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Jullie hebben nou toch wel een bericht verdiend. Dinsdagavond 6 januari vertrokken, woensdagochtend in Bangkok geland.
Vriendelijke international affairs-medewerker Kenny van de universiteit haalde me op in RILCA-busje. Kenny? Jawel, naar
die sneuerd uit South Park O my God they killed Kenny. Iedereen heeft hier een eenlettergrepige roepnaam, wat best wel
mag gezien namen als deze (van mijn gastvrouw): Patoo Cusripituk. Haar roepnaam is Oei. Of Nipawan Charoenlak, zeg
maar Noi.
Ik zit bij een van de tientallen universiteiten in Bangkok, de Mahidol, op een aantal punten, zoals muziek en medicijnen, tot
de top tien van het land behorend. Ligt een uur met de bus uit het centrum, op een perfect vierkante, héle grote campus
omgeven door een gracht. Frisse lucht, veel groen. En vanwege de gracht loop je je een ongeluk op zoek naar de ingang.
Tienduizenden studenten, schattig in zwartwitte uniformpjes. Mijn gastinstituut is piepklein, met maar 10-15
masterstudenten onderzoek. Naast mij zijn er drie andere buitenlanders, onderzoekers uit Amerika, Japan en Oostenrijk
(ken jij Steven Engelsman? Ja!). Da’s leuk, kantoorgrappen bij de koffieautomaat, echt iets voor mij.
Na kennismaking en medische keuring (alles duurt hier tien keer zo lang als
bij ons – mijn dossier ter academie is ongelogen 7 cm dik) vroeg vooral de
inkwartiering aandacht. Ik zit in een complex van 700 appartementen op
driekwart kilometer van de campus, die ook als hotelkamers worden
verhuurd. Niet duur: 135 euro per maand. En dan heb je een flinke
Uilenstedekamer. Maar zonder koken, waardoor het rondom de vier kalige
flatgebouwen (met zwembad, dat wel) zoemt en bruist van de minieetraampjes. Meneertje / mevrouwtje met handkar waarop kooktoestandje
met onduidelijke worstjes, soepjes en vleesjes. Ik dacht: kip ik heb je, want
m’n darmen gaan er sowieso aan, dus gelijk maar doen. Tot nu toe nog geen
ontploffing gehad. Maar geen gekook op kamer is ook knap lastig. Geen
beker, en geen lepie.
Pas vrijdagmiddag uitvoerig met de gastheer en –vrouwen vergaderd. Ze
willen mij laten optreden in hun nieuwe cursus Museum Studies, een
samenvloeiing van allerhande eerdere thema’s en onderdeel van een masteropleiding Cultural Studies. Net als bij ons is die
niet bekostigd. Ze moeten dus zoveel mogelijk betalende studenten en professionals van buiten krijgen. En geheel anders
dan bij ons, zetten ze de cursus, die acht weken duurt, op rond klassieke business vakken: management, communicatie,
marketing, ICT, leadership en fundraising. Nu ik het opschrijf begrijp ik opeens dat ze mij als visiting critic best kunnen
gebruiken. Naast colleges (eigenlijk een aftreksel van onze module Strategies, waar ik gelijk maar Ethics aan heb
vastgeplakt), vragen ze me ook dit eerste jaar van hun nieuw curriculum kritisch te begeleiden. Het onderwerp fundraising
had ik in 3 minuten al naar Osterwalders Business Model Generation getrokken. Ga ik dus met ze workshoppen.
Ik moet 6 uur per week op een kamertje zitten. Oef. Niet om het een of ander,
maar, bezwoer men mij, dat zijn de publiekstijden van elke full time professor.
Staat vanaf nu in ook hun agenda’s: “Prof. Knoop is er maandag- en
vrijdagmiddag”. Verder zag ik in het schema niks tussen 22 februari en mijn
afreisdatum 8 maart. Oh, maar je kunt mee op een weekexcursie naar Vietnam,
op veldonderzoek naar de Black Tai (een waanzinnig interessante etnische groep
die ook in China voorkomt). ? Jaha, met zoiets sluiten we altijd het kwartaal af.
Mag mijn Richard dan mee? Geen probleem.
