
draak
Blinkende boeddha’s, kermende karaoketijgers en stinkende
slangensoep. Hongkong biedt zijn bezoekers een verslavende
overdosis aan prikkels. Het Chinese buitenbeentje in vijf zintuigen.
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Horen
.................................................................

Yang Wei. Zang Jie. Liu Ming. De
schaamteloosheid kent vanavond
vele namen. Terwijl de marktman-
nen van Temple Street de langs-
schuifelende massa warm maken
voor hun koopwaar (van tijgerbal-
sem tot piratenporno), grijpt dit
kluitje uitgebluste zakenlieden
even verderop zonder enig spoor-
tje van gêne beurtelings de micro-
foon voor een hartstochtelijk potje
openluchtkaraoke. De gammele
toonladders en valse falsetto’s
worden slechts geëvenaard door
de hobbyzangers in de tuinstoelen
van de buren. En van het stalletje
daarnaast. En die daarnaast.
De kakofonie van Temple Street

stijgt op vanonder provisorisch ge-
spannen tentdoeken, maar het
laat zich in Hongkong moeiteloos
mengen met hightech-karaoke-
kastelen vol touchscreens. Hoe
kan het ook anders in een metro-
pool met twee gezichten. Neem
nou het schiereiland Kowloon: in
Hong Kong vaak afgebeeld als
draak, en samen met Hong Kong
Island – de parel die hij achterna
zit – het hart van deze speciale
administratieve regio van China.
Het ene moment word je er nog
opgeslokt door een Aziatisch dool-
hof vol dampende dumplingtoko’s,
om je een paar passen later ineens
in Manhattan te wanen en aan te
schuiven bij ’s werelds enige
McDonald’s met een bruilofts-
menu. De gemene deler: het ru-

reizen

moer is nooit ver weg. De laatste
hoop om de trommelvliezen ook
maar een beetje rust te gunnen
ligt in de stads- en natuurparken
die maar liefst 70 procent van de
kaart onder een dikke laag groen
bedekken.

Ruiken
.................................................................

Er zijn prikkels die zich niet laten
beteugelen door een paar struiken
meer of minder. De geur van wie-
rook bijvoorbeeld. De handel in
dit aromatische goedje drukte al
eeuwen geleden zozeer zijn stem-
pel op de stad dat Hongkong zelfs
zijn naam dankt aan de Kanto-
nese woorden voor ‘geurige haven’.
Devote boeddhisten en taoïsten
dragen hier nog dagelijks een
vrachtlading wierookstokjes naar
zo’n zeshonderd tempels, waar-
door er een plantage van 300.000
bomen nodig is om de vraag über-
haupt bij te kunnen benen. Met
het bijbehorende bouquet als
logisch gevolg. !

Inhetholvande

Het mooiste bedevaartsoord is
misschien wel Man Fat Sze: een
tempel op het toeristenluwe noor-
den van de drakenrug, met meer
boeddhabeeldjes dan het distribu-
tiecentrum van de Xenos. Vanaf
de entree van dit ‘Klooster van de
Tienduizend Boeddha’s’ (tip: die
knuffelgrage imitatiemonnik is ge-
woon een bedelaar) krult een ere-
haag van honderden goudgeverfde
boeddha’s in vierhonderd treden
omhoog naar de tempelhal. Een-
maal boven vind je niet alleen de
rest van de verzameling (12.800
stuks, tot nu toe), maar vooral een
aantal vrome locals die de vlam
zet in polsdikke wierookbundels
om er vervolgens met gesloten
ogen boven het hoofd mee in het
rond te zwaaien.
Ook in het hartje van de stad is

bij sommige tempels een waar
rookgordijn opgetrokken. Zo is er
de populaire Sik Sik Yuen Wong
Tai Sin tempel: een taoïstische
trekpleister waar grijze permanen-
tjes en hippe jongeren zij aan zij
neerploffen met bakjes vol rate-
lende bamboestokjes. Deze zoge-
noemde chim zijn genummerd en
zouden ieders toekomst kunnen
voorspellen.
Hoe? Neem een levensvraag in

het hoofd, kniel neer op de kus-
sentjes, begin te schudden en kijk
welk stokje als eerste valt. Voor de
broodnodige duiding kunnen be-
zoekers vervolgens tegen een
kleine vergoeding terecht bij een
keur aan waarzeggers, zieners,

