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SEOUL  18-21 APRIL 2007: DE 

LANGNEUZEN EN SPLEETOGEN 

BELGIË 

Seoel is de laatste etappe van een aantal 

dagen werken in het buitenland. Op 11 

april ga ik met de trein naar Brussel, voor 

de uitreiking van de Global Energy 

Awards. Een show in het Europarlament 

onder voorzitterschap van een 

schoondochter van Indira Gandi met o.a. 

Martin Sheen, Nigel Kennedy en Robin 

Gibb.  

 

FRANKRIJK 

De 12e reis ik door naar Parijs voor een ECEEE vergadering. We ontmoeten elkaar pas in de 

avond dus ik besteed de middag aan wandelen en mailen. Het is mooi weer en het bekijken 

van Bois de Boulogne en La Defense is een prima manier om de dag door te komen. De 13e 

gaat op aan vergaderen en terugreizen. Op de terugreis bereid ik de 1I cursus van de 14e 

voor die ik in Arnhem geef met Marion. Heel veel verder dan Wart feliciteren kom ik die dag 

niet. 

TJECHIË 

De 15e staat Taxi Krol in alle vroegte voor de deur om me naar Schiphol te brengen voor de 

vlucht naar Praag. Het weer is daar inmiddels fenomenaal en opnieuw kan ik een middag 

wandelen, nu langs de voornaamste Praagse bezienswaardigheden. ’s Avonds eet ik met 

Lucinda en de mensen van EST. De kwaliteit houdt niet over (volgens Simon Green is het 

                                                                 

1 De Koreanen spellen het als Seoul, Bill wil dat ik het als Seoel schrijf. Bij mijn vlucht naar Praag hoor ik een 

vrouw tegen haar man zeggen “Wat jammer dat ze tegenwoordig de namen in het buitenland anders spellen 

dan we ze op school hebben geleerd. Het is toch Parijs en niet Paris? En wij aan toch gewoon naar Praag? 

 In her honnour en omdat Bill en lul is (Zei het een hele rijke) schrijf ik het verder als Seoel! 
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zelfs dramatisch, maar die mag dat 

vinden want hij betaalt). Het is in 

ieder geval gezellig en ondertussen 

wordt er veel geregeld. 

De 16e vergaderen we met de 

Thinking Group van EnR & vlieg ik 

terug naar Schiphol. Inmiddels ben 

ik gewoon onbeschoft moe en vier 

dat door op Schiphol in de verkeerde 

trein te stappen. Zo zie ik 

Amersfoort ook nog eens. Toch 

eindig ik voor het eerst op station 

Tiel Passewaaij, de nieuwe stop voor wat nu Tiel Centraal is. 

ZUID KOREA 

Enkele uren later gaat de wekker weer. Tijd om station Passewaaij opnieuw te bekijken en 

op het vliegtuig naar Parijs te stappen. Niet dat ik daar moet zijn, deze keer is de 

bestemming Seoel. Een directe vlucht is echter niet mogelijk in aansluiting op de eerdere 

omzwervingen. 

Niet dat ik het heel erg vind. Om de een of andere reden vind ik vliegvelden wel wat hebben. 

Zo langzamerhand heb ik de meeste grote in de directe omgeving wel gehad. Charles de 

Gaulle ontbreekt in dat rijtje. 

Helaas krijg ik er niet veel van te zien. In Amsterdam ben ik volledig gescreend, maar daar 

hebben de Fransen geen boodschap aan. Alles wordt volledig over gedaan en nog 

uitgebreider want zelfs de schoenen worden gescand en de bagage moet open. Zelfs van 

Knorf™ willen ze weten of er geen 

batterijen in zitten. Hij weigert te 

antwoorden. 

Algemene indruk is in ieder geval dat het 

een mooi en modern vliegveld is. Volgende 

keer gaan we toch gewoon weer met de 

TGV. Een uurtje later ben ik weer in het 

land, of eigenlijk er boven, want we vliegen 

over Nederland, Denemarken, 

St.Peterburg, Moskou en Beijing naar 

Incheon International Airport. Overal 



Seoul 2007   3 van 7 

hangen spandoeken, wat tevens de nationale sport blijkt. De voornaamste kreten zijn: “het 

vliegveld door iemand is aangewezen als het beste ter wereld in 2005 en 2006” en “We 

willen de winterspelen van 2014”.  