Na aldus gedane zaken met z’n zessen busje in om dertig kilometer verderop een
wereldberoemde tempel te bezoeken, feeëriek belicht, de poeppiehoge (127 m)
Nakhon Pathom, geboorteplaats van het Thaise boeddisme. “UNESCO” zeggen ze
hier
gelijk, en dat staat ook zo op wikipedia, maar volgens de officiële lijsten is dat
niet zo. Wij kwamen er uiteindelijk om geweldig te eten, op straat, met handen
en voeten, bijna. Niet gekeken wat er allemaal op en in zat.
Visiting Professor Office

Intussen in Bangkok (skyline vanaf de Golden Mount)
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Dit is het land van de glimlachende auto. Splinternieuwe middenklassers zover het oog reikt, met af en toe een grommende
8-cylinder ertussen. Wat ik in en rondom Bangkok zag was dan ook niet anders dan een spaghettikluwen van LA-achtige
zes-, acht- en tienbaanssnelwegen. Wat niet zo gek is voor een 10 miljoen mensen tellende stad waar vier van de vijf auto’s
in het land thuis zijn, en ook nog eens vier van de vijf inwoners onder de dertig. Maar als je om negen uur vanaf hier in het
centrum wilt zijn moe je om zeven uur weg. Duh.
Auto’s? Truc van de vorige premier (“Thailand is het Detroit van het Oosten”), in een poging de economie na de tsunami
van 2004 wat op te peppen: iedereen aan de auto, voor instappers belastingvrij. Gevolg: verdubbeling verkoop tot 1,5 mln
per jaar. Na jaar werd regeling weer afgeschaft, tien percent kan niet meer afbetalen, markt overspoeld door gloednieuwe
tweedehandsjes. Vandaar autoparadijs. Dat helpt ook omdat niemand hier loopt: zie busje voor naar campus, en treintje
voor op campus
.

Dat van die jonge leeftijd van de Bangkokians verklaart misschien ook waarom er in deze stad wel 3950 filialen van 7-Eleven
convenience stores zijn. Dat is meer dan de helft van alle 7-Eleven shops in de VS. Handig, makkelijk, klein assortiment, alles
voorverpakt, helemaal voor de jonge generatie (en de franchise komt landelijk van 1 familie), en dag & nacht open. Onder
mijn appartementenblok pardon studentenflat zijn er al drie. Het moet ergens vandaan komen. Leidt aan de universiteit, en
wie weet ook in de media maar die kan ik bijna niet volgen (ik moet naar centraal Bangkok voor een krantje), wel tot
discussies. Het assortiment dat de middenstand, totaal gedomineerd door de 7-Elevens, voert heeft niets meer met dit land
en zijn lange, excellente culinaire traditie te maken.
Het centrum, daar kom ik vaak. De collegereeks waar ik in zit wordt gehouden in de aula van de National Galery, pal op het
grote koninklijk paleis. De serie, acht donderdagen, bestaat uit theorie, workshops en case studies elders. Het thema is
museummanagement: marketing, leiderschap, fondsenwerving, nieuwe media, branding. Kortom, wat we aan de
Reinwardt ook doen. Het wordt gevolgd door zo’n twintig betalende mid-career professionals uit musea in en rond
Bangkok. Ik geef wat mijn gastheren “holistic cultural management” (ik adviseer immers over van alles) noemen. Men
preekt Engels maar ik word simultaan vertaald. Heen gaan we met een busje vol koffie, thee, koek en lunch voor de crew,
en beamer, projector en geluidsapparatuur voor ons – een echt circus. Terug ga ik alleen, met bus, metro, skytrain en taxi.
In stations word je zelfs in het Nederlands gemaand lokale valuta te trekken.
De Reinwardt-inspanning in den vreemde heeft de warme belangstelling ter ambassade. Vrijdag sprak ik, jawel, twee uur
met ambassadeur Boer en diens plaatsvervanger Teerling. Ik wil met mijn studenten naar een door de koningin in 2004
geschonken bezoekerscentrum in de oude hoofdstad Aythaya. In een geconstrueerde Hollandse factorij wordt daar over de
400 jaar vreedzame handelsbetrekkingen tussen de twee landen verteld. Maar het werkt niet echt, want er komt geen
hond, het is niet ‘toegeëigend’, zoals dat heet. Een schrandere Reinwardt-studente Maaike Melles liep er een half jaar stage
– die ik er vorig jaar deze tijd bezocht.

