamma,
et mooie sche
m
ie
rs
PDF-ve Stad bezocht en het is inderdaad ongelofelijk
hebben de Verboden
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groot en indrukwekkend.
Best mooi ook, maar wel veel van
hetzelfde. We zijn na een zeer matig ontbijt om 10:00u met de metro
naar het grote plein (bekend van de man voor de tank) gegaan. Heel
veel beveiliging daar, bijv. in de tunnel onder de weg met tassenscanner. Daarna onder het mausoleum van de Grote Enge Leider
Mao door en in een stroom van mensen in 1 rechte lijn van paleis
naar paleis gelopen. Halverwege een bak noedels met vlees gegeten
(Mamma voor het eerst met stokjes klungelend). Aan de andere kant
er uit gegaan en het park in met de Witte Pagode. Schitterend ding op
een eiland met veel groen. Toen nog een heel eind verkeerd gelopen
(afzien) en via een metrostation weer thuis gekomen. Net als gisteren
in de pizzeria gegeten, nu met Candy, die pas voor de 2e keer in haar
leven (24) met vork en mes at.

Candy is in het zuiden geboren, ergens bij Shanghai. Haar ouders
verhuisden om een beter leven op te bouwen naar Peking toen ze 4
was en zij bleef met haar 2 oudere zussen achter bij haar grootouders
(arme boeren). Bij de hongersnood in 1959 is haar oom als kind
omgekomen. Ik vroeg haar of ze wist hoe die ramp was gebeurd,
maar ze heeft geen idee. Haar ouders hebben het de eerste jaren in
Peking heel zwaar gehad, maar nu gaat het beter en hebben ze er een
goed lopende vishandel. We zijn uitgenodigd om langs te komen
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(ben benieuwd). Candy moet morgen haar rijexamen doen en ook
verhuizen (haar zus helpt). Ze woonde bij haar tante in, maar daar
moet ze nu weg. Ze gaat tijdelijk bij haar ouders inwonen. Ze heeft
nog een jongere broer, 17 net als Daniel, die ook volgend jaar naar
de universiteit wil. Ze willen graag dat hij in Peking komt studeren,
maar dat mag niet zomaar, vanwege de regels.
Morgen gaan we proberen om de Tempel van de Hemel te
bezoeken.
Tot mijn schrik blijk ik niet op Facebook te kunnen. Heel raar
want alles werkt verder goed. Denk echt dat ze hem geblokkeerd
hebben uit angst voor rebellerende jeugd.
Einde email
Op onze hotelkamer hadden we via een standaard netwerkkabel
een perfecte verbinding met internet. Alleen was er geen plaats voor
een tafel om aan te werken. Het was improviseren met kussens en
allerlei houdingen om op het bed een werkhouding te vinden die een
tijdje vol te houden was.
Ik ontdekte dat Hyves, afgezien van de kinderachtige uitstraling,
het ideale sociale netwerk was voor China-gangers, want Facebook
en Youtube deden het niet, terwijl ik op Hyves in één handeling een
hele massa foto's kon uploaden en delen met thuisfront. En dat was
nodig want het ging hard met de foto's. Je kan hier bijna bij elke stap
die je zet een bijzondere foto maken. De omgeving is bijzonder,
maar de mensen zijn ook heerlijk om te bekijken. Hoe ze zich
kleden, waarmee ze zich verplaatsen, hoe ze werken of hoe ze zich
vermaken en uitrusten, het is bijna altijd een foto waard. Voor ons
valt vooral de armoede op, maar dat is zeker niet meer het enige. Er
zijn er veel moderne chinezen te zien, tot zelfs mooie en modieuse.
Enige selectiviteit is noodzakelijk bij het maken van foto's en zo
had ik de fiets als thema gekozen. Er gebeurt nog altijd erg veel per
fiets. Er zijn allerlei bakfietsen en natuurlijk de speciale fietstaxi's
om toeristen mee rond te rijden en als je eten op straat wil verkopen,
dan bouw je gewoon een keuken op je bakfiets. De creativiteit is
ongekend, dus je kijkt je ogen uit.
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Als ik zou zeggen dat de Verboden Stad van Peking net zoiets was
als de Eiffeltoren van Parijs, dan zou ik niet alleen heel China beledigen, maar ik zou mezelf ook belachelijk maken bij iedereen die wel
eens iets over de geschiedenis van Peking gelezen heeft. In dat licht
is de Eiffeltoren gisteren neergezet! De paleizen en gebouwen van de
Verboden Stad worden door de Chinezen met recht gezien als het
centrum van de wereld. Dit is de plaats vanwaar bijna zes eeuwen
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Waar je ook bent in Peking, je bent er altijd ten opzichte van de
Forbidden City.
Het Tiananmenplein aan de zuidkant is het startpunt voor een
bezoek aan de Verboden Stad en het is zo enorm groot dat metrolijn
1 er een oost- en een weststation heeft. Langs de westrand wordt het
plein begrenst door een kaarsrecht bloemenperk, die zo in onze
bollenstreek zou passen, ware het niet dat de bloemen in een keurig
krulmotief van geel en rood waren geplant. Langs de zuidrand stond
nog eens zo'n bloemenzee met daarachter een LCD-muur van zeker
vijftig meter breed en tien meter hoog. In heldere kleuren werden
daarop de mooiste plekjes van China getoond. Hoeveel indruk wil je
maken op de bezoeker van dit plein?
Het plein is duidelijk een politiek beladen plaats, want je struikelt
er haast over de politie. Niet alleen word je gescand in de toegangstunnels die onder de wegen door lopen, je word ook boven de grond
nauwlettend in de gaten gehouden. Daarbij stel ik me misschien wel
onterecht voor dat de vele straatvegers hier ook aan mee moeten
doen en bij het melden van ongeregeldheden korting krijgen op hun
taakstraf. Misschien is het onzin om zo te denken, maar met alle
verhalen die er in omloop zijn over China is het moeilijk om die
dingen er niet steeds bij te fantaseren. Ik zou graag eens iemand
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willen volgen die het waagt om hier een protestboodschap uit te
dragen.
Het was er een drukte van jewelste en daarmee een prachtige
plaats om mensen te bekijken. Behalve dat er een trouwreportage
werd gemaakt van een chinese politieman met een stralend wit
bruidje, gebeurde er eigenlijk niets, maar saai wil ik het zeker niet
noemen. De politiemannen om hem heen en de lege Segway, zo'n
hightech tweewielig platform met stuur, brachten mij tot de conclusie
dat hij met zijn bruidje op de Segway naar het plein was gekomen
voor de statiefoto.
Om de Verboden Stad binnen te gaan moet je onder het gigantische portret van Mao Zedong door lopen. Je kan er ook zijn mummie
bezoeken, maar daar hadden we geen behoefte aan. Hier en bij de
Chinese Muur heb ik zijn portret gezien, maar verder is de Grote
Leider niet echt aanwezig. Als je de Chinezen er naar vraagt, dan
zeggen de meesten dat hij een groot leider was, maar dat hij niet
altijd de juiste beslissingen heeft genomen en vooral ook dat ze blij
zijn dat China nu een heel andere koers vaart.
Op de eerste binnenplaats werden we verwelkomd door de keizer
en zijn concubines die in de vorm van drie levensechte poppen hoog
vanaf het tweede poortgebouw op ons neer keken. Binnen konden de
toeristen zich in een keizerlijke outfit naar keuze laten hijsen en
zittend op de keizerlijke troon laten vereeuwigen.
Op de tweede binnenplaatst was een terras waar eten werd
geserveerd en we hadden best trek in een maaltijd. Het werd een
echte chinese kom soep met noedels en een grote rookworst, die
geweldig lekker smaakte, maar waarmee mijn moeder opnieuw de
slag moest aangaan met behulp van de stokjes.