Met een limousinebus ga ik naar de stad. Een limousinebus is in dit geval een gewone oude 

bus van Koreaanse makelij, maar met vliegtuigstoelen. Het is ruim een uur rijden door het 

loei drukke verkeer, maar dan sta ik ook voor het Seoel Palace Hotel. Aan de gevel hangt een 

spandoek waarmee de Exco van IEA-DSM 18-21 april 2007 wordt verwelkomd. 

Het meest opmerkelijke onderweg is een begrafenis stoet van 2 auto’s. De eerste is de 

lijkwagen waarvan de “bak” bestaat uit een plastic boeddhistische tempel. De tweede is een 

oude vrachtauto met een hoeveelheid bloemen ter waarde van ongeveer twee keer het 

vrachtautootje schat ik.  

Ik stap het hotel om een uur of half 

negen binnen. De kamer is nog niet 

klaar. Dus was en verkleed ik me in 

de toiletten. Het is een 

internationaal hotel, niemand kijkt 

verbaast op.  

Wel merk ik een volgend verschil 

met Europa: de kranen werken 

precies tegenover gesteld aan die 

van ons. Na het worstelen met de 

Amerikaanse modellen is het een aanpassing die ik kan handelen. 

Na het verbouwen van mijn uiterlijk kan ik door naar het congres. Het is een hartelijk 

weerzien met kennissen uit de hele wereld. De strijd met de jetlag verlies ik uiteraard. 

Halverwege de middag weet ik niet meer aan welke kant van de zaal de spreker staat, al 

vermoed ik dat het onder het spandoek met ‘DSM – Most desirable option for the future” is. 

Tukkie doen en dan de stad in.  

Mijn collega’s hadden al gezegd dat Koreanen een behulpzaam volk zijn. Dom om je heen 

kijken wordt keihard afgestraft met hulp. In mijn geval een bejaarde heer die me vertelt dat 

wij Nederlanders een goed voetbalteam hebben en dat hij me op de metro gaat zetten. 

Hij scoort 2 kaartjes. Als ik wil betalen wordt me verteld dat we senioren zijn en dat de 

kaartjes dus gratis zijn…. 

De metro is modern en iets breder dan die in Europa. Omdat de Koreanen iets kleiner zijn 

dan wij kunnen er netto veel meer mensen in het openbaar vervoer. Nu mag dat ook wel, 

want de stad heeft meer dan 10 miljoen inwoners. 
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Ik wandel wat rond bij Jongmyo. Het meest opmerkelijk is het pleintje waar met massaal aan 

bordspelen en karaoke doet. Bij het laatste wordt versterkt hartstochtelijk vals gezongen. 

Om het voor iedereen aantrekkelijk te houden zingen er drie installaties tegen elkaar in. 

Het pleintje is bij the Royal Shrine, maar daar mag je om deze tijd niet meer naar binnen. Op 

mijn verzoek mag ik wel een paar passen naar binnen om in ieder geval het park te kunnen 

fotograferen. Daarbij krijg ik ook nog een folder mee.  

De wandeling voert me verder langs 

een rivier. Deze is volstrek 

gekanaliseerd. In feit is alles zo 

nauwkeurig aangelegd dat een Duitser 

er een minderwaardigheidscomplex 

van zou overhouden. Er zijn keurige 

plekken waar je met stenen naar de 

overkant kan waden en er is een 

waterval. De paar druppel die hier 

naar beneden komen zijn volgens mij 

door de architect speciaal vorm 

gegeven. De tocht eindigt op een van 

de vele markten in Seoel. Daar besluit ik Russische roulette met mijn darmen ze spelen en 

bestel bij een kraampje een kop soep. Het is een rijst soep met iets van bruine omlijsting. Ik 

krijg er een bak suiker bij. Zeker met de suiker smaakt het prima. Ik kan niet weg bij de 

kraam voordat ik ook de vruchtensoep geprobeerd heb. Het is allemaal goed weg te werken. 