Hallo hier Radio Bangkok #3
Het begin van de Birma Spoorweg ligt een paar uur rijden ten westen van
Bangkok. Wat ik niet wist: Japan bereidde in 1942 een invasie van India voor, de
geallieerden lagen in de straat van Malakka, dus de aanvoer moest over land via
het “neutrale” Thailand naar noordelijk Birma. Maar wel door ondoordringbare
bergen. Meer dan vierhonderd kilometer werd er in minder dan anderhalf jaar
door een kwart miljoen krijgsgevangenen en koelies gebouwd. Uiteindelijk zou
er een half miljoen ton militair materieel en voorraden over vervoerd worden.
Selfie op River Kwai brug.

Dit is de Aziatische tegenhanger, althans in “onze” beeldvorming, van de
Europese vernietigingskampen uit die tijd. En daar gingen we met onze Masterstudenten op een tweedaagse mini-van
excursie heen, dit weekend, in het kader van WO2-erfgoed. Wat de tien studenten ervan afwisten was me niet bekend,
maar de reacties waren best kritisch. Waar is de stem van de bijna honderdduizend Aziatische gevallenen? Naast de 60.000
westerse krijgsgevangenen, waarvan een derde niet terugkeerde, waren er ook tweehonderdduizend tewerkgestelden uit
de regio zelf, verleid door de belofte van werk, inkomen en eten. Door de Japanse bezetting was de infrastructuur in
Indochina vernietigd – voor miljoenen was er geen rijst meer. De helft van deze arbeiders, die vaak met hele gezinnen
waren overgekomen, overleefde het niet. De krijgsgevangenen hadden hun medische zorg enigszins in stand weten te
houden, voor de inlanders was er niets.
Er zijn in Kanchanabrui drie Birma-spoorwegmusea, met in alle drie ook nette Nederlandse teksten, kranten, en gedenkplaten. Het eerste is een nagebouwd
bamboe onderkomen voor de tewerkgestelde krijgsgevangenen pal op de Brug
over de Kwai (de 1957 film is geheel op Sri
Lanka geschoten). Een foto van een bezoek van onze kroonprins in 1987 maakt
het echt tot gedeeld erfgoed. Dan is er een
museumpje (“verboden te fotograferen”)
bij een erebegraafplaats met 3000 AustraBielzen van Birma-spoorweg
lische graven, met een raar, Australisch
verhaal over de eigen voortreffelijkheid. Tot slotte het Hellfire Pass Memorial
Museum: een Australisch-Thais bezoekcentrum als uitvalsbasis voor de resten
van de spoorweg zelf, althans het tracé. Een aantal kilometer langs de loop van
de Kwai, met nog hier en daar originele teakhouten bielzen. Een hel, met de hand
in de rotsen uitgehakt. Vandaar: Hellfire. Als bezoeker kun je over de ruwe
steenslag lopen, in de brandende zon. Het lukte mij een flinke kilometer of wat af
te leggen, maar niemand volgde. Te heet, te eng, de hellingen te gevaarlijk. Heel
Walter Benjamin, en bloedserieus: je lichaam beleeft als het ware, verwend en
doorvoed als het is, hoe je het er strompelend en zwetend in een tropenuurtje
vanaf brengt. Dat realiseerden we ons pas later. Een van de studenten zei: van
lijden leer je meer dan van geluk. Goed getroffen. Aanvullende discussie: wat
Hellfire Pass
moet je vergeven, wat mag je vergeten? En waar is het perspectief van de
Japanners? Zo begrijpen we er niets van, maar ervaren we alleen leed en heldendom - whatever.
We logeerden in een Nationaal Park van 1000 km2, iets meer aan de
bovenloop van de Kwai. Tot mijn oneindige vreugde vond ik in een guest
house een heuse mandibak. In de badkamer is een grote betegelde kuip
bijna tot de rand vol met ijskoud water. Je gaat ernaast staan en schept
met een emmer grote plenzen water over je. Dat is nog eens tempo
doeloe. Om nog te zwijgen van het voortdurend door iedereen om het uur
vrolijk en uitgehongerd aan tafel gaan. Wat een feest.
va a a

Brr, mandibak in kamer mandi

Hallo hier Bangkok - #4
Alweer vierde week. M’n beginnersschroom is afgeworpen, ik reis confidently met bus, skytrain, taxi en tuktuk alsof ik nooit
anders deed. Spring achteloos achterop een snelle bromfietstaxi en wijs met mijn rechterarm over de snorders z’n
schouder voor rechtdoor en links/rechtsaf. En smul van overheerlijke soepjes en visdingetjes voor wel 1,35 euro per
maaltijd. Warmte en overslaan van koolhydraten leidde al tot 4 kg afslanking. Zie uit naar maart, zou zomaar weer op
gewicht 1990 zijn. En hard werken helpt. Al 100 blz Reinwardt Cahier “Publiek” geredigeerd.
