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Bettine’s Peking
Op 8 minuten over 8 op de 8ste dag van de 8ste maand in
het jaar 2008 valt het startschot voor de Olympische Spelen in
China. Oud-tafeltenniskampioene Bettine Vriesekoop werkt als
correspondent voor NRC Handelsblad in het onpeilbare Peking.
Vriesekoop: “Soms denk ik ook wel eens: waarom wíl ik dit?”
Een ontmoeting in acht bedrijven. tekst Stef Verhoeven foto’s Michiel de Ruiter

‘Leven in
China
is topsport’
1ste bedrijf

Plaats van handeling: Starbucks
Eindelijk zien we een herkenbaar logo met Romein
se letters: Starbucks Coffee! Tussen de magische Chi
nese karakters op de winkelpuien in de massastad
Peking kan een buitenstaander zich behoorlijk ver
loren voelen. “Zoeken jullie mij?” Bettine Vriese
koop nipt van haar espresso en lacht haar tanden
bloot. Ze ziet er stoer uit in haar leren jack en oogt
nog altijd als een goed getrainde sportvrouw. En ze is
nog steeds gedisciplineerd: afspraken met journalis
ten maakt ze principieel buiten werktijd. Haar werk
als correspondent vraagt nu haar volle aandacht.
Bettine Vriesekoop (46) is niet bang voor verande
ringen. Na haar spraakmakende en succesvolle
tafeltenniscarrière, waarin ze onder andere brak

met haar manisch fanatieke coach Gerard Bakker,
moest haar leven eigenlijk nog beginnen. “Ik was
een onhebbelijk type geworden, jarenlang had ik
met oogkleppen op geleefd. Het heeft me successen
gebracht maar, later, ook veel onzekerheden. Over
de liefde, over mijn carrière. Wat ga ik de rest van
mijn leven doen? Die vraag stelde ik pas na mijn
dertigste. Echt! Ik wist níks van het leven. Had geen
vriendjes gehad, was nooit uit geweest. Mijn coach
had me ingeprent dat alles voorbij mijn geboorte
dorp Hazerswoude slecht was. En het ergste van
alles: ik had geen vak geleerd. Ik kan nog altijd
jaloers zijn op mensen die een echt vák hebben:
een huisarts, een bakker, een fysiotherapeut.” Ze
heeft haar levensverhaal vaker verteld maar weer
slaat haar stem ervan over.

04 2008

99

2de bedrijf

Plaats van handeling: Pure Lotus
Ze neemt ons mee naar haar favoriete eetplek in de
stad: boeddhistisch restaurant Pure Lotus. De kok
des huizes blijkt te kunnen toveren met groenten,
tofu, kruiden en pepers. “Het liefst eet ik thuis,
samen met mijn zoon Tymo”, zegt ze. Maar als ik uit
eten ga, dan doe ik dat het liefst hier. Hier ben ik
verzekerd van zuiver voedsel, zonder pesticiden of
onbetrouwbaar vlees.” Mannen en vrouwen in gele
monnikspijen brengen sensationele gerechten en
schenken er oneindig veel kopjes thee bij.
Bettine is hier op haar plek. “Ik heb mijn huis in
Amsterdam verkocht. Niet omdat ik van plan ben de
rest van mijn leven in Peking te blijven, maar na de
dood van Hans (van Wissen, sportjournalist en part
ner van Bettine die in 1999 plotseling overleed –
red.) heb ik het er niet meer gezellig gekregen. Als
ik terugkom, bedacht ik, wil ik niet meer in dat
huis. Ik heb voor NRC een contract tot aan de Olym
pische Spelen, daarna zien we wel weer”, zegt ze
met een gespeelde luchtigheid.
Geïnspireerd door Hans van Wissen, begon ze na het
tafeltennis te schrijven. Eerst een boek over haar
belevenissen in China: Heimwee naar Peking. Later
schreef ze verhalen, interviews en columns voor Vrij
Nederland, Nieuwe Revu en Sportweek. En met nauwe
lijks een aanloop belandde ze twee jaar geleden na
een sollicitatie, hup, in de eredivisie van de journa
listiek als Chinacorrespondent voor NRC Handelsblad.
Haar ‘nieuwe vak’ krijgt ze steeds beter onder de
knie. “Maar ik sta nog maar aan het begin, ik moet
nog zo verschrikkelijk veel leren. Het moet sneller,
het moet beter – ik ben niet gauw tevreden. Maar ik
ben ontzettend blij dat ik de kans heb gekregen te
doen wat ik het liefste doe, op de plek waar ik het
liefste ben.”
Bettine praat over Peking als over een geliefde. De
hoofdstad met zijn 15 miljoen inwoners heeft haar
hart veroverd. De smog, de files, de onrechtvaardige
overheid en de soms onhebbelijke hobby’s van haar