Om verder te kunnen moesten hier kaartjes worden gekocht en
Candy stond erop dat ze die voor ons betaalde. Ik vond dat
bezwaarlijk, maar ik kon er niets aan veranderen. Voor ons rezen
enorme gemetselde muren op die de onneembaarheid van deze
vesting duidelijk maakten.
We liepen verder in de stroom toeristen en lieten ons verbazen
door de grootsheid van dit stukje China. Wat mijn moeder als
dochter van een bollenkweker en fervent tuinierster vooral opviel is
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dat er zo weinig groen te zien was. Waar andere paleizen elkaar naar
de kroon steken met de prachtigste tuinen zijn het hier enkel kale
pleinen en trappen. Alleen het allerlaatste deel, maakt het een klein
beetje goed.
Wetende dat we de helft nog niet hadden gezien, verlieten we de
Verboden Stad aan de noordzijde en liepen langs de gracht naar het
Westen om de Witte Pagode te bezoeken. Eenmaal in het park begon
n groen. Het was
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Terug beneden in het park genoten we nog even van heerlijke
traditionele Chinese muziek, gespeeld en gezongen door een gezelschap oudere mannen en vrouwen vanaf een overdekt zeshoekig
podium. Onderaan een trap danste een oude man een soort spirituele
dans. Het leek me een spontane informele activiteit en het straalde
een enorme vrijheid uit, maar ik heb nog altijd geen flauw idee of dat
ook echt zo was. De onderdrukking van de Falung Gong is alom
bekend.
De dag was om en we wilden naar huis, maar de zoektocht naar
het dichtstbijzijnde metrostation was geen gemakkelijke. Onze benen
schreeuwden om rust, maar het was nog even flink afzien voordat we
de laatste trap omlaag hadden gevonden. Ook Candy had het zwaar
en ze liep te gissen waar we heen moesten, maar op momenten als
deze bleek ze van onschatbare waarde, simpelweg omdat ze iemand
de weg kon vragen.
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Het Tiananminplein
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De tweede binnenplaats
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De vierde binnenplaats,
de tuin van de keizer
en de gracht
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Bij de Witte Pagode
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De Tempel van de Hemel
en de Parelmarkt
Vandaag naar de Tempel van de Hemel gegaan. Om half elf zaten
we in de metro op weg naar station Cikiquo, op lijn 5, net voorbij de
kruising met lijn 1 en 2. Als je voor het eerst uit zo'n metrostation
boven de grond komt is het heel lastig om meteen de juiste richting
te kiezen. Vooral vandaag, want het was regenachtig, dus heel slecht
te zien waar de zon stond. Voor de zekerheid bij de eerste kruising
Mamma's dikke Beijing-boek met plattegrond gebruikt en gelukkig
herkenden we de straatnaam die we moesten hebben. De Qinian
Street kwam recht voor de ingang van het park uit. De entree was 15
RMB en later moesten we nog eens 20 RMB betalen om bij de
tempel te mogen komen (erin mocht helaas niet, alleen kijken
vanachter een hek, waarbij ellenbogenwerk nodig was om een goed
plaatsje te veroveren). Het park is gigagroot en een beetje saai recht
toe recht aan. De wind en de motregen maakten dat we het behoorlijk
koud hadden, maar we konden toch nog genieten van de schitterende
bouwwerken die ooit werden bezocht door de Chinese keizers om te
bidden voor een goede oogst.
Een mooi, lief Belgisch meisje vroeg ons om een foto van haar te
maken voor de Tempel van de Hemel. Ze was net klaar met haar
middelbare school en in haar eentje op wereldreis. Ze was van plan
om anderhalf jaar weg te blijven en was nog maar enkele weken op
pad. "Stoer hoor", vonden wij. Ze zou een blog bijhouden, maar die
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was geblokkeerd, net als Facebook en Youtube en ze zou mijn tip om
Hyves te gebruiken voor het uploaden van foto's gaan uitproberen.
In één van de bijgebouwen werd koffie verkocht, maar toen ik zag
dat die 25 tot 35 RMB moest kosten, en dus net zo duur was als op
de Champs Elysees van Parijs en dat je voor dat geld ruim een week
met de metro door Beijing kon reizen, besloten we om buiten het
n
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gebruikt om allerlei waren te verkopen en kunsten te vertonen. Zo
waren er een paar mensen aan het voetmintonnen, d.w.z. een fikse
shuttle met veren (wat groter en zwaarder dan bij badminton) naar
elkaar overschoppen. Ook zaten er dames te breien en dansten er
mensen, zelfs ook de tango. Het zag er allemaal erg gezellig uit. We
liepen daarna weer een lang saai stil recht pad af en toen rechtsaf nog
zoiets en kwamen toen terug op de hoofdpromenade. Op naar de
volgende tempel, waar een gitarist "The Sound Of Silence" stond te
zingen. Daarna liepen we verder over de hoofdas van het park naar
het zuiden en bezochten de grote cirkel, waar ik nog even op de
middensteen heb gestaan. Je hoort daar iets belangrijks te zeggen,
maar ik kwam niet verder dan ""Hallo".

Ondertussen zag ik dat de lucht erg helder was geworden, wat
voor Peking nogal bijzonder is. Daardoor zagen we bijv. het
reuzenrad van het pretpark Longtan in het zuidoosten. "Voor geen
goud" zei m'n moeder toen ik vroeg of ze erin wou. We liepen het
park uit aan de zuidkant en wilden meteen linksaf de krottenwijk in,
maar werden door diverse mensen teruggestuurd, dus we keerden
maar om. Het was er verschrikkelijk rommelig, vies en smal, maar
toch was overal leven, met links en rechts etende of eten kokende
mensen.
Ten zuiden van het Park van de Tempel van de Hemel is er heel
weinig te beleven. De meeste mensen stappen hier op de bus of
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nemen een auto- of fietstaxi. Wij besloten toch maar te lopen op zoek
naar de Parelmarkt, die aan de oostkant naast het park ligt. Op de
hoek van de lange rechte Yongdingmen East Street stond een
gezellig restaurant waar we indoken op zoek naar warmte, rust en
een lekker bakkie koffie. Alleen het laatste kregen we niet. In plaats
daarvan besloten we om een hapje van de kaart te kiezen en we
kregen er geen spijt van. We hadden een grote bak noedels met vlees
en paprika en twee satéprikkers met gefrituurde visbrokjes. Heerlijk
evie4w ava5n RMB per stuk. We
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het eten was al
or
vo
gauw duidelijk dat Mamma nog niet echt handig was met de stokjes,
dus kwam de serveerster met twee vorken aanzetten, wat ik nu juist
weer als een belediging opvatte, dus ik at demonstratief verder in
mijn hoogste tempo en zo nonchalant kijkend als een echte Chinees.
Buiten was het weer droog geworden, maar het bleef zo koud en
winderig, dat we het maar met moeite warm konden houden. We
liepen de lange rechte Tiaman East Road in naar het Noorden in de
hoop de parelmarkt te vinden. Twijfelend zijn we nog even een
verkeerd zijstraatje ingegaan, maar even later zagen we de
kenmerkende twee torens van de parelmarkt. Via een hoge
voetgangersbrug staken we de weg over en in de Parelmarkt bleek
het niet bepaald om parels te gaan. Het was vooral electronica
waarmee de verkoopsters ons bijna letterlijk om de oren sloegen. Ik
kon er voor slechts 1500 RMB (€ 165) de nieuwe Apple iPad 2
kopen incl. toetsenbord en USB-blok en zelfs incl. nieuwe iPhone 5.