Iedereen die Bangkok aandoet en óók een beetje cultuur wil, of vindt dat-ie dat moet doen, gaat een dag naar Ayutthaya,
de oude hoofdstuk een uurtje met de bus ten noorden van de stad. De musea hier zijn immers niet heel spectaculair. Of
goed vindbaar, ahum.
Een lieve Engelse vriendin die een
carrièreswitch viert met zes weken
uitwaaien in Thailand en die speciaal voor
mij een paar dagen naar Bangkok kwam,
vergezelde me naar Ayutthaya. Voor een
classicus een feest, zo’n Sanskriet naam:
naar Ayodhya, de geboorteplaats van
Rama in India, en etymologisch verwant
met het Latijnse jugum, “juk”: de
Onbedwingbare. Zie Yogyakarta. Vanaf
1350 de grootste stad ter wereld, met
een miljoen inwoners, aan de bovenloop
van dezelfde rivier als waar na verovering
door de Birmezen in 1750 Bangkok werd aangelegd. Vijftien vierkante kilometer groot, waarvan een vijfde als oustanding
achiefment of human genius op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Zinderend heet, net Angkor Wat, waar je ook met een
tuktuk langs de bezienswaardigheden toetert. Pas op, de westerling is te lang om vanuit zo’n ding fijn naar buiten of
omhoog te kijken. Je buigt je een kronkel en halsbreuk. En Ayutthaya is ook even onbegrijpelijk als Angkor, wel. Buiten het
Tourism Centre geen letter uitleg. De ene chedi, stupa en wat (tempel) na de andere prang (Khmer-toren), monumentale
aanleg dit, paleis dat. De wereld kwam er langs, met Portugese, Chinese, Japanse en, jawel, ook Hollandse wijken of
factorijen. Wat deden die daar, aan het Siamese hof? De rijst die in Batavia werd gegeten haalden de Hollanders eerst hier,
mede in de hoop op toegang, via contacten aan het hof, tot de Chinese markt.
Die vijftien vierkante km is geen lolletje. Je loopt, fietst of tuktukt (de chaufeusse meldde icoongewijs geen prijs te stellen
op honden, vuurwapens en onnozelaars: een waterbuffalo is Thais voor domkop) je een ongeluk. En de echt interessante
dingen, zoals het Japanse bezoekerscentrum met een state-of-the-art museale presentatie, zitten gek genoeg ver in de
marges, over en onder de bekende achtbaanssnelwegspaghettibrijen door. Voeg daarbij
een misschien endemische afkeer van bewegwijzering, en een vrolijke chaos breekt aan.
Een erg moderne geest werd over ons vaardig bij het niets bevatten maar allengs
gelatener ondergaan van het al: Wat is het, wat
was
het, waarom 50 m brede avenues in de 15de
eeuw!?!, werd alles in een keer gepland &
aangelegd en hoe kan dat dan, wat is Khmerarchitectuur, is er een Siamese vorm van
Hindoeïsme-Boeddhisme… Help! Erg leuk: de
moderne Thai vereren elk Buddhabeeld met
sjerp,
bladgoud, wierook, lotusbloem. Niets zo mooi
als
continuïteit, mensen!
Een overheerlijk maal, na uitgeput al dommelend in de minibus terug, in een
groene-oase-in-hartje-van-de-stad-restaurant met picobello oriëntaalsMediterraan fusion keuken, Ruen Urai (Gouden Huis geheten), maakt veel goed.
hele vieze dure lokale open Chenin Blanc (karafje), dat dan weer wel. Verre
Oosten-gangers: mijd de wijn of tast echt diep in de buidel. Goud, zeg dat wel.

Met

The Bangkokian #5
Wat heerlijk wanneer mensen de tijd voor elkaar nemen. Iedereen groet hier altijd iedereen, en altijd met twee handen.
Die gaan voor of tegen kin, neus of voorhoofd, licht tot sterk nijgend, al naar gelang de status van wie je tegenover je hebt.