bewoners – rochelen, smakken, spugen – ze neemt
het allemaal voor lief. “Ik heb wat opgebouwd met
deze stad.” Op haar achttiende ging ze er voor het
eerst heen om het geheim te leren van de onver
slaanbare Chinezen aan de tennistafel. “Ik heb hier
als een waanzinnige getraind, soms zes uur zonder
pauze. Het was een cultuurshock, maar China heeft
me sindsdien niet meer losgelaten. Peking is mijn
tweede stad, ik heb een klik met de Chinezen.”
Waarom? Ze kan het niet goed uitleggen. Alles is
hier moeilijk. De taal met zijn tienduizenden karak
ters en verschillende toonhoogten; de Chinese men
taliteit die ook voor haar nog vaak in nevelen
gehuld blijft. En door de cultuur van geslotenheid is
het voor een journalist hier schier onmogelijk een
verhaal goed ‘rond’ te krijgen. “Allemaal waar.
Soms denk ik ook wel: waarom wíl ik dit? Maar dit
land is enorm in beweging, China is nog lang niet
af en dat is spannend. Die spanning heb ik nodig
om te kunnen presteren, net als in de topsport!”

3de bedrijf

Plaats van handeling: wijk 798
In vloeiend Chinees loodst Bettine de taxichauffeur
richting een voormalige wapenfabriek in de stad.
“Ik ga jullie een onverwacht stukje Peking laten
zien”, zegt ze. We zijn op weg naar kunstenaars
wijk 798. Zelfs op de brede ringwegen staan we
regelmatig ingeklemd tussen de Volkswagen Santa
na’s (made in Shanghai) en de glimmende suv’s die
het succes van China’s economische groei onder
strepen. De chauffeur moppert wat, schraapt luid
ruchtig zijn keel, opent de portier en kwat een
fluim op het wegdek. Bettine kijkt er niet van op.
Er hangt een grauwgele sluier boven de enorme
wolkenkrabbers. Volgens de hit van Katie Melua
zijn er 9 miljoen fietsen in Peking maar in het
straatbeeld spelen die geen overheersende rol meer.
Nu zijn er 3 miljoen auto’s in Peking en per dag
komen er naar schatting ruim duizend bij. De ver

Met de klok mee De voormalige wapenfabriek in wijk 798, inmiddels een bloeiend kunstenaarscentrum, behoort tot de favoriete plekken van Bettine • Met een grote kwast en
water toont een inwoner van Peking zijn kalligrafische kunsten • Feestelijke rituelen in Tiantan Park Inzet links Bettine in het UCCA, museum voor moderne Chinese kunst

‘Peking is mijn tweede stad
geworden. Ik heb een klik met de
Chinezen’
100

04 2008

04 2008

101

me d i a

vuiling ligt op de drukste dagen op 130 keer boven
de Europese norm. “Peking is heel slecht voor je
gezondheid, het is zwaar om hier te leven. Deze
week heb ik apparaten in mijn woning laten plaat
sen die de lucht zuiveren. Het kostte een vermogen,
maar het resultaat is nu al verbluffend. Voor het
eerst werd ik wakker zonder uitgedroogde slijmvlie
zen.”
Van buiten ogen de gebouwen van de voormalige
wapenfabriek nog altijd grauw maar binnen toont
zich een stukje van het nieuwe China. Boekwinkels
verkopen een keur aan internationale kunstboeken,
galeries exposeren onverwacht modern werk van
jonge Chinese kunstenaars. In een café op het ter
rein lopen we per toeval een Nederlander tegen het
lijf. Bettine wordt meteen herkend. Hij blijkt in
opdracht van de steenrijke Vlaamse familie Ullens
een restaurant op te zetten in hun gloednieuwe
museum voor moderne Chinese kunst, het UCCA.
“De verhalen liggen hier letterlijk op straat. China
is een goudmijn voor een correspondent”, zegt ze
monter. Ze heeft weer een mooie invalshoek voor
een verhaal.