Haar eerste prijs was 2800 RMB. Toen ik steeds bleef weigeren liet
ze de prijs steeds verder zakken en deed er van alles bij. Ik kon nee
blijven zeggen, maar even verderop was het wel raak en kocht ik 2
USB-sticks van 128 GB voor 20 RMB (€ 2,30). Haar eerste prijs was
25 RMB voor 1 USB-stick! Anno 2011 is 128 GB ongekend veel en
de twijfel die ik toen had bleek later terecht, want de Kingston-chips
gaven wel 128 Gb aan als je ze in de computer plugde, maar als je er
iets op ging zetten, werder er willekeurig bestanden overschreven bij
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overschreiding van de 2 Gb. Terecht had men mij dus gewaarschuwd
om niet in te gaan op extreem goedkope electronica-aanbiedingen.
Mijn moeder werd ook voor van alles lastig gevallen en tot
tweemaal toe werd ik haar "husband" genoemd, wat ik maar heb
beschouwd als het gevolg van het feit dat m'n moeder er nog zo jong
uitziet.
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op onder het genot van de laatste twee echte Goudse stroopwafels.
Tenslotte hebben we nog even van de ondergaande zon genoten
vanaf het dak van de parelmarkt, waar we over het park met de
Tempel van de Hemel heen in het westen de bergen konden zien
liggen. Die aanblik was zo aanlokkelijk dat we vanavond het plan
hebben gemaakt om met de trein een stuk door de bergen te gaan.
Hopelijk kunnen we de aansluiting van metro 1 op de Fengsha Line
vinden.
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De Tempel van de Hemel
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Spelen bij de Tempel
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De Parelmarkt
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Maandag, 24 oktober 2011, de vierde dag.

De regen van gisteren had een fantastische uitwerking op het weer
van vandaag. Opeens konden we onbeperkt ver weg kijken en de zon
scheen vanuit een strak blauwe lucht onze hotelkamer binnen. Een
perfecte dag om plaatsen met uitzicht te bezoeken, zoals het
Zomerpaleis.
We waren lekker op tijd op en ik kreeg het ontbijten steeds beter
onder controle. Ik had een fles honing gekocht om ook eens wat
anders op m'n brood te kunnen smeren dan steeds dezelfde aardbeienjammetjes. Ons ontbijt bestond hier uit stukjes meloen die we
combineerden met een soort droge, harde, bijna smaakloze stukken
koek. Verder roosterden we stukken wit brood, die we ondermeer
belegden met gebakken ei. We dronken er vruchtensap bij en koffie
met warme melk, genoeg dus om onze dag goed te laten beginnen.
Er was voor mensen die echt Chinees willen ontbijten meer dan
genoeg variatie, De lange kant van de ontbijtzaal stond helemaal vol
met afgesloten metalen bakken op rechauds, waarin rijst, noedels en
allerlei typisch Chinese lekkernijen warm werden gehouden. De
eerste twee ochtenden dat ik in de ontbijtzaal kwam heb ik stoere
pogingen gedaan om iets Chinees uit de bakken te gebruiken, maar
om 's morgens vroeg al een bord vol rijst weg te werken, zoals de
gemiddelde Chinees doet, zal ik toch wat langer in China moeten zijn
dan deze negen dagen. Een beschuitje, lekker bruin brood, kaas en
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melk zullen we even moeten missen, maar met alles wat er lag
kwamen we toch nog aardig in de buurt bij wat we gewend waren.
Om kwart voor tien zaten we in de metro op weg naar station
Beigongmen op lijn 4, bij het Zomerpaleis. Daar aangekomen stapten
we voor 20 RMB in een fietstaxi, omdat we vermoedden dat we nog
veel gingen lopen en ook omdat we het gewoon een keer gedaan
wilden hebben. De basisprijs van een korte autotaxirit is 10 RMB,
dus dit waren de duurste meters van onze vakantie, maar daarvoor
was wel speciaal voor ons iemand aan het fietsen. Het voelt
belachelijk decadent om je door zo'n arm mannetje te laten transiew van diensten gebruik te
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Als je in China hamburgers wil verkopen en je ziet de buitenlandse toeristen als een doelgroep, dan ligt het voor de hand om de
fietstaxi's van Peking te voorzien van een mooi nieuw afdakje met je
logo rondom. Gelukkig kon ik de foto zo maken dat ik dit symbool
voor het slechtste wat de Chinese eetcultuur kan overkomen buiten
dit verslag kan houden.
In de fietstaxi voelde ik me bepaald niet erg veilig, want we reden,
zoals als overal in Peking, over een halve snelweg en het achterop
komende verkeer, van auto's en bussen, moest steeds voor ons naar
links en een bus passeerde ons op een zeker moment met wel heel
weinig tussenruimte. Gelukkig duurde het niet lang en werden we
netjes voor de hoofdpoort van het Zomerpaleis afgezet.
We kochten de kaartjes en waren nog maar net door de poort, toen
we getuigen waren van een heuse arrestatie, waarbij de arrestant, een
Chinese toerist, heftig tegenspartelde, maar het verloor van de vier
agenten die hem aan armen en benen de poort uitdroegen onder grote
belangstelling van de groep waar hij deel van uitmaakte.
Even later werd het plein voor de poort half schoongeveegd en
met linten afgezet om ruimte te geven, zodat er een hooggeplaatst
persoon ongehinderd door kon. Die persoon hebben we echter niet
gezien. We hebben met verbazing staan kijken hoe de agenten, deels
geuniformeerd met pet en deels in sportieve donkerblauwe pakken,
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maar bijna allemaal jonge jongens, in actie waren. Opeens was alle
politieactiviteit voorbij en ging het leven verder alsof er niets was
gebeurd. Daardoor leek dit alles op een oefening, maar iemand
ontkende dat, toen ik ernaar vroeg. Echter bij alles wat je in China
aan iemand vraagt twijfel je of hij of zij je vraag wel heeft begrepen.
Het zomerpaleis is een bezoek absoluut waard. Het is een prachtig
park met veel typisch Chinese keizerlijke gebouwen, waarvan het
grootste gebouw hoog op een bergprstaat
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In de verte zie je in het zuidwesten een grote pagode, waar paden
naartoe lopen en er is een schiereiland waar bootjes naartoe varen.
Kortom, je kan voor een bezoek aan het zomerpaleis gemakkelijk
een hele dag uittrekken, maar omdat we nog zoveel meer wilden
zien, beperkten we ons tot het beklimmen van het hoofdpaleis op de
berg, genaamd Longevity Hill, vrij vertaald de Lang-Zal-Ze-Levenheuvel.
We liepen door de oostpoort naar buiten, na ons te hebben
verbaasd over de arme Chinese prullariaverkoopster die een carnavalsneus-met-bril op haar gezicht had om aandacht te trekken. Het
viel wel op, maar het zag er zo belachelijk uit dat het me een triest
gevoel gaf. Je zal je vader of moeder zo maar over straat zien gaan.
Via metrolijnen 4, 10 en 8 wilden we bij het wereldberoemde
Olympisch Stadion, bijgenaamd The Bird's Nest, gaan kijken, maar
lijn 8 bleek gesloten. Gelukkig was het maar één station dat we
daardoor misten en die afstand betekende een half uurtje extra lopen.
Het is heerlijk om te zien hoe gemakkelijk mijn moeder, die al 76 is,
dit allemaal doet. Het Vogelneststadion heb ik al zo vaak op foto's
gezien, dat het voor mij een groots moment was om het een keer in
het echt te mogen zien. Van het aanraken maakte ik even een
speciaal momentje, net als later bij de Chinese Muur. Op 24 oktober
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om kwart over twee was het zover en betraden we deze legendarische sporttempel, waar in 2008 de Olympische Spelen werden
geopend.
