
M
aar met nadruk uitgesproken de laatste maan-
den waarin ook de vaderlandse televisie en 
kranten de onlusten in Bangkok niet onver-
meld laten. 
Niet enkel mijn goede moeder, maar ook vrien-

den en kennissen in Europa ja ook  elders in Thailand, zijn 
uiterst bezorgd over de zogeheten chaos waarin wij hier 
moeten leven. 

“Kan ik van de airport wel naar mijn hotel bij de rivier?” 
en vergelijkbare vragen duiken bijna wekelijks op op Thai-
landblog. En ik ben niet de enige die ze hoort of leest. Ik 
heb een Thaise vriend die me telkens belt wanneer er weer 
een aanslag is om zich ervan te overtuigen dat ik op veilige 
afstand ben.

Wat is dat toch die angst voor 
ellende of het voorkomen er-
van? Waar komt dat toch van-
daan?  Iemand die het weten 
kan vertelde me onlangs dat 
zelfs in vroegere grote oorlo-
gen op enkele kilometers van 
het front mensen rustig een 
boswandeling konden maken 
of een avondje op een terras 
konden zitten. 

En wij maar oppassen hier.
Ik weet ook wel dat op twee a drie haltes met de onder-
grondse of de skytrein van mij vandaan een soort braderie 
plaatsvindt met in de avonduren life muziek vanaf grote 
podia. Een en ander is zelfs live te zien op lokale tv ka-
nalen. Een en al pais en vree, althans uiterlijk. De sprekers 
zijn begenadigd en het publiek handklapt en fluit dat het 
een lieve lust is. Ik ben als gast in dit land neutraal over 
de inhoud van de toespraken. Afgezien van een enkele gek 
die een granaat gooit waardoor helaas levens te betreuren 
zijn, oogt alles, zeker overdags, als een gezellige ouderwetse 
koninginnedag. Zij het dat er wat weinig tweedehandse troep 
van eigenaar vewisseld.  
In nabijgelegen rustige stukken straat, parken of parkeer-
terreinen zijn kampementjes opgebouwd waar de stugge 
volhouders onder de demonstranten  ’s nachts slapen en 

tussendoor over-
dag een tukje doen. 
Op het voorplein 
van een grote bank 
s taat  een EHBO 
tent voor het geval 
dat. Dat oogt zeer 
Vierdaagse-achtig.
En dan toch die 
zorgzame vraag.

De camera’s van de 
van adverteerders 
afhankelijke inter-
nationale tv sta-

tions staan niet op mijn rustige balkonnetje met de visbakken 
en de groene varens gericht. Neen, die staan op minder dan 
100 meter voor de podia op de tiental kruispunten in de stad 
waar de omstanders zich verzamelen. 

Op de journaalschermen in de wereld - op breedbeeld - niet 
mijn kikkervisjes en  koikarpertjes in de dop, maar geklap 
en gefluit, georeer, popconcerten en vult u maar aan. 

En dat zien mijn en uw geliefden. Telkens wanneer Thailand 
in het nieuws is hangt er de laatste tijd de grauwsluier van 
ellende, angst voor opstand en ontploffing. Niks geen eeu-
wige glimlach en hagelwitte palmstranden meer

“Nee, natuurlijk loop  ik niet door die massa’s heen mam” . 
Hooguit een dertigtal meter er bovenover via een skywalk 
of eronderdoor op MRT Silom of Sukhumvit. 

Ik ben niet bang, maar zeker niet gek!

“Pas goed op jezelf”

Door Paul van der Hijden

27NVT MAGAZINE  De Tegel

Deze liefdevolle wens van mijn oude moeder beeindigd 
al jaren haar telefoongesprekken met mij.

