
Henry in ‘t Zandt

Keihard & 
dankbaar

Hans Geleijnse

De zestiger draagt een ponytail en een 
kuitkorte lange broek. Aan zijn voeten 
sportschoenen die Usain Bolt geweldig 
zouden staan. Deze kwiek ogende mede-
mens is echter geen sprinter, maar een 
supernerveuze drentelaar. Een Duitser, 
aan zijn Germaans-Engels te horen. “I told 

you, tzee are tszjieting,” bast hij om de paar minuten in het 
oor van zijn minstens dertig jaar jongere Thaise vriendin. Zij 
negeert stoïcijns, streelt onophoudelijk een armpje van de op 
haar schoot slapende peuter.
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Hij en ik zijn in de wacht bij Immigratie om een nieuw OLV 
te bekomen. Hij zit voor mij in de rij, maar het kan geen  
toeval zijn dat ik eerder mijn retirementstatus in het  
paspoort gestempeld krijg. Je moet bij een ambtenaar van de 
Thaise immigratiedienst nou eenmaal niet om de haverklap 
met nors gezicht komen inspecteren of jouw paspoort in het 
stapeltje ‘te behandelen’ de juiste rangorde houdt.

Ik geniet op een nabijgelegen terrasje van mijn tweede 
espresso als het tweetal zich bij het tafeltje naast me laat 
neerploffen. “Das war nicht geil,” zegt hij tegen me en knoopt 
er een krachtig “nein” aan vast. Dat laatste is niet voor 
mij bedoeld, maar voor zijn Thaise partner, die wanhopig 
probeert haar peuter koest te houden. Ze wil iets voor het 
dreinende mannetje kopen, neemt geen genoegen met zijn 
nee. “He also your child”, zegt ze zachtjes. Hij reageert met 
een litanie van verwijten: “you Thai alweez want ze money. 
And never say zenkjoe. Don’t forget, what would you be 
wizzout falang!”

Even kruist haar blik de mijne. Ik schenk haar een be-
grijpende glimlach. Zij slaat triestig de ogen neer. Ik reken 
schielijk af en vertrek. Zo’n tafereeltje geeft de geurigste 

espresso de nasmaak van gootwater. De relativerende 
gedachte dat het optreden van Herr Ponytail niet model 
hoeft te staan voor de verhouding tussen ‘allochtoon’ en 
autochtoon helpt niet. Ik heb iets te vaak in conversaties 
en bij bezoeken van aan Thailand gewijde internetfora dat 
toontje beluisterd.

Slavinnetje

Het komt overgewaaid van idyllische palmenstranden waar 
vriendelijk glimlachende autochtonen zich de benen uit 
het lijf lopen om het de buitenlandse gasten naar de zin 
te maken. Of uit de vermaakscentra, waar in bars of pool- 
hallen een gebiedende tik met bierfles of keu op het hout-
werk signaleert dat het dienstdoende slavinnetje echt haast 
moet maken.

De mensen hier, zo leerde ik van ervaren Thairotten, vin-
den dat prima. Ze worden er immers goed voor betaald. 
In vergelijking dan met de ongelukkigen die voor een 
grijpstuiver met gekromde rug op de rijstvelden zwoegen. 
Of eindeloze werkdagen maken op arbeidsplaatsen in de 
onvolprezen 24-uurseconomie. 



“Kom daar in Nederland eens om,” vertelde een Thailand-
enthousiast me eens. “Ze staan altijd voor je klaar. Ze zijn 
ook vreselijk inventief. Een lekke band om elf uur ’s avonds? 
Geen nood. Tien tegen één komt een familie in zo’n motor-
fiets met zijspan voorbij. Pa en ma repareren de zaak in 
no time en voor een fooitje. De kindertjes liggen intussen 
heerlijk in het zijspan te slapen. En reken maar dat ze  
allemaal dankbaar zijn.”