In het stadion, waarvoor we een kaartje van 50 RMB moesten
kopen en door een scanner moesten alsof we aan boord van een
vliegtuig gingen, konden we even uitrusten op één van de 80.000
stoeltjes en werden we zelfs verleid om voor 10 RMB een kwartiertje
op een Segway over de atletiekbaan te touren. Heel grappig, maar
voor mij was hier rondlopen al meer dan voldoende. Op grote
schermen, hoog opgehangen boven de tribunes aan beide kanten van
w van van het laatste
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or € 5,--. indrukwekkend. Terwijl mijn moeder het
voor gezien hield en buiten in het zonnetje ging zitten, ben ik nog
even de trappen opgespurt, waar ik boven werd "herkend" en op de
foto moest met enkele Chinese bezoekers.
Een bezoek aan het Olympisch Stadion is mooi te combineren met
een bezoek aan het naastgelegen Volkerenmuseum. Hier zijn bouwwerken en objecten verzameld van de volken en culteren die in
China te vinden zijn. Onze honger om nog meer te zien was die dag
echter al weer gestild, dus liepen we langs de andere kant van de lege
weg, langs het Olympische zwembad, waar nu een waterparadijs in
is, en het langs Volkerenmuseum terug naar het metrostation van lijn
10 en even later lagen we languit op onze bedden bij te komen van
de vierde vermoeiende, maar opnieuw enorm boeiende dag.
Wat is het toch leuk als je met je oude moeder in Peking bent en je
stelt haar voor om naar de Ierse kroeg te gaan, dat ze dan gewoon "ja
hoor!" zegt. Via een eenvoudig "Irish Pubs Beijing" in Google had ik
de Molly Mallone en de Paddy O'Shea's gevonden. De eerste was via
station Dengshikou lijn 5 erg gemakkelijk te bereiken en omdat mijn
voeten het lopen wel gezien hadden, besloten we om naar de Molly
Mallone te gaan om Irish Stew te eten. Bij het verlaten van de metro
bleken we in de duurste wijk van Peking te zijn beland, vlak bij het
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Regent hotel, waar enkele peperdure Bentley's in de etalage staan te
glimmen. We staken de straat over en vonden de Molly Malone
onder het eveneens duur uitziende Legendale Hotel. Binnen bleek het
vooral een luxe restaurant te zijn met een wat kunstmatige Ierse
aankleding.
Eigenlijk had ik beter moeten weten, maar toch namen we plaats
aan één van de tafeltjes en namen de menukaart door. Inderdaad
stond er Irish Stew op de menukaart, maar toen we bestelden, kregen
we met ons drinken de mededeling dat er geen Irish Stew was. Het
deed me even denken aan de manier waarop de KLM z'n online
n
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Een beetje vo
balend,
ik moeite doen om m'n goede humeur te
bewaren en we besloten om ter compensatie nog even de tweede
Ierse pub Paddy O'Shea's op te zoeken. Met de metro op dit tijdstip
zouden we er bijna zittend kunnen komen. Even terug dus en
overstappen op onze lijn 2 en dan naar station Dongzhimen, waar we
al geweest waren, omdat de Airport Express daar op het metronet
aansluit. Het reizen door Peking is zo gemakkelijk en goedkoop: 2
RMB, dus een kwartje per rit, inclusief alle overstappen.
Het was duidelijk een wat minder luxe omgeving, dus dat zag er
goed uit. Na wat heen en weer lopen door de Dongzhimen
OuterStreet, het bleek een stuk verder dan we dachten, vonden we
uiteindelijk toch de Ierse pub zoals die hoort te zijn: klein en
gezellig. Aan de bar begon ik aan m'n tweede halve pint Guinness
van de avond en m'n moeder nam een cappucino.
Naast me zat, met z'n rug naar me toe, een ier, die al aan z'n vijfde
pint Guinness zat en druk in gesprek was met een dame. Na mijn
openingsvraag "Excuse me, how is your Chinese?", omdat ik van het
barpersoneel iets wilde weten en die me ook hier weer niet begrepen,
merkte hij ons pas op en we raakten gezellig in gesprek. Hij bleek de
beveiligingsmanager van het reizende Disney-circus, dus hij wist wel
één en ander aan anekdotes over China te vertellen. De dame naast
hem was zijn Amerikaanse collega en ze speelden allebei gitaar.
Helaas was de tijd te kort en nergens een muziekinstrument te
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bekennen, dus tot het echte gezellige pubgevoel zijn we niet
gekomen. Toch gaf het me een tevreden gevoel dat we nu met
zekerheid de leukste pub van Peking hadden ontdekt.
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Het Zomerpaleis
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Het Olympisch Stadion
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There's Molly Malone's for the rich to please

But give me the
brew of Paddy
O'Shea's!
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Het World Trade Centre
en de Zijdemarkt
Dinsdag, 25 oktober 2011, de vijfde dag.
Tijdens het ontbijt ontmoetten we een Nederlandse vader en zoon.
De jongen liep stage vanuit de TU Delft in Shanghai en had z'n vader
op bezoek. Ze waren blij verrast toen ik ze de fles honing aanbood,
iets wat echt ontbrak in het ruime, maar vooral Chinese ontbijtbuffet.
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ons, de voetgangers. Helaas zijn de kruispunten hier de onopgeloste
plaatsen waar alles door elkaar gaat, enigzins geregeld door de
verkeerslichten, maar de enige echte regel lijkt ook hier dat je niet
botst. Onder het toeziend oog van de politie rijdt en loopt alles hier
door rood, behalve de vijf doorgaande banen. Vooral links afslaan
met een taxi is spectaculair. Het licht springt, net als in Den Haag,
aan beide kanten tegelijk op groen, zodat linksaf slaan een beetje
riskant is. De voorste taxi's die linksaf willen, gaan meteen helemaal
links van de weg rijden en rijden dan een meter of 50, want zo breed
is het halve kruispunt, links van de weg voordat ze daadwerkelijk
linksaf kunnen slaan. Daar rijdt echter ook het tegemoet komend
fietsverkeer, maar die houden daar rekening mee en dus gaat alles
goed.
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We hebben met ontzetting een oud mannetje met een grijze sik
gevolgd die voetje voor voetje diagonaal de grote kruising over
slofte. We dachten dat we elk moment getuigen konden zijn van zijn
fatale laatste uur. Het feit dat hij bij de laatste rij auto's begon te
bedelen vonden we een goede afloop, dus we vervolgden onze weg
langs, vrijwel onder, het enorme, zo te zien nog net niet in gebruik
genomen, gebouw van de Beijing Central Television, een spectaculair ontwerp van beton staal en glas van de Nederlandse architect
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lagen
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onderbroken door een dichte poort, bewaakt door een geuniformeerd
mannetje met politiepet. Ik kwam niet verder dan het nemen van een
foto door een grote kier.
We staken, in navolging van het oude mannetje met de sik, maar
dan haaks, de drukke weg over, naar de hoogste torenflat van de
buurt en liepen er brutaal naar binnen. We werden niet tegengehouden en het bleek ook een openbaar terrein in de vorm van een
superdeluxe winkelcentrum, waar bijna niemand liep. De mensen die
er liepen waren zo netjes gekleed, dat wij met onze rugzakken erg uit
de toon vielen, maar men keek gelukkig niet naar ons om. In een
poging om hogerop te komen, op zoek naar een spectaculair
uitzichtpunt over Peking, belandden we op het hoogpolige tapijt van
een foyer met conferentieruimten er omheen, waar enkele Europees
uitziende zakenmensen met badges op zaten te praten, te bellen of op
laptops te werken.