4de bedrijf

Plaats van handeling: taxi
Terug in de taxi. Langs de brede straten eten hordes
bouwvakkers mie uit plastic kommetjes. Duizenden
hijskranen bepalen de skyline en trucks rijden af en
aan. Tijdens de verbouwing van de stad – alles voor
de Spelen! – gaat het leven door. Soms gaat dat mis,
vertelt Bettine. Zoals toen een complete straat naar
beneden zakte doordat een metrotunnel in aan
bouw instortte. “Niet gek als je weet dat honderd
duizenden bouwvakkers zonder opleiding voor de
meest complexe bouwprojecten worden ingezet.”
Peking heeft haast, want de Spelen komen snel
dichterbij. Aan alles is te merken dat ‘Beijing 2008’
een collectieve missie is die geen tegenspraak duldt.
De vijf Olympische mascottes staan op elk denkbaar
product en enorme elektronische aftelborden sie
ren de stad. “Het worden bijzondere Spelen, daar
van ben ik overtuigd”, zegt Bettine. “Sowieso omdat
ze gehouden worden in het grote onbekende, magi
sche China dat zich zo graag van zijn beste kant wil
tonen aan de wereld. De Chinezen laten niets aan
het toeval over. Maar de Spelen maken ook veel

kapot. Veel oorspronkelijke woonwijken, de hutong,
met hun huisjes, steegjes en kleurrijke straatleven,
worden zonder pardon gesloopt. De bewoners wor
den in de buitenwijken geplaatst, in haastig
gebouwde woonflats. Het oude Peking, inclusief
zijn tempels, is onherstelbaar kapot gemaakt.”
Tot zover Bettine, de journalist.

5de bedrijf

Plaats van handeling:
The Bookwurm
En Bettine de sportvrouw? Verheugt die zich op de
Spelen?, vragen we haar in The Bookwurm, de ont
moetingsplaats van westerse journalisten. Fel: “Per
soonlijk heb ik absoluut slechte herinneringen aan
de Olympische Spelen. Ik heb drie keer meegedaan,
maar ben twee keer al voor de slotceremonie naar
huis gegaan. Meedoen is belangrijker dan winnen,
zeggen ze dan! Nou, niet voor mij! Ik kwam om te
winnen, maar als je niet tot de kanshebbers be
hoort, ben je ‘dood’ op de Spelen. In Seoel (88) had
ik het moeten doen, toen had ik nog de klasse om

de Chinezen te verrassen, maar ik haalde de laatste
vier net niet. Kans verkeken. Achteraf misschien
maar goed ook. Stel dat ik in Seoel een medaille had
gehaald, dan had ik misschien niet gebroken met
mijn coach, was ik niet naar Amsterdam gegaan, dan
was Hans misschien nooit in mijn leven gekomen...
Ik heb er per saldo, denk ik, meer aan overgehouden
door die medailles niet te halen.” Na een korte stilte:
“Verliezers zijn uiteindelijk interessanter dan win
naars. Als je goed kunt omgaan met verlies, ben je
pas een echte winnaar.”

6de bedrijf

Plaats van handeling: thuis
Het appartement van Bettine, op de begane grond
van een groot woonblok in het oosten van de stad,
ademt rust, ruimte en ordening. Uit de iPod klinkt
cellomuziek. “Bij een onrustig persoon als ik, past
een rustige omgeving. Er komt dagelijks zoveel op
me af, ik moet leren hoofd- van bijzaken te onder
scheiden.” Ze zucht. “Soms word ik moe van mezelf,
goed is nooit goed genoeg. Ik troost me met de

‘De Spelen maken ook veel kapot. De kleine
woonwijken worden zonder pardon gesloopt’

Van links naar rechts De mascottes van de Spelen en grote billboards sieren de
stad • Het imposante ‘vogelnest’ is bijna klaar voor de openingsceremonie van de
Olympische Spelen 2008
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Boven Mao overziet nog altijd het Plein van de Hemelse Vrede • Midden Een groepje arbeiders eet zijn middagmaal uit plastic kommetjes • Bettine thuis aan het werk
• De boodschap ‘Eén wereld, één droom’ wordt natuurlijk ook bij de Chinese Muur uitgedragen