NVT MAGAZINE  De Tegel 2727NVT MAGAZINE  De Tegel26 NVT MAGAZINE  De TegelNVT MAGAZINE  De Tegel26

De Tegel SPECIAAL Paul van der Hijden



M
aar met nadruk uitgesproken de laatste maan-
den waarin ook de vaderlandse televisie en 
kranten de onlusten in Bangkok niet onver-
meld laten. 
Niet enkel mijn goede moeder, maar ook vrien-

den en kennissen in Europa ja ook  elders in Thailand, zijn 
uiterst bezorgd over de zogeheten chaos waarin wij hier 
moeten leven. 

“Kan ik van de airport wel naar mijn hotel bij de rivier?” 
en vergelijkbare vragen duiken bijna wekelijks op op Thai-
landblog. En ik ben niet de enige die ze hoort of leest. Ik 
heb een Thaise vriend die me telkens belt wanneer er weer 
een aanslag is om zich ervan te overtuigen dat ik op veilige 
afstand ben.

Wat is dat toch die angst voor 
ellende of het voorkomen er-
van? Waar komt dat toch van-
daan?  Iemand die het weten 
kan vertelde me onlangs dat 
zelfs in vroegere grote oorlo-
gen op enkele kilometers van 
het front mensen rustig een 
boswandeling konden maken 
of een avondje op een terras 
konden zitten. 

En wij maar oppassen hier.
Ik weet ook wel dat op twee a drie haltes met de onder-
grondse of de skytrein van mij vandaan een soort braderie 
plaatsvindt met in de avonduren life muziek vanaf grote 
podia. Een en ander is zelfs live te zien op lokale tv ka-
nalen. Een en al pais en vree, althans uiterlijk. De sprekers 
zijn begenadigd en het publiek handklapt en fluit dat het 
een lieve lust is. Ik ben als gast in dit land neutraal over 
de inhoud van de toespraken. Afgezien van een enkele gek 
die een granaat gooit waardoor helaas levens te betreuren 
zijn, oogt alles, zeker overdags, als een gezellige ouderwetse 
koninginnedag. Zij het dat er wat weinig tweedehandse troep 
van eigenaar vewisseld.  
In nabijgelegen rustige stukken straat, parken of parkeer-
terreinen zijn kampementjes opgebouwd waar de stugge 
volhouders onder de demonstranten  ’s nachts slapen en 

tussendoor over-
dag een tukje doen. 
Op het voorplein 
van een grote bank 
s taat  een EHBO 
tent voor het geval 
dat. Dat oogt zeer 
Vierdaagse-achtig.
En dan toch die 
zorgzame vraag.

De camera’s van de 
van adverteerders 
afhankelijke inter-
nationale tv sta-

tions staan niet op mijn rustige balkonnetje met de visbakken 
en de groene varens gericht. Neen, die staan op minder dan 
100 meter voor de podia op de tiental kruispunten in de stad 
waar de omstanders zich verzamelen. 

Op de journaalschermen in de wereld - op breedbeeld - niet 
mijn kikkervisjes en  koikarpertjes in de dop, maar geklap 
en gefluit, georeer, popconcerten en vult u maar aan. 

En dat zien mijn en uw geliefden. Telkens wanneer Thailand 
in het nieuws is hangt er de laatste tijd de grauwsluier van 
ellende, angst voor opstand en ontploffing. Niks geen eeu-
wige glimlach en hagelwitte palmstranden meer

“Nee, natuurlijk loop  ik niet door die massa’s heen mam” . 
Hooguit een dertigtal meter er bovenover via een skywalk 
of eronderdoor op MRT Silom of Sukhumvit. 

Ik ben niet bang, maar zeker niet gek!

“Pas goed op jezelf”

Door Paul van der Hijden

27NVT MAGAZINE  De Tegel

Deze liefdevolle wens van mijn oude moeder beeindigd 
al jaren haar telefoongesprekken met mij.

NVT MAGAZINE  De Tegel 2727NVT MAGAZINE  De Tegel26 NVT MAGAZINE  De TegelNVT MAGAZINE  De Tegel26

De Tegel SPECIAAL Paul van der Hijden


	tegel58-2-26a.pdf
	tegel58-2-26