We gaven het omhoog lopen op en vervolgden met open monden
onze weg naar beneden over glanzende marmeren vloeren en
roltrappen die versnelden als je erop stapte en langs de prachtigste
etalages van topmerken, zoals Rolex. Aan de andere kant stapten we
door een grote draaideur de straat weer op, tussen de luxe auto's door
op weg naar de Zijdemarkt. Maar toen ik na een paar passen lopen
naar links keek zag ik een ijsbaan waar ze op aan het kunstschaatsen
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waren. Verrassend! Even kijken dus. Je kan er 90 minuten schaatsen
voor 30 RMB en voor wat meer krijg je er een coach bij. De baan lag
een etage lager, dus we stapten op de roltrap om het ijs van dichterbij
te bekijken.
Af en toe schrik ik van mezelf, want alweer liet ik een gekke actie
aan me voorbij gaan. Waar zijn mijn wilde haren? Als ik jonger was
geweest had ik beslist de schaatsen ondergebonden alleen al om te
kunnen zeggen dat ik heb geschaatst in plaatsen als St. Moritz in m'n
zwembroek (32 jaar geleden), in Dubai (29 jaar geleden) en nu dus
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Toen we weer naar buiten wilden stappen, de straat op, zagen we
binnen een bordje naar het Traders Hotel wijzen, dat ik aan de
overkant van de superbrede straat langs de metrouitgang had gezien,
dus het leek me genoeg op de route om de uitgestrektheid van dit
ondergrondse winkelgebied verder te ervaren.
Aan de overkant van de brede weg kwamen we uiteindelijk weer
bovengronds en het lukte om de weg terug over steken, waar mijn
oog op de Starbucks viel, wat gratis internet betekende onder het
genot van een lekker bakkie en meestal ook aanspraak van menig
ander in China verzeild geraakte buitenlander. Ik moest nog een paar
mailtjes beantwoorden en een paar mensen bellen en het was
inmiddels kantoortijd in Nederland. Helaas werkte de nieuwe smstechniek van Starbucks niet bij mij. Wel bij een Afro-Amerikaanse
dame bij wie ik navroeg of het klopte wat ik deed. Je moet je 316nummer (06 internationaal) ingeven zodra je met het netwerk van
Starbucks contact maakt. Dan hoor je per direct een sms-je te
krijgen, maar ondanks de perfecte ontvangst op mijn Nokia kreeg ik
die niet, dus voor mij geen internet. Dat was even balen, want daar
had ik nu juist op gerekend.
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Op naar de Zijdemarkt dan maar. Al wandelend door de straten
van Peking lukte het om mijn collega Mariska te bellen om over te
dragen wat ik niet per email kon regelen. De "oude" techniek staat
voor niets, dus dat was weer geregeld!
Toen we de Zijdemarkt binnenstapten werden we, net als in de
Parelmarkt, meteen overvallen door vriendelijke, maar superopdringerige verkoopsters. Ik bood er 20 RMB op een lekker dik vest waar
een jongedame 200 RMB voor vroeg. Daarna liep ik door, maar ze
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Het eerste wat je op dit soort chinese markten afleert is het met
interesse ergens naar kijken, laat staan aanraken. Als je dat doet komt
er direct een verkoopster op je af. Soms is het een verkoper, maar het
zijn toch overwegend jonge vrouwen die hier de handel drijven. Die
schroom begint het echter snel te verliezen als je merkt hoe laag de
prijzen hier kunnen zijn. Bovendien is het alom bekend, dus als ik
hier geen kleding zou kopen, zou ik thuis voortaan als domoor door
het leven moeten. Mijn moeder is wel de laatste die plezier beleeft
aan afdingen, maar toch verloor ook zij steeds meer vrees en scoorde
na een uurtje trots een mooi vestje en een sjaaltje voor een habbekrats. In het begin moest ik haar nog min of meer ontzetten uit een
benarde situatie. Ze had het gewaagd om interesse te tonen in een
kledingstuk en wilde aan de verkoopster ontsnappen, maar die
blokkeerde gewoon de doorgang en stond voortdurend aan haar
mouw te trekken. Gelukkig was het zo extreem dat mijn moeder er,
na even te zijn bijgekomen van de verbazing, de lol wel van kon
inzien.
Op de valreep zwichtte ik voor de aanschaf van twee kostuums.
Alleen al het voordeel van deze twee kostuums compenseerde de
prijs van mijn vliegticket, dat deze keer niet zo extreem goedkoop
was als twee jaar geleden, maar nog altijd slechts 865 euro per
persoon, wat ik, om het nog goedkoper te laten lijken, graag nog
even terugreken naar de prijs van nog geen stuiver per kilometer.
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De verkoopster was een leuke boerendochter uit de Gele Bergen
van slechts 19 jaar oud. Ze sprak behoorlijk goed engels en vertelde
dat ze twee oudere zussen had die allebei ook verkoopster waren,
maar beiden in een heel andere stad en dat ze de helft van hun
verdiensten naar huis stuurden. Ik was erg benieuwd naar meer
details uit haar jonge leven, maar de tijd was omgevlogen en mijn
kostuums waren ondertussen op maat gemaakt.
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foto's van mijn vrouw en kinderen bij me had
or € 5,--.
voiedereen
gehad. Ik kan
die een portret wil laten schilderen vanaf een
foto aanraden om dat hier in China te laten doen. Je moet alleen wat
tijd en een beetje geluk hebben, want je zoekt hier niet even snel op
"kunstschilder" in de Gouden Gids.
Beladen met onze nieuwe garderobes stapten we de grote brede
straat weer op en begaven we ons naar het metrostation van lijn 1 om
de hoek. Eenmaal beneden bleek half Peking hetzelfde idee te
hebben. De treinen zaten bom- en bomvol en op de perrons stonden
zoveel mensen dat er geen rijen meer in te ontdekken waren.
Normaal staan de mensen netjes opgesteld in op het perron
afgebakende vakken, maar daarvoor was het nu veel te druk. We
stelden ons eerst nog even geduldig op in de mensenmassa, maar na
vijf keer een trein te hebben zien stoppen en weer doorrijden nadat er
zich slechts één of twee mensen in hadden gewurmd, keerden we om
en ontvluchtten we de benauwende ondergrondse menigte.
Het was voor onze vermoeide benen een fikse wandelng naar het
volgende metrostation, waar we zouden overstappen op metrolijn 2,
maar gelukkig was lijn 2 niet zo overbelast als lijn 1 en even later
kreeg mijn moeder zelfs een zitplaats aangeboden. Ik kan me niet
herinneren dat we deze avond nog iets anders hebben gedaan dan
lekker eten in onze eigen pizzeria.
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De straten van Peking
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Het CCTV-gebouw van Rem Koolhaas

Glazenwasers zonder hoogtevrees!
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Parels op de Zijdemarkt

Spitsuur in de metro:
wachten, proppen en
blijven lachen
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Pracht en praal
en ondergronds
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Verkassen en
Vergaderen
Woensdag, 26 oktober 2011, de zesde dag.
Vandaag geen geld uitgegeven, behalve de afrekening van het
hotel. We werden om ongeveer 11:00 uur beneden in het metrostation verwacht, waar Candy even zou uitstappen met de door haar
van het vliegveld afgehaalde Italiaanse distributeur.