gedachte dat zelfkritiek me ver gebracht heeft. Met
tafeltennis had ik dat ook, dat zwaar kritische. Maar
ik was wel altijd de beste. Dit correspondentschap is
niets minder dan een louteringsproces.”
Tymo (8) merkt het bezoek amper op. Hij speelt
geconcentreerd met zijn gameboy. Hij en Niwniw,
Tymo’s hondje, houden haar in het hier en nu.
“Mijn vriend Ted doet dat ook, maar ja, die woont in
Amsterdam. Ik zie hem een paar keer per jaar.”
Haar werkkamer heeft uitzicht op de binnentuin.
Op het bureau twee laptops, in de boekenkast drie
lange rijen knipselbakken, keurig op thema: Birdflue,
Columns, Ideeën, Hongkong, Pigdisease... Ertussen een
grote bak met Artikelen Hans. “Het is waar wat ze zeg
gen over rouwen, het heeft zeven jaar geduurd voor
ik het verdriet achter me kon laten. Shock, ontken
ning, depressie... ik ben alle fasen van de rouw door
gegaan. Nu leef ik weer met volle teugen.”
Chinezen vragen wel eens: waarom heb je nog geen
nieuwe man, er zijn er toch genoeg? Ze lacht: “Chi
nese mannen doen weinig om bij vrouwen in de
smaak te vallen. Ze zijn bang een blauwtje te lopen.
Er zijn wel aantrekkelijke Chinezen, mannen met
een open blik en een persoonlijkheid. Maar ze zijn
zeldzaam. De meesten zitten opgesloten in een sja
bloon van burgerlijkheid en hun communicatie is
een ingewikkeld schimmenspel. Maar seksloos is de
Chinese samenleving bepaald niet. Vrouwen doen
ontzettend hun best om er goed uit te zien, ze heb
ben maar al te graag hun Mao-pakjes uitgetrokken.”

7de bedrijf

Plaats van handeling: op reportage
De hoogbouw van Peking maakt verder noordwaarts
langzaam plaats voor laagbouw en industrie. Op de
blauwgrijze bergkammen kronkelt de Chinese Muur
in volle glorie, maar Bettine heeft er geen oog voor.
Ze bekijkt het filmpje op haar fototoestel dat ze van
ochtend maakte van een viooluitvoering op Tymo’s
school. “Moet je zien”, juicht ze, “ik hield het niet
droog hoor!” Daar staat hij, met zijn blonde koppie

tussen zijn vooral Chinese klasgenootjes. “Vioolles
hoort bij de filosofie van de internationale school,
het schijnt goed te zijn voor het leervermogen. Zijn
Chinees gaat met sprongen vooruit, hij spreekt het
zuiverder dan ik met mijn drie jaar Sinologie.”
Winnie, haar 46-jarige assistent en tolk, reist van
daag mee. Ze heeft voorbereidend werk gedaan
voor een artikel van Bettine. Via haar wekelijkse
biologische groentepakketjes kwam ze in contact
met de Duitser Klaus die in China het bedrijf Orga
nic Farm heeft opgezet. Het bedrijf groeit als kool,
buiten de stad produceren steeds meer boerderijen
biologische producten voor Klaus. De grootste
supers van China hebben inmiddels een schap inge
richt voor zijn eieren, paprika’s, tomaten, kruiden,
fruit, sapjes, babyvoeding en biologisch vlees. Met
de groei van de welvaart ontdekken blijkbaar ook
de rijkere Chinezen het belang van voedsel zonder
bestrijdingsmiddelen. Veel groentepakketten belan
den dan ook bij de top van de communistische par
tij. Daar zit een verhaal in, zegt Bettine. De grote
kwekerij blijkt een geoliede machine van bolvormi
ge kassen, koelcellen en een steriele inpakloods.
Bettine vraagt, Winnie vertaalt, Bettine schrijft.

8ste bedrijf

Plaats van handeling: Peking by night
Op de terugweg valt de schemer over Peking, maar
onder de bouwlampen gaat de bedrijvigheid
gewoon door. Achter stalen schuttingen verrijst het
nu al beroemde Vogelnest, het imposante stadion
opgebouwd uit mienestjes van staal. Bettine: “Soms
moet ik hier even weg, om op te laden, maar echt
heimwee naar Nederland heb ik niet. Ik blijf hier in
ieder geval tot en met de Spelen. Als de krant
straks zegt dat ze me hier langer willen, wil ik dat
vertrouwen niet beschamen. Ook al zit mijn grote
liefde in Nederland. Ik weet nu zoveel meer van
China dan toen ik kwam, dat is een heerlijk gevoel.
Het liefst blijf ik vijf jaar, dan kun je pas met recht
zeggen: ik ben correspondent geweest!”

‘Als je goed kunt omgaan met verlies,
ben je pas een echte winnaar’
Zelf Peking ontdekken? Kijk op pagina 173 voor de reisaanbieding
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