Bamboe Zie de boeddha’s en
ruik dewierook inMan Fat Sze.
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Het mooiste
bedevaartsoord
is Man Fat Sze: een
tempel met meer
boeddhabeeldjes
dan het distributie-
centrum van de
Xenos
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handlezers, tarotleggers en ander-
soortige koffiedikkijkers die net
buiten de tempel kantoor houden.
,,Die stokjes zijn totale onzin,’’

zegt een waarzegger die om uitleg
wordt gevraagd quasi-beledigd.
,,Bijgeloof! Maar dit… dit is pure
wetenschap.’’ Het mannetje knikt
trots richting het zoemende bak-
beest op zijn bureau dat moet be-
wijzen dat de toekomst zich ook
prima laat lezen op een prehistori-
sche pc. Geboortegegevens wor-
den ingevoerd, een pak Chinese
leestekens uitgeprint en met chi-
rurgische precisie worden de jaar-
tallen aangestipt die in de toe-
komst fortuin zullen brengen.
,,Ja, je bent een schrijver!’’

klinkt het opgewekt. ,,Heel slim.
Maar om nóg slimmer te worden
moet je in je kantoor een houten
paard, een plant en een aquarium
neerzetten. Feng shui, you know?’

Kijken
.................................................................

Dat deze 3000 jaar oude filosofie
over de harmonie tussen natuur-
lijke en door mensen gecreëerde
vormen in Hongkong veel meer is
dan de laatste hype, mocht al dui-
delijk zijn na een korte duik in de
plaatselijke bouwkunst. Talloze ar-
chitecten moesten hier al een
knieval maken voor gecertifi-
ceerde feng shui-experts en zo bij-
voorbeeld de deuren uit de eerste
etage slopen, zodat de chi rijkelijk
door hun gebouwen kon stromen.
Gelukkig wordt hoogbouw juist
gestimuleerd, waardoor Hong-
kong nog wel prat kan gaan op

Houten klazen
Zenmeesteres Pan-
doraWu geeft voor
het kunstmuseum
drie keer per week
gratis les in tai chi.

zijn duizelingwekkende dichtheid
aan rooftopbars zoals SEVVA
(etage 25), het East Hotel (32) en
– ’s werelds hoogste – het Ritz
Carlton (118!), waar in stijl de
hoogtevrees valt weg te drinken.
Nog mooier is echter het uit-

zicht op dit spijkerbed aan wol-
kenkrabbers vanaf The Peak: een
400 meter hoog panoramaplateau
op Hongkongs hoogste berg. De
schijnbaar loodrechte rit van het
trammetje en het fenomenale an-
sichtkaartenshot zijn met reden
populair bij toeristen.
Door naar de Avenue of Stars,

op de kop van Kowloon, waar men
na zonsondergang op de eerste rij
zit voor een fenomenaal uitzicht
op de verlichte haven aan de over-
kant. ,,Onze skyline is zoveel
mooier dan die van jullie in New
York,’’ pocht een voorbijgangster
tegen haar buitenlandse gasten.
Touché. Tevreden neemt ze nog
een hap uit haar puntzak versnip-
perde inktvissenpulp.

Proeven
.................................................................

Sorry, versnipperde inktvissen-
pulp? Jawel! Als er één zintuig is
dat in Hongkong immers naar
hartenlust kan worden botgevierd
op exotische ervaringen, dan zijn
het wel de smaakpapillen. Kippen-
testikels, schildpaddenpudding,
‘1000 year old eggs’, gedroogde vo-
gelnestjessoep; een doorsnee me-
nukaart heeft voor de westerse
buitenstaander meer weg van het
brainstormbord van de Fear Fac-
tor-redactie.