Dankbaarheid, dienstbaarheid, sleutelbegrippen in het Grote 
Compromis dat een flink deel van het (blanke) vreemde-
lingenlegioen voor de lokale bevolking in gedachten heeft: 
wij trekken bij tijd en wijle de flappentap om jullie leven wat 
op te leuken. In ruil laten jullie ons zo onbezorgd mogelijk 
genieten. Vanzelfsprekend houden wij ons aan jullie regels 
en gebruiken, maar laat die niet botsen met ons verlangen 
naar eigen Lebensraum. En wel iedere dag strandstoelen 
graag, anders verkassen we naar elders in de regio waar 
het nog wel ouderwets gerieflijk en profijtelijk toeven is.

Thaise zaak

Oh, werpt u tegen, je chargeert en je bezondigt je ook nog 
eens aan veralgemeniseren. Per slot van rekening gedragen 
wij Kaukasische types ons niet als de eerste de beste multi-
national die daar domicilie zoekt waar de loonkosten laag en 
de winstmarges navenant hoog zijn. Er zijn hier ook talloze 
buitenlanders, zelfs Nederlanders, die zich met hart en ziel 
inzetten voor de Thaise zaak, in hun beroeps- of privéleven.

Als dat zo zou zijn, waarom bepalen zij dan niet het beeld van 
het contingent buitenlanders hier? Waarom worden Thai, 
en dan vooral de mannen, op buitenlandersfora weggezet 
als onnadenkend. inhalig, lui, roekeloos (oh dat weggedrag), 
schijnheilig (oh, die niets om het lijf hebbende glimlach) of 
anderszins onbetrouwbaar? Volg een weekje ThaiVisa.com 
en u begrijpt precies wat ik bedoel. En niet slechts daar. In 
geen van de landen waar ik in het verleden langdurig mocht 
verblijven werd de buitenlandse borreltafel zo intensief  
ingezet voor het ontleden van locals en hun cultuurbepaalde 
afwijkende gedrag als in Thailand. 

Dat ligt, zo weet ik zeker, niet aan de Thai, maar aan ons. De 
buitenlander in Thailand is de vleesgeworden contradictie. 
Laat ik hem gemakshalve ‘hij’ noemen vindt hier een para-
dijs met overvloed aan geneugten en opvallend gebrek aan 
regels of, als die er zijn, controle op naleving ervan. Dat is 
thuis wel even anders! “Hier kan een mens nog pionieren”, 
zei een Nederlandse veertiger eens tegen me. 

“Een Thaise vrouw laat een man zich weer man voelen,” 
vertaalde een gepensioneerde Engelsman zijn geluksgevoel 
in dit land.
Dat was ruim vijf jaar geleden. Inmiddels hebben beiden 
ontgoocheld het paradijs weer verlaten. Zoals zovelen. Om-
dat de tijd nu eenmaal niet stil blijft staan en de presentie 
van miljoenen buitenlanders ook gevolgen heeft voor hun 
acceptatie door de Thai. De vriendelijkheid van weleer 
krijgt een steeds zakelijker karakter, in liefdesrelaties laat 
ook een Thaise partner zich niet beperken tot vertoon van 
dankbaarheid aan de weldoener.

Dat is de paradox van het Land of Smiles. Overal waar 
buitenlanders voet aan wal zetten doen zij dat teniet wat 
zij meenden aan te treffen: de puurheid van de eenvoud. 
Ik vergelijk het met het bountystrand dat ik lang geleden 
op een van de eilanden aantrof. Nog niet aangetast door 
het massatoerisme. Enthousiast lichtte ik het thuisfront in. 
Ik was niet de enige. Massamedia, traditioneel en online, 
kwamen op hetzelfde idee. In een paar jaar tijd veranderde 
het paradijsje in een hel van bars en resorts. M’n vriende-
lijke restaurantbaas was getransformeerd in een gestreste 
uitbuiter. Logisch, van het geld dat die paar geluksvinders 
destijds inbrachten werden hij en familie niet echt wijzer.