Alle koffers gepakt, uitgecheckt en we zaten nog maar net te
wachten of daar kwam het sms-je dat ze al op lijn 2 zaten en nog
maar 3 stations verder moesten om bij ons te komen. Het is grappig
dat de mobiele telefoons gewoon bereik hebben in de metro. Zo staan
of zitten er regelmatig mensen te is
bellen. Vooraln de mannen praten
at preview va
ar deisgrdat
nu na
dan storendUhard.
anders
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kijkt Iets
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aparte simkaart te kopen. Je kan dan waaror € 5,--.
vobij
schijnlijk ook
de Starbucks gratis internetten, iets wat me nu niet
lukte omdat buitenlandse telefoonnummers nog niet worden ondersteund.
Lijn 2 zat die ochtend bommetje vol, dus het was nog even een
zenuwachtig geprop om er met vier man en 4 koffers snel in te
komen, maar het lukte. Als je alleen bent is het niet zo'n probleem,
maar voor een groep met koffers is het toch vrij lullig als er één
persoon op het perron achter zou moeten blijven. Ik duwde de
koffers en m'n moeder erin en kon er zelf nog maar net bij. We reden
twee stations verder waar we overstapten op lijn 13. Deze lijn loopt
als een gewone trein bovengronds en alles is meteen wat minder
goed geregeld. Zo kun je in de trein niet goed zien waar je zit op het
traject. Gelukkig was Candy erbij dus we kwamen netjes waar we
wezen moesten: ons hotel "Geosciences International Conference
Centre" op het universiteitsterrein. Omdat Candy niet precies wist
waar het was namen we de taxi, die een basistarief heeft van 10
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RMB voor korte ritten tot 5 km. De eerste taxi wou ons niet rijden
omdat de koffers niet achterin pasten. Bij de tweede taxi viel ons op
dat de chauffeur niet uit z'n auto kwam om te helpen met de koffers.
Het lukte met wat passen en meten en even later reden we voor de
deur van het enige, vrij grote, glimmende gebouw in de wijde
omtrek: ons hotel.
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ren. Aan smalle lange tafels zaten tientallen studenten te eten. Er
waren net genoeg stoelen vrij voor ons drieën en de tafel werd nog
even snel voor ons schoongemaakt. Mamma vroeg om vork en mes,
maar dat hadden ze daar niet, dus ze moest aan de bak met de
stokjes. Op de momenten dat het eten met de stokjes lukte, kregen
we veel lachende gezichten en duimen omhoog van de studenten om
ons heen. Ze stonden nog net niet om ons heen te joelen en te juichen
als er weer een stukje vlees de mond bereikte. Het smaakte trouwens
weer verrukkelijk.
Na de lunch namen weer een taxi naar het kantoor van GstarCAD,
waar een delegatie keurig geklede Chinezen ons verwelkomde in een
strakke opstelling. Candy raadde me in het hotel nog aan om in pak
te gaan, maar ze bedacht zich en vond "casual" op dit moment toch
het beste. Gelukkig maar, want ik had beslist mijn pak bevuild
tijdens het eten of toch op z'n minst nog erger uit de toon gevallen in
het studentenrestaurant. Het kantoor van GstarCAD bevond zich op
de derde verdieping van een glimmend bedrijvenverzamelgebouw
dat wel 20 verdiepingen telde. Het zag er erg netjes uit maar voor
onze begrippen superklein. De werkplekken waren maar iets groter
dan de vliegtuigstoel waarin ik dit deel van het verhaal zit te typen.
Terwijl Mamma een boek las, hadden Wendy, Candy en ik een
prettige, twee-en-half uur durende vergadering waarin ik goed de
kans kreeg om de markt in Nederland en België uit te leggen. Ik
kladde daarbij het hele whiteboard vol, ondermeer om ervoor te
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zorgen dat ze me begrepen. Het is erg lastig om een verhaal te
vertellen als je steeds vermoed dat ze er niet veel van snappen en als
je weet dat ze het nog moeten overbrengen aan hun baas. De twee
dames hadden duidelijk twee belangrijke vragen voor het laatst
bewaard. Op het eind moest ik cijfers noemen die ik nog zou
omzetten tot het einde van het jaar. Ik heb me er niet aan gewaagd en
ze legden me uit dat ze onder grote druk stonden. Dat ze in het kleine
landje Singapore maar liefst vier distributeurs hebben. Ook dat ik
200 euro moest betalen voor het laten maken van een website
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Na de vergadering, het was half zes, ging het licht uit. Het was
maar een piepklein kantoortje voor ongeveer 20 mensen op de derde
verdieping. Niet dat het kantoor van ZWCAD, hun concurrent waar
ik twee jaar geleden op bezoek was, nou zo riant was, maar het was
toch een groot verschil. Ook de hele entourage rondom onze komst
was een enorm verschil. Haalde ZWCAD twee jaar geleden echt
alles uit de kast om indruk op ons te maken, GstarCAD blinkt uit in
minimalistisch gestuntel. Al die tijd heeft mijn moeder in een hoekje
van de vergaderkamer een boek zitten lezen. Toch heeft GstarCAD
iets heel charmants waar ik me prettiger bij voel dan bij dat
pompeuze gedoe van hun collega's in Kanton.
Het schemerde inmiddels en de dames Candy en Wendy namen
ons uit eten naar de "Hot Pot", een restaurant, gespecialiseerd in de
Chinese Hot Pot traditie, wat een soort bouillonfondue is. Geheel
volgens de Chinese gewoonte kwamen er allerlei lekkernijen op tafel
die in de bouillon moest worden gegooid om er een paar minuten
later met de stokjes weer uit gevist en opgegeten te worden, eventueel na een dip in een bakje met saus. Het was te merken dat de
Chinese meiden erg onzeker waren of we het wel leuk vonden, dus ik
heb ze nog enkele malen gerust moeten stellen. Het eten was niet het
lekkerste tot nu toe, maar toch zeker goed. Het tafelgesprek met de
- 52 -

dames was eigenlijk de grootste uitdaging, omdat het een moeilijke
overgang was van zakelijk naar persoonlijk, waarbij ook nog eens de
relatie tussen Candy en haar chef Wendy het vrije gesprek in de weg
stond.
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Hot Pot

De Chinese Muur en uit
eten met GstarCAD
Donderdag, 27 oktober 2011, de zevende dag.
Om negen uur werden we beneden verwacht in de lobby van het
hotel, om las groep in de bus te stappen op weg naar het grootste
verdedigingswerk ter wereld: de Chinese Muur. De Grote Muur,
zoals de Chinezen hem noemen, met een lengte van meer dan 6000
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Gelukkig hadden ze voor ons een minder toeristische, maar zeer
bijzondere locatie uitgezocht: Mutianyu. De sectie van de Chinese
Muur bij Mutianyu is één van de best gerestaureerde gedeelten en
wijkt wat af van het grootste deel van de muur omdat het kantelen
aan beide zijden heeft en de uitkijktorens op zeer korte afstand van
elkaar. Over deze 2,2 kilometer wordt de over de bergkammen
slingerende muur onderbroken door 20 uitkijktorens.
Er is door Discovery een documentaire over de Chinese Muur
gemaakt, getiteld "Inside The Great Wall Of China", die in vijf delen
via Youtube is te bekijken. Het is een onvoorstelbaar verhaal en het
meest opmerkelijke is dat er ook wel over de Muur wordt gesproken
als het langste kerkhof ter wereld.
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Het uurtje dat de busreis duurde werd wat stuntelig gevuld met een
verhaaltje over de Chinese Muur door een jonge medewerker van
GstarCAD. De microfoon haperde en hij verontschuldigde zich wel
een paar keer dat hij zich niet zo goed had voorbereid. Na een stukje
tolweg werden de wegen smaller en werd de omgeving bergachtiger
en mooier. Het weer was gelukkig vrij helder en droog.