En je roept Sawadee Kráááb, met een brede glimlach. Voor een lompe westerling als ik een uitdaging wat je dan doet met
wat je toevallig in je handen had. Ik zie Thaise mensen daar nooit onhandig mee zijn. Nou ik wel. Net als in China het
eindeloos met twee handen je visitekaartje uitdelen, én aannemen. Mijn gesprekpartners hebben altijd beide handen vrij.
Ik nooit. Afijn, men is niet verbaasd dat wij wat langzamer zijn. En wij zijn verrukt over de lichtheid en tevens serieusheid
van deze rituelen (die me doen denken aan eigentijdse graffito bij fietsstoplichten: “even een moment voor jezelf”) .
Ik was een lang weekend met een groepje docenten van “mijn” universiteit op
werkbezoek in Chiangmai, de hoofdstad van het vroegere Lanna koninkrijk, in het
hoge noorden. Voor d u i z e n d e n westerse types dé emigré-bestemming, want
algemeen beschouwd als de prettigste stad ter wereld. Cultureel, relaxed,
voorzieningen, verbindingen, niet te druk, niet al te heet, lekke groen, mooie
multimix. Goedkoop ook. Mijn gastheren engageren zich sterk met etnische
minderheden, die vooral in de berggebieden rondom Chiangmai zitten. Hoe kun je
lokale culturen steunen? Wat zijn die gemeenschappen, hun centra, musea,
erfgoed? Goed voor een klein weekje hard werk. Ontdekking: alles is in flux, ook
hier. De Karen, Mon, hilltribes etc. gaan steeds vaker als street vendors in de
eigentijdse samenleving op. Zelfde vraagstukken als bij ons: zoveelste generatie
immigranten (hier: migrants) die niettemin trots blijven op hun herkomst en taal.
We deden drie duurzame toerismeprojecten in de etnische kerngebieden buiten
Chiangmai aan. Waar je telkens buitenstaanders nodig blijkt te hebben om de zaak
een economisch duwtje geven. En in de stad bezochten we tien musea. Die
allemaal hetzelfde melden, op soms best
wel mooie maar altijd eenzijdig toeterende
wijze. Kom op zeg, mag het wat
Karen-dorp in voorgebergte
participatiever? Participatie was weer wel
aan de orde tijdens twee workshops die we hadden georganiseerd. Een in het
Nationaal Museum, met een man /vrouw of tien waarbij ik enige culturele kennissen
van me uit Chiangmai, op doortocht of metterwoon gevestigd, had uitgenodigd. De
ander in het architectuurmuseum, waar een prachtige, technische visie op de
verworvenheden van traditioneel en gemengd westers bouwen had postgevat. In
een koloniaal paleisje, dat weer wel.
Echt fascinerend is de spanning tussen boeddhisme en cultureel erfgoed, althans
Met decaan Architectuurfaculteit
onze notie daarvan. Wat de boeddha zei, waar hij was (footprint!) en hoe zijn
onderwijzingen door tempels en monniken worden doorgegeven: daar gaat deze samenleving helemaal voor. Iedereen wil
leren hoe men zich in de oneindige cyclus een volgend, hoger leven waardig wordt, om uiteindelijk de nare tijdelijkheid van
dit bestaan te ontstijgen. En wat doen musea? Die bewaren van alles, nota bene liefst voor de eeuwigheid - terwijl je aan
dat alles juist moet willen ontsnappen! Vandaar, denk ik zo, dat in musea hier vooral dingen staan, hangen en liggen die de
ziel verheffen, en je helpen ontsnappen aan het eeuwig
draaiende wiel. Dus spirituele agency hebben, en in
boeddhistische context betekenisvol zijn. Bijvoorbeeld
omdat ze in de tempel gebruikt zijn (zie prent rechts).
Dat geldt ook voor de dingen des konings, die een
soort halfgoddelijke status geniet, en tevens hoofd van
de staatsreligie is. Dat een en ander de musea
ongenietbaar saai maakt voor degene over wie deze
geest niet vaardig werd, en dat je de koning altijd en
overal in beeld tegenkomt (18 jaar gevangenis als je
iets naars over hem zegt), moet je dan maar op de
koop toe nemen.