Op de terugweg voel ik me jong. Dus koop ik een metrokaartje in plaats van er één voor 

senioren te snaaien. Dat had ik niet moeten doen, want als ik de metro wil verlaten loop ik 

vast in een draaihekje. Uit een ooghoek zie ik twee officials een noodhek ontsluiten. Met een 

tussensprintje bereik ik het hek voor het dicht valt. Ik ben vrij. 

In het hotel wil ik, voor ik ga slapen, nog even douchen. Mijn ochtendritueel in de plee van 

het hotel was tenslotte letterlijk lapwerk. Tot mijn verbazing is er geen shampoo, en liggen 

er alleen twee open zeepjes. Toch maar even de frontdesk bellen. Tot mijn verbijstering hoor 

ik dat het in Korea bij de wet verboden is om shampoo en zeepjes in een hotel te 

verstrekken. Kijk en zo werken twee dume-laws elkaar tegen. Want shampoo in een vliegtuig 

vervoeren mag ook al niet meer. Natuurlijk biedt het hotel wel de mogelijk om tegen een 

stevig bedrag een set lichaamsverzorgingartikelen te kopen, maar die mag ik dan naar twee 

dagen door de plee gieten. Ik werk wel met de zeepjes. 
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Verder blijken de telefoons hier niet te 

werken. Maar via MSN naar Nelleke 

zwaaien is eigenlijk veel leuker.  

Als ik de volgende ochtend wakker wordt 

heb ik een mail van Nelleke: Jij bent 

vandaag 30 jaar getrouwd, ik morgen pas. 

Ze heeft gelijk: it’s a strange world we live 

in. 

Deze dag is gewoon vergaderen. Tot mijn 

verrassing wordt ik begroet door Young Ji 

Sing, een oud collega die met Mike 

Slijpen, een andere oud collega is getrouwd. Verder is het die dag gewoon hard werken. ’s 

Avonds worden we in een bus gehesen voor het officiële programma. Het is een bezoek aan 

Korea House. 

De Amerikanen hebben meegedaan aan de Koreaanse oorlog en hebben daarbij “enige 

schade” aangericht. Kortom er is bijna geen historisch gebouw meer te vinden in de stad. Ik 

kom er niet achter of dit gebouw deels origineel is of volledig gereconstrueerd, maar het is in 

ieder geval de oude stijl. Die lijkt sterk op de Chinese, maar met minder tierelantijnen. We 

krijgen er eerst een veel gangen menu, wat ik met stokje weg weet te weren. Specialiteit is 

het Koreaanse gerecht Kimchi. Dit heeft voor mij twee overwegende kenmerken: 1. het is 

heet, 2. Je mag het van me hebben. In zijn algemeenheid2 is het eten hier uitstekend, en 

deze maaltijd vorm er geen uitzondering op.  

De Koreanen vertellen me dat iedereen op school leert dat de drie beroemdste beelden van 

Europa de Zeemeermin, Manneke Pis en Lorelei zijn. Ze leren dat op school. En vervolgens 

vallen die in praktijk erg tegen. Verder krijgen we wat inzicht in Koreaanse gebruiken. Young 

Ji en Sung doen voor hoe een vrouw traditioneel voor de man drank in moet schenken. Een 

heel ritueel, waarbij de man maar een hand gebruikt en de vrouw twee en waarbij je elkaar 

niet mag aankijken. Young Ji zegt dat ze niet zou weten 

hoe te leven als het nog steeds zo was. “You probably ran 

off and married a Dutchman” stel ik haar voor. Ze houdt 

een verheugende tijd haar kiezen op elkaar. Daarna 

komen er allerlei vrolijke verhalen over hoe Mike haar 

heeft versierd en hoeveel moeite het heeft gekost om 

haar familie er van te overtuigen dat hij echt bleef. Sung 

vertelt ons dat hij ook even heeft moeten wennen aan het 

                                                                 

2 Vaag taalgebruik volgens Bill de L 
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idee van de langneus. Hij blijkt haar peetvader. Maar uiteindelijk is Mike door iedereen 

geaccepteerd, als wordt ze op straat nog wel eens gevraagd of ze niets beters had dan “die 

dikbuik”. Emancipatie blijkt hard te gaan in het land. De president heeft zeer bewust een 

vrouwelijke premier aangesteld een daarmee heef veel doorbroken. In ieder geval in de 

grote stad. 