De episch centra van dit soort
excentrieke delicatessen zijn de
wet markets van straten als Gra-
ham Street, Bowrington Road en
Chun Yeung Street.
Klanten kiezen hier zonder

scrupules levende cobra’s of
pythons uit voor in de soep (‘Nee,
die met dat tongetje…’) en markt-
vrouwen in besmeurde schorten
snijden nonchalant het nog klop-
pende hart uit vissen om zo de
versheid van hun waar te bena-
drukken. Voor ieder met een
sterke maag bieden de straat-
markten een fascinerend inkijkje
in de lokale keukencultuur.
Over lokale keukens gesproken:

Tim Ho Wan is een ogenschijnlijk
nietszeggend dumplingzaakje,
maar ook ’s werelds goedkoopste
restaurant met een Michelinster
(voor een tientje eten gasten hier
hun buik rond). De krappe toko is
het ultieme bewijs dat Hongkong
culinair ook bijzonder lekker uit
de hoek kan komen. Kom dus
vroeg of reserveer, want de gastro-
toeristen staan rijendik voor de
deur te watertanden.
Gelukkig zijn er ook nog zaken

als Life: een sfeervol ecorestaurant
aan de roltrappen van Soho met
verrukkelijk vegagerechten (tip:
het Afrikaanse stoofpotje van
zoete aardappel). Een sterk ver-
haal voor het thuisfront bij het
toetje? Modern Toilet is een
krankzinnige keten themarestau-
rants waar gasten zittend op ge-
sloten toiletpotten kunnen eten
uit kleine porseleinen wc’tjes vol…
euh… chocoladepudding.

Chim Laat de toe-
komstmaar komen.

Tempel Geen gebrek
aan gouden beelden.
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uit & thuis

De vlucht
Cathay Pacific vliegt
vanaf Schiphol dage-
lijks in zo’n 11 uur naar
Hongkong. Retour-
tickets vanaf!850.
cathaypacific.nl

Beste reistijd
In april-mei en oktober-
november hangen de
temperaturen nog keu-
rig rond de 25 °C, maar
is het niet meer zo
vochtig heet.

Overnachten
Hotel ICON, het jongste
paradepaardje van de
lokale designstal, is een
waanzinnig stijlvol bou-
tiquehotel met onder-
meer minibars van het
huis, drie puike restau-
rants en een openlucht-
zwembadmet dito uit-
zicht op de skyline van
de haven. Tweeper-
soonskamers vanaf
!250.
hotel-icon.com

Openbaar
vervoer
Hongkong kent een uit-
gebreid en goedkoop
netwerk aanmetro-
lijnen, dubbeldekker-
bussen, veerboten en
dubbeldekkertrams.

Info
Kijk op discoverhong
kong.com voor gratis
tai chi-lessen, kungfu-
workshops en een zee
aan overige informatie.

Avontuur
op reis

ZwarteMina
Hans Avontuur dwaalt met zijn kinderen door de
ruïne van een Frans uh, uh....

A
an het einde van ons
straatje staat een
ruïne. Het is er eentje
zoals ruïnes horen te

zijn: overwoekerd door
klimop, met gaten waar ooit
ramen zaten, het dak inge-
stort en een scheefhangende
houten deur die piept bij elk
zuchtje wind. We vragen ons
af wat het bouwwerk vroeger
geweest is. Een watermolen,
een groot woonhuis of een
gezellig restaurant?
De kinderen noemen de ruïne
het Zwarte Mina Huis, naar
een heks die er volgens hen
woont. In elk geval ’s nachts.
Elke keer als we naar het
dorp rijden, komen we
erlangs en worden op de
achterbank verhalen bedacht.
Waar de Efteling, onlangs
weer uitgeroepen tot beste at-
tractiepark, alle beelden voor
de bezoeker alvast invult, daar
heeft de fantasie hier nog de
vrije loop.