Museumcollectie in tempel

Bangkok Ahoy! # 6
Een mooi college is nog geen succes. Me drie keer in de rondte gepraat over het belang van een adequate missie, informeer
ik zo es bij mijn mid-career museumprofessionals wat of de missie van hun eigen instellingen is. Enige consternatie. Na wat
aandringen: “Neen, die hebben we niet. Wij zijn in dienst bij het ministerie, en ze hebben ons nooit een missie voor het
museum meegegeven”. Niemand? Nou, de mevrouw van de zelfstandige museumwinkel ja, maar dat is het dan. Waar ze
wel vrolijk van werden, elk college daarna, was dit voorbeeld van een mooie missie dat ik hen gaf: “We make life a little
easier for our guests by being where they need us, whenever they need us”, van de gemakswinkelketen 7Eleven (“Hébben
ze die bij jullie niet? Hoe doe je dan je kleine boodschappen?”). We hebben er nog vaak om gelachen.
En ik heb mijn eigen Teylers Museum-in-wording
hier ontdekt. In een spelonk van ‘s lands top academische ziekenhuis, van “mijn” eigen Mahidol
universiteit, vonden we een archeologisch
museum, Sood Sangvichien Prehistoric Museum
and Library geheten. Een scene uit een wat slechtere film. Een enkele zaal met een bebrilde oude
dame, diep achter haar beeldscherm. De deur
bomvol stickers met wat wel en niet mag, in vijf
talen (maar geen evident no pics-ikoon). Het
interieur een open depot. Aan de wanden een 60
jaar oud fysisch-antropologisch verhaal van
craniometrie en rassentypologie. Homo sapiens
stamt nog gewoon van de Neanderthaler af.
Uitvergrote wetenschappelijke artikelen van
destijds. Foto's van vitrines elders (hè?). Dit alles
Prehistoric Museum, Siriraj Hospital, Bangkok.
rondom Hendrik Robert - ome Bob - van
Heekerens toevalsvondst bij de Birmaspoorweg, waar ik eerder over rapporteerde. In de jaren zestig deed hij er nog
systematische opgravingen. Ik liep er wat rond, mijn twee reisdames keuvelden met de bebrilde curatrix, ik nam wat
fotootjes met mijn telefoon. En werd vervolgens werkelijk de tent uitgescholden. Dàt kon en mag toch niet - zomaar foto's
maken. Ze zei deeply upset te zijn en kéék me de foto’s zo’n beetje van de telefoon. Begreep ik niet dat dit een
laboratorium van serieuze wetenschap was? En dat ze geen slechte naam wilde krijgen door zomaar foto's in de roddelpers
of zo van zichzelf terug te zien? Me realiserend met wat voor warrige, anti-wetenschappelijke onzin haar museum zich
bezighield kon ik me daar wel wat bij voorstellen. Aan de andere kant, na enige consulatie met collega’s uit en thuis: wat
maakt het uit? Teylers hangt ook vol met kwalijk gedateerde onzin, maar dat vinden we schattig. Voor de liefhebber, alles
staat al op www.si.mahidol.ac.th/museums/en/m6.html.
Tien meter verderop bleek het museologisch
weer dik voor mekaar, ofschoon ook hier met
een twist. Het ziekenhuis ligt pal aan de rivier,
op de plaats van een vroeger kopstation,
opiumbuurt en een werf voor platbodems. Bij
recente uitbreiding werd enige meters onder
het maaiveld een 24 m lange, 105 jaar oude
boot gevonden. Die is in zijn geheel
geconserveerd (dat wilde de prinses) en in een
enorm museum ter plekke uitgestald waar
wegens nog geen vermelding in Lonely Planet
of Rough Guide geen hond komt (wel in mal
Siamese-tweelingen-op-sterk-water-museum
om de hoek). Goed gedaan, met licht, geen
glas, teksten en bewegend beeld, en spiegels
Platbodem in Siriraj Bimuksthan Museum, Bangkok.
om van bovenaf in de romp te koekeloeren.
Geen idee dat houten rompen met brons beslagen werden (geleerden vertellen me dat dat in zout water een voor
schelpdieren uiterst onaangenaam micromilieu oplevert). Maar wat werkelijk aardig is: de centrale steunbeer onder de
plecht is behangen met animistische offergaven, zijnde bloemen en veelkleurige zijden lappen, om de geest van de boot te
eren. Dingen zijn bezield. En de geesten van een gestorven maar desondanks weer opgegraven ding moet je apaiseren. Het
gemak en de gratie van zo’n vervlechting van drie werelden maken een gevoel van vanzelfsprekende continuïteit gaande.
Jaloersmakend.