Na het diner is er een voorstelling met muziek, zang en dans. Niet iedereen blijft wakker, 

maar voor mij is het een wereldervaring. Het moment waarop the fat lady sings blijkt zelf 

niet het eind van de show. En dat is maar goed ook. De Koreanen zijn geroerd door haar 

kunst, maar ze staan er wel alleen.  

Terug in het hotel kan ik Nelleke nog 

feliciteren met haar 30 jarige trouwdag 

en dan gaat het licht uit. 

 

De laatste dag is het weer stevig 

doorwerken. Ik merk dat iedereen mij 

in de gaten houdt en dat is extra 

presteren. Het verloopt echter 

allemaal prima. Aardig is een gesprek 

met Larry. Larry ziet er weird uit. Hij 

heeft een bril met glazen waar Freek 

de Jonge jaloers op zou zijn. Verder heeft hij een staartje, dat in de loop der jaren aan het 

veranderen is in een excuus staartje. Verder geeft hij toe in Amerika Koreaanse winkels af te 

struinen naar Kimchi, en dan moet er toch iets los zitten bij je. Hij legt me uit waarom er niet 

samen te werken is met de USA. Ze hebben zoveel moeite met de 50 staten op één lijn te 

krijgen dat verdere afstemming ze meestal een zee te hoog gaat. Het klinkt volstrek logisch. 

Aan het eind van de vergadering 

onweert het. Dus wordt mijn tijd om 

nog iets van de stad te zien beperkt. 

Het begint al te schemeren als ik de 

stad in ga. Ik ontdek nog iets 

bijzonders aan de Koreanen. Ze 

hebben een compromis gesloten in 

het links rechtsprobleem. Ze rijden 

rechts, maar lopen links. Op de 

zebra’s staan zelfs pijlen waar je moet 

lopen. 

Ik heb een nieuwe kaart van de stad 

gescoord (Engels in plaats van Japans) en pak de metro richting stadhuis. Bij het verlaten van 
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de metro loop ik weer vast. Nu heb ik goed gekeken waar het knopje van het noodhek zit. 

Een stevige druk en ik sta aan de andere kant. De knop blijkt het verschil tussen spleetoog en 

langneus vingers te kennen. Er gaat een alarm af. Ik kijk om me heen met een blik die moet 

zeggen: Engels of Klappen! 

Men wacht geduldig tot ik weg ga. 

Het Deoksugung Palace blijkt nog open. Een mooi park met oude gebouwen. Met een aantal 

tijdopnamen wordt het een mooie serie. 

Eten doe ik bij KFC. Daarbij neem ik me voor volgende keer weer Russische roulette te 

spelen. Het ommetje brengt me verder langs het stadhuis, veel hoogbouw en de West Gate. 

Deze oude stadspoort is een van de weinige originele gebouwen. Er staat daarom zoveel 

licht op dat het goed te fotograferen is. Daarna zit de reis er op. Bij de metro informeer ik 

naar de werking van de kaartjes. De man spreekt geen Engels. Hij duikt in een kast, maar 

daar blijkt de Engels ook niet te liggen. Dus we proberen het opnieuw. Deze keer valt het 

mee: ik kom geen draaihek tegen. 

De volgende ochtend is het tijd om met een gewone bus richting vliegveld te gaan. Tijdens 

de rit en de vlucht is goed te zien dat het vaste land van Korea overgaat in de archipel waar 

Japan en Indonesië deel van uitmaken. 

Na een vlucht met veel turbulentie zit de 2e Azië reis er op. Volgend jaar India? 

 