jacht

Helaas is het zo dat veel buitenlanders de Thaise zucht naar 
meer, naar luxe, naar consumptie, naar een beter leven voor 
hun kinderen, zelden vergelijken met hun eigen jacht naar 
meer. Het beeld dat Thai van een blanke buitenlander krijgen 
is niet dat van de jeugdige idealist, maar dat van de autoritaire  
ponytailman. Ik heb de statistieken niet bij de hand, maar 
durf die wel in het vuur te steken met de bewering dat drie-
kwart van de hier verblijvende buitenlanders vijftig plusser 
is, bezitter van het Ouwe Lullen Visum. Die leeftijdsgroep is 
doorgaans niet gezegend met grote lenigheid van geest maar 
behept met opgedane zekerheden en wijsheden.

Mijn waarneming is dat juist die groep zich fantastisch 
thuis voelt bij het autoritaire, hiërarchische karakter van 
de Thaise samenleving. En zielsgelukkig dat er voor de 
Thai nauwelijks sociale voorzieningen zijn. “Dat kost je wel 
een cent, maar je krijgt er veel liefde en zorg voor terug,” 
verzekerde een bejaarde weldoener me na een uitgebreide 
uiteenzetting over zijn vrijgevigheid jegens echtgenote en 
haar familie.
De keerzijde van de medaille is dat hij thuis de lakens uitdeelt 
en de familie zich naar zijn levensstijl en opvattingen moet 
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schikken. “Ik geef ze alle vrijheid, zolang ik maar mijn eigen 
gang kan gaan,” meent hij. Van dit soort ‘verlichte despoten’ 
zijn er veel. Gelijkwaardigheid is een voor hen onbekend 
begrip. “We betalen, dus we bepalen,” het motto.

Die keiharde opstelling vind je ook in de onderlinge rela-
ties tussen buitenlanders. Onlangs was een Nederlander zo 
onverstandig om op een internetforum een open brief aan 
de Nederlandse ambassade te publiceren. De man leefde 
met Thaise echtgenote en kinderen op weinig meer dan 
een AOW-uitkering. Door de dramatische koersval van de 
Euro ten opzichte van de Baht kon hij de eindjes nog maar 
net aan elkaar knopen. Of de ambassade niet bij de Thaise 
overheid verlichting van de inkomenseisen voor een jaar-
visum kon bepleiten, want anders dreigde repatriëring met 
achterlating van familie.

Vanzelfsprekend kreeg hij van een ambassadefunctionaris 
een zakelijk antwoord dat neerkwam op ‘niet ons pakkie 
aan’. Per slot van rekening zijn ambassades gestroomlijnd 
tot veredelde Kamers van Koophandel en geen belangen-
behartigers.

Maar de arme man werd vervolgens gefileerd en afge-
serveerd door een bandjir van reagerende forumbezoekers. 
Hij had met zijn inkomen thuis kunnen blijven. Of zich beter 
moeten voorbereiden. Waarom heb je een familie genomen, 
luidde een vraag. Bovendien, merkte iemand snedig op, 
toen de Euro nog tegen de 50 baht opleverde hebben we je 
niet gehoord

Het zou me niet verbazen als een aantal van deze ‘eigen 
schuld dikke bult’-reageerders daar vroeger in Nederland 
anders over dacht. Misschien geloofden ze ooit in de maak-
bare, solidaire samenleving. Maar die illusie hebben ze 
decennia terug begraven, ingeruild tegen profijtbeginsel 
en welbegrepen eigen belang, het ‘ikke ikke’ van de ‘pony-
tailers’.

Neemt u me daarom niet kwalijk dat ik in de lach schiet bij 
klaagzangen van buitenlanders over Thai die hen in de boot 
hebben genomen. Je hebt zelf het deeg gebakken, slik dan 
ook het koekje maar, denk ik dan.