Net voordat we het dorpje Mutianyu binnen kwamen konden we
de muur al bovenop de bergkammen zien. Het met eigen ogen zien
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we een steeds beter zicht op de Muur en het kon me maar niet snel
genoeg gaan. Boven aangekomen wachtten we nog heel even op de
rest, maar als een sterke magneet trok de Muur me naar zich toe.
Even later stond ik vlak voor de Chinese Muur. Langzaam en bewust
raakte ik hem aan. Via een smalle stenen trap klommen we erop. Ik
stond op de Chinese Muur, wauw!
Met enkel de Muur voor ogen had ik, over de trappen omhoog
lopend, de groep ver achter me gelaten, dus ik had ruim de tijd om
m'n fototoestel op te zoeken en iedereen op de foto zetten toen ze de
Muur betraden.
Hoe loop je over een muur die zo onbereikbaar ver weg lijkt, die
zo'n legendarische mystiek heeft en die zo'n historische waarde heeft
als de Chinese Muur? Gewoon, je loopt er gewoon, zoals op een
trottoir door Leiden. Je maakt foto's, net als op het strand van
Zakinthos. Mijn vader leefde te kort om deze droom te kunnen
verwezenlijken en ik stond er nu, met m'n moeder. En dan denk je:
"Wauw! Gaaf!"
Toch moest er nog wat bij, maar ik wist niet wat. M'n Ierse fluitje
had ik in m'n koffer in het hotel laten liggen. "Well Jack was a sailor,
who roamed down the town" begon ik zachtjes te zingen. Ik was in
zakelijk gezelschap en kon toch moeilijk iets geks gaan lopen doen.
Zelfs het zingen deed ik zo onopvallend mogelijk, maar ik wou bij
thuiskomst iets meer kunnen melden. "Ik heb over de Chinese Muur
gelopen" vond ik niet genoeg. Voortaan kan ik mijn "Quare Bungle
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Rye" aankondigen als het Ierse liedje dat ik zong toen ik met m'n
moeder over de Chinese Muur liep. Da's toch leuk of niet? Maar er
gebeurde nog iets.
Ongeveer halverwege het stuk dat we over de Muur zouden lopen
naar de andere kabelbaan die ons terug naar het dorpje in het dal zou
brengen zaten drie Indiase mensen uit te rusten. Een man en twee
mooi traditioneel geklede vrouwen. Omdat je op de Chinese Muur
van
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moet u beslist eens naar GstarCAD kijken want dat doet vrijwel
hetzelfde en is zeker vijf keer zo goedkoop!" Er werd instemmend
gelachen door mijn collega distributeurs die doorhadden dat ik
GstarCAD liep te verkopen. Ik liep niet eerder door dan dat de
Indiase man had beloofd om GstarCAD te zullen downloaden.
Visitekaartjes uitwisselen doe je natuurlijk niet op de Chinese Muur.
Je kan ook overdrijven.
Bij de tweede kabelbaan aangekomen, bleek er nog iets te zijn om
het bezoek aan de Muur nog wat specialer te maken: een glijbaan!
Geloof het of niet, onze reisleider heette Peter Pan, in het dagelijks
leven commercieel directeur van GstarSoft. Deze man heet in het
Chinees Pan Li en omdat het in China de gewoonte is om jezelf een
westerse naam aan te meten bij contacten met buitenlanders, heeft
Pan Li zichzelf Peter Pan genoemd, zich niet realiserend hoe
belachelijk dat klinkt voor een buitenlander. Deze Peter Pan vroeg of
er nog mensen met de glijbaan naar beneden wilden en weer als
eerste stak ik m'n hand op. Ik dacht even dat ik de enige zou zijn,
maar gelukkig gingen de drie Koreanen en de Braziliaan mee, dus we
scheidden ons af van de rest en stelden ons op in de rij bij de
glijbaan.
Mijn moeder wou met de stoeltjeslift terug, maar ze zou niet eens
mee hebben gemogen op de glijbaan, want er gold een maximumleeftijd van zestig jaar. Er stonden een wat oudere, europees uitziende man en vrouw voor ons die werden terug gestuurd toen ze hun
leeftijd noemden. Omdat ze lang hadden gewacht en natuurlijk
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omdat de leeftijdsgrens belachelijk is, waren ze daar behoorlijk boos
over.
Het duurde niet alleen zo lang omdat er veel mensen met de
glijbaan naar beneden wilden, het kwam vooral omdat er mensen
tussen zaten die hartstikke bang waren en voortdurend de rem erop
hielden. Je moest op een karretje naar beneden met een handel tussen
je benen die remde als je niets deed. Door de handel naar voren te
duwen ging de rem eraf en de gladde halfronde
baan in combinatie
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or € 5,-vozagen
op een sleetje
gaan
zitten, of beter gezegd, óver het sleetje
zagen gaan zitten, want haar achterste was veel breder dan de
zitplaats van het sleetje. Zo breed zelfs dat ze maar net in de baan
paste. Er ging groot gejuich op toen bleek dat ze er als een speer
vandoor ging! Eigenlijk is zo'n rodelbaan veel minder eng dan een
stoeltjeslift, maar het duurde jammergenoeg veel te lang voordat we
aan de beurt waren. Toen waren we zo beneden, maar de andere helft
van de groep stond toch al even te wachten.
De terugreis met de bus leek ook niet erg te vlotten en we waren al
met al ongeveer een uur te laat op onze lunchbestemming. Het was
een restaurant, ongezellig uitziend, zoals veel eetgelegenheden in
China, naast het GTC, wat staat voor Global Trade Center, een aantal
hoge, luxe kantoorflats, aan de derde ring ten noorden van het
centrum van Peking. We kregen er een traditioneel Chinees gerecht:
in platte ronde houten schalen werden een soort bloemen van
pastadeeg geserveerd, gevuld met een mix van groente en vlees. Erg
lekker en beslist bijzonder. Het viel op dat het ook hier niet soepel
liep, want er waren enkele mensen die geen soep kregen.
Na het eten werden we naar ons hotel teruggebracht, waar we even
konden rusten om ons tegen de avond op te maken voor het grote
buffet.
Voor het buffet zijn we nog even naar een winkelcentrum vlakbij
het station gegaan, waar we als eerste een heerlijke cappucino zijn
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gaan halen bij een luxe westerse bakkerij. In het winkelcentrum was
het weer pracht en praal, maar gelukkig geen opdringerige
verkoopsters, ten minste, niet zo erg dat ze constant tegen je
aanpraten over speciale prijzen en steeds met allerlei dingen voor je
neus komen wapperen, terwijl je gewoon even rustig wil snuffelen.
n
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gezelschappen zoals die van ons. We zaten verdeeld over drie grote
tafels en naarmate de avond vorderde bleek er een soort competitie te
zijn onstaan om de gezelligste tafel. De winnaar met afstand was de
tafel met de Braziliaan en de Koreanen. Aan onze tafel zaten Candy
en Wendy weer, die niet mee waren gegaan naar de Muur, de nog
niet helemaal fitte Italiaan en de steeds minder timide slowaak
Marian. Marian demonstreerde het wegwerken van de Chinese wijn,
waar ik alleen maar aan kon nippen, zo sterk alcoholisch was dit
borreltje. Marian sloeg er wel vijf in één teug achterover in
aanvulling op ons grote glas, heerlijk, helder Tsingtao bier. We
hielden ons hart vast waar dat zou eindigen, maar ik moet zeggen dat
hij nog goed kon lopen na afloop.
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Op naar de Muur bij Badaling
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De Muur
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Traditionele Chinese lunch
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GstarCAD Marketing
Conferentie
Vrijdag, 28 oktober 2011, de achtste dag.