Nu het herfst is, verschijnen
er gaten in het ondoordring-
bare woud van gras, onkruid
en struiken die de ruïne om-
geven. We parkeren de auto
en lopen met kloppend hart
over wat eens een fraai gepla-
veid pad was. De kinderen
rennen, roepen en lachen hun
angst weg. Dwars door de res-
ten van een tuin met stenen
trapjes en een forellenvijver.
Beneden ratelt het water van
de Riou.
We willen naar binnen. Voor-
zichtig. Een koude windvlaag
glijdt langs het gezicht, of is
dat suggestie? Onder onze
voeten kraken takken en
kapotte tegels. Bijna alle
bruikbare spullen zijn ver-
dwenen. Tot en met de luiken,
kastdeuren en balken die ter
decoratie boven de ramen
zaten. Er ligt nog wel een
reusachtige verroeste schouw.
Als echo van lange winter-
avonden rond de open haard.

Een trapje naar boven. Zullen
we? Waar zou Zwarte Mina
haar bed hebben staan?
Overal en nergens, want
bedden van heksen zijn on-
zichtbaar. Kijk, dat was een
badkamer. Of een keukentje?
Of, zoals de kinderen zeggen,
de geheime verstopplek van
de heks zodat niemand haar
kon vinden?

We hadden in het dorp wel
eens gevraagd naar de oor-
sprong van de ruïne, maar al-
tijd een ontwijkend antwoord
gekregen: ‘Ah la ruine... une

histoire triste.’ En daar moes-
ten we het mee doen. Inmid-
dels zijn we goed genoeg
bevonden om de waarheid
te kennen. Het was inderdaad
een soort restaurant geweest.
Maar dan wel met de serveer-
sters zelf op de menukaart.
Er piept een deur. De kinde-
ren rennen gillend naar
buiten: ,,Zwarte Mina komt
eraan!’’

reageren?
hans.avontuur@ad.nl
avontuuropreis.nl

Voelen
.................................................................

Tijd om de bijgesnoepte calorieën
de volgende dag meteen maar te
verbranden met de nodige inspan-
ning. In samenwerking met de
plaatselijke VVV worden er elke
zondag voor het kunstmuseum in
Tsim Sha Tsui gratis kungfu-
demonstraties gegeven.
Vandaag is het echter vrijdag,

wat betekent dat de doorgewin-
terde zenmeesteres Pandora Wu
(net als op maandag en woensdag)
vroeg is opgestaan om hier tussen
8 en 9 uur ’s ochtends gratis tai
chi-lessen te geven. Eenieder die
wil, touristen of locals, kan aan-
sluiten.
,,Tai chi maakt je ledematen, ge-

wrichten en botten sterker en
elastischer,’’ doceert Wu in bijna

onverstaanbaar LOI-Engels (geen
zorgen; achteraf worden alle wijs-
heden nog eens uitgedeeld op pa-
pier). ,,De bewegingen geven je
het ultieme gevoel van ontspan-
ning.’’
Samen met een klein legertje

vaste leerlingen geeft het omaatje
in volmaakte synchronie een de-
monstratie van de gracieuze bewe-
gingen die bij tai chi horen.
Daarna is het de beurt aan het
buitenlandse bezoek om grind in
de geoliede machine te gooien en
de posities Fladderende Kraanvo-
gel, Naald op de Zeebodem en
Vastgepakte Vogelstaart te degra-
deren tot de Houten Klaas. Wu
kijkt het soepzooitje met haar
roodgestifte lippen onbewogen
aan. Ze heeft het allemaal al een
keer gezien in Hongkong. !

Smullen Ga naar de ‘wetmarket’ voor een lekkere python.

Hoogbouw Kijkje op de stad
vanaf de berg The Peak.

Grrrrr Stenen leeuw
bewaakt de tempel.