Bye Bye Bangkok (# 7)

3 maart 2015

Een vakantie tijdens een “vakantie” (want dat denken ze als je zegt dat je
een paar maanden in Bangkok werkt). We, de ingevlogen echtgenoot en
ik, gingen naar Koh Tao, een mini-eilandje met anderhalf duizend
bewoners in de Golf van Thailand, goed voor dichte jungle & veel
snorkelplezier in de koraalriffen rondom. En ontmoeten daar De Chinees.
Thailand staat met 26 miljoen buitenlandse bezoekers nr 10 op de
wereldranglijst inkomend toerisme (Frankrijk met 85 miljoen is nog
steeds nr 1, je vraagt je af waarom, zo prima is het daar nou ook weer
niet). Pijlsnel groeiende toeleverancier van al dat vreemde volk naar
Thailand is China, goed voor 5 miljoen. Tweede is Indochina: Vietnamezen en Indonesiërs gaan in Thailand op
vakantie. Onzichtbaar. Maar de Chinees, die in eigen land wel 3,5 miljard keer als toerist geteld wordt en heel niet
opvalt, gedraagt zich hier als een wezen van Mars. Eigen eten, discreet. Vooral geen mixage met Europese
rugzaktoeristen. Gaat geheel gekleed te water in fel getint lycra, en loopt op speciale, gesloten watersandalen. En kan
hoegenaamd niet zwemmen. Draagt dus een alarm-rood zwemvest over z’n rare bodysuit, en moet het daarbinnen
knap heet hebben. Gecombineerd met bril en snorkel levert dat buitenaardse tafrelen op, althans voor de
beschouwer. We hebben er besmuikt om gelachen.
Opmerkelijk voor een tropische vakantie vonden we het vraagstuk van de zonnecrème. De
lelieblanke echtgenoot verdient een stevige factor, alleen is die hier niet te krijgen zonder
whitening. Dat wil zeggen, aan de zonnebrandmiddelen wordt een soort bleekkracht toegevoegd
om toch vooral niet op te kleuren, wat heet, zomaar een lichte bronzage te krijgen. Oei, Vitamine
D bah zeg. Opeens keken we heel anders tegen de jeugdige gezichten op de alom aanwezige
reclames aan. Allemaal lelieblank tot lammetjeswit. Oogleden bijgewerkt. Neuscorrecties. En in
de supermarkten, pardon 7-Elevens: whitening stuff waar je maar kijkt. Is dit ook post-koloniaal?
Observerende participatie deed ik nog in twee musea hier op de
campus. Nou ja, musea. De universiteit is vernoemd naar de
vader van de huidige koning, prins Mahidol. Dat is een grote eer,
en elke faculteit heeft wel een Hall of Fame waar de eigen
voortreffelijkheid wordt gevierd in het verlengde van die van de
koning, zijn ouders, vrouw of kinderen. 23 (!) peperdure
toestanden, veel kristal en goud, op een bedje van chique
gebroken wit, en in kathedralen van zalen. Geen spoor van
relativering, laat staan kritiek. Waarom zouden ze ook, vorige
week kregen een paar theatermakers nog 2,5 jaar gevangenisstraf
voor een toneelstukje over een fictief koninkrijk dat kennelijk te
oneerbiedig was. Lèse-majesté, mensen, het bestaat echt. Mijn
begeleidster Patoo vertelde dat haar vorige groep
masterstudenten best onder de indruk van de tentoonstelling waren. Kan ik me deels voorstellen: een mantra krijgt
door herhaling iets sacraals. Op de tento hing een bloemenschilderij door HKH prinses Sirindhorn, met eronder de ter
plekke gebruikte kwast, verf, palet en doekjes. Rechts uw lector met Patoo (l) en de directeur van de Mahidol
University Hall of Fame annex de Prince Father’s Biography hall.
Een laatste mijmering, vooruit. In het brakke Engels dat men hier wel spreekt klinkt Ancient times al snel als Asian
times. Ik ben zeker niet de eerste die dat constateert – Bruce Chatwin hoorde dat al, meen ik. Maar ik ben als cultuurmensch wel in de positie om er iets van te vinden. Er heerst hier een curieus gebrek aan, of vrijheid van, historisch
ontwikkelingsgevoel. Geen scherp beeld waar men vandaan komt, of waar men heen moet of wil. De dingen zijn wat
ze zijn. “Vroeger” is een onveranderlijk blok beton. Heel Asian. En onthecht. Korp khun krap, Bangkok, dank je wel.
Dinsdag weer thuis.