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Om negen uur moest ik acte de presence geven en precies op tijd
nam ik, netjes in donkerblauw kostuum en met m'n nieuwe rode
stropdas met Chinese karakters om, gefixeerd aan m'n lichtblauwe
overhemd met een hollandse schaatsdasspeld, plaats in de luxe
conferentiestoel die voor me klaar stond aan een lange chique tafel
met microfoons en naamplaatjes.
De adjunct directeur van GstarCAD, Huang Meiyu, opende de
conferentie, voorgezeten door commercieel directeur en medeoprichter, Pan Li, serieus bijgenaamd Peter Pan, en er passeerden
verhalen over de geschiedenis van het bedrijf, statistieken van de
successen en de toekomstplannen.
Met de lunch ging ik snel naar m'n kamer 510, waar m'n moeder
gelukkig relaxed op bed een boek zat te lezen en met succes wat
cadeautjes voor haar kleinkinderen had gekocht. Alleen er was een
beker niet zoals op de verpakking stond, dus die zou ze 's middags
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nog even gaan ruilen. Ik was benieuwd hoe dat zou aflopen. We
lunchten met elkaar in het restaurant van het conferentiehotel en
daarna ging ik weer de conferentie in.
Tijdens de middag kregen we allemaal de kans om wat te vertellen
van onze GstarCAD-zaken, waarbij een aantal mensen was gevraagd
om iets voor te bereiden. Daar hoorde ik nietva
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keer
dat wilden we, maar het lukte niet. De groep, drie Chinezen, drie
Polen, een Hongaar en wij twee, was nog zo groot dat we drie taxi's
nodig hadden. Zelf één taxi lukte niet in de spits en we besloten met
de bus te gaan. Dat werd nog een avontuur, want de bus rijdt bepaald
niet zo beschaafd als de metro, maar ook in de bus moet je staan.
Gelukkig had m'n moeder een zitplaats, want opeens remde de bus
en werd ik naar voren gelanceerd. Omdat iedereen een paar stappen
naar voren deed of half bleef hangen, liep het allemaal nog goed af
en lukte het me nog net om in de bus een paar foto's te maken. Naast
me zat een busmevrouw met volstrekt onduidelijk functie, maar wel
in uniform. Bij het in- en uitstappen ging alles vanzelf, want iedereen
gebruikte een chipkaart. Ook het busvervoer lijkt goed geregeld,
maar voor de westerse toerist lijkt het me te moeilijk om zonder gids
de goede bus te vinden en de juiste uitstaphalte.
Het was een goed, maar vrij saai etentje en na afloop gingen wij
met twee taxi's naar het hotel terug, terwijl de Hongaar al aan zijn
terugreis begon. Voor ons was het ook over, maar we gingen eerst
nog voor een goede nachtrust.
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De voorzitter

Ondertussen ...
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Zakelijke lunch

Nog één keer eten met voldoende Chinese wijn
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Geen taxi's, dus per bus terug

Naar huis
Zaterdag, 29 oktober 2011, de negende dag.
Vroeg op en meteen er vandoor. Ik had de avond ervoor al
uitgecheckt, want we wilden al om half zeven op pad gaan. Ook had
ik de tickets al bevestigd en onze stoelen op rij 37 gereserveerd.
Deze keer wat verder naar achteren. We zouden om elf uur vliegen
en wilden zoals het hoort drie uur van te voren aanwezig zijn. Dat
liep even anders. We liepen
in een pr
kwartiertje
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het schematisch kaartje onschuldig uitzag. Het duurde nog een hele
tijd voordat we met lijn 13 rond waren. Wel hebben we daardoor
heel wat van de buitenwijken gezien en vastgesteld dat er nog steeds
ontzettend veel wordt gebouwd. We passeerden meerder woonwijken
in aanbouw bestaande uit minstens tien woontorens van elk ruim
twintig verdiepingen.
Het overstappen op de Airport Express, de trein naar de luchthaven, was ook nog een heel eind lopen, maar daar zaten we dan. Er
was nog één probleem: er waren twee terminals en op onze digitale
boarding passen stond "gate unknown", dus dat schoot niet op. We
gokten op de eerste terminal en dat was dus misgegokt. We stapten
uit, maar nergens was onze vlucht op de infoborden te zien.
Verontrust liepen we de terminal 3 in tot we een informatiebalie
zagen, waar de dame ons vluchtnummer al uit haar hoofd kende, dus
we waren niet de enigen die liepen te dolen. Naar beneden de shuttle
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bus in naar Terminal 2. Zo gebeurde, maar het klokje tikte ondertussen maar door en elk oponthoud maakt mij dan nerveus.
Bij de douane moest ik m'n flesjes water en honing achter laten.
Nooit meer aan gedacht dat dat niet mocht. Ook m'n moeder liep nog
met een flesje water rond dat ze moest inleveren. Het is toch vreemd,
maar ach, veiligheid boven alles. We hadden nog een uur en een pak
stroopwafels over toen we door de douanes waren en wilden bij de
Starbucks wat gaan drinken, maar die zal propvol. Direct ernaast was
iew va
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voor € 5,-Toen we eindelijk in het vliegtuig zaten smste ik mijn vrouw dat
we eraan kwamen. 11 uur in Peking betekent 5 uur 's nachts in
Nederland, dus ze was er niet echt blij mee, zo hoorde ik later.
Vooral niet omdat ik een half uur later weer smste dat we nog stil
stonden, omdat er een duwwagen kapot was gegaan. Binnen tien
minuutjes zou het probleem zijn verholpen, maar ook de tweede
duwwagen ging kapot. Driemaal is ook in China scheepsrecht, dus
we gingen een half uur te laat de lucht. Joehoe, machtig mooi weer!
Op de terugweg gaf de twee jaar oude batterij van m'n minilaptop
halverwege al de geest en daardoor ontdekte ik in de rugleuning van
mijn vreselijk onrustige franse buurvrouw dat er een cursus mandarijns gevolgd kon worden. Dat heb ik nog even gedaan en ondermeer
daarbij ontdekt hoe gemakkelijk de Chinzen de weekdagen en de
maanden noemen: gewoon naar het nummer, dus maandag is dag één
en januari maand één enzovoort. Dus als je kan tellen, wat ook
eenvoudiger is dan bijv. tellen in het frans met al die rare uitzonderingen als quatre-vingt-dix-huit, dan weet je ook zo de weekdagen
en de maanden in het Chinees. Jammer alleen, dat ik het voorlopig
niet meer kan toepassen.
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Ontbijten kan al vroeg op straat
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Veilig terug op eigen bodem

Nawoord
Het voordeel van een lange vliegreis in combinatie met een
minicomputer en een goed opgeladen batterij is dat je aardig de tijd
hebt om je verhaal te schrijven. Over China is zoveel te zeggen, dat
dit maar een flits is op een punt in de tijd. Het was voor mij een
geweldige tweede China-ervaring na twee jaar eerder in Guangzhou
(of Kanton) te zijn geweest. Peking is heel wat anders dan Kanton en
China is nergens hetzelfde, maar dat is ook logisch omdat Barcelona
immers evenmin op Amsterdam lijkt.

- 72 -

Verwijzingen
Soluxe Courtyard Hotel:
http://hotels.english.ctrip.com/hotels-soluxe-courtyard-hotelbeijing/h57272.html
"Inside The Great Wall Of China" op Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=_krttdZz-h8
Tsingtao bier:
http://www.tsingtaobeer.com
Traditionele Chinese muziek en dans op Youtube:
http://www.youtube.com/user/MadePossible
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