
Vrijheid 

In de nieuwe reisserie van Ruben Terlou, De wereld van de Chinezen, komen veel 

ongelukkige mensen voor. Ze zijn in opdracht van de staat of hun bedrijf vertrokken naar het 

buitenland, Kenia, Cambodja, Madagaskar, Servië, met achterlating van hun familie. Hun 

leven in den vreemde draait om hard werken en geld verdienen. Soms slagen ze, soms niet. 

Maar ook als ze wel slagen maken ze geen gelukkige indruk. Dan roken ze sigaren, rijden in 

een dikke auto en gaan naar dure nachtclubs. Als kijker vraag je je af of ze niets beters 

kunnen verzinnen. Is dat alles wat ze hebben overgehouden van hun rijke traditie, hun 

diepzinnige filosofie? 

Gisteren was de aflevering over Chinezen in Californië. Daar kwamen voor het eerst 

enkele gelukkig-ogende Chinezen in voor. Of ze nu republikeins of democratisch gezind 

waren, eerste of tweede generatie Amerikaan, het draaide 

voor hen steevast om vrijheid, de Amerikaanse droom. Voor 

het eerst had ik, als kijker, het gevoel dat deze mensen in hun 

nieuwe thuisland floreerden, dat ze niet alleen hard werkten 

om geld te verdienen, maar hun persoonlijke idealen aan het 

nastreven waren en intussen deel uitmaakten van een warme 

kring van vrienden of familie. Ze wilden, anders dan in de 

voorgaande afleveringen, geen van allen terug naar China. 

Een van hen, de rapper Jason, goed van de tongriem 

gesneden, had zelfs een filosofische kijk op het bestaan. Hij 

hield een pleidooi tegen angst en voor een open oog voor andermans menselijkheid. Een 

wijze man.   

Ik vraag me af of het aan hun verhaal ligt of aan mijn eigen kijk, dat deze mensen 

gelukkiger overkwamen dan de Chinezen in andere buitenlanden. Ruben Terlou is een 

meester in het contact maken en uitlokken van persoonlijke gesprekken met vreemden. Dit 

keer had ik, veel meer dan in de andere afleveringen, het gevoel dat de geïnterviewden 

dezelfde taal spraken en dezelfde levensvorm hadden als hij en ik. Het is een vorm waarin 

werken en geld verdienen geen doel op zich zijn, maar een manier om je leven een zinvolle 

invulling te geven. In vrijheid, natuurlijk. Zoals je het zelf de moeite waard vindt. 



Voor ons in het westen is vrijheid een vanzelfsprekende historische verworvenheid, en 

een voorwaarde voor geluk. In China is de persoonlijke vrijheid ondergeschikt aan de doelen 

en het beleid van de staat. Het systeem is er autoritair en repressief. Dat valt af te horen aan 

iemands manier van praten. Daar is de toon voorzichtig en terughoudend, nadrukkelijk in lijn 

met wat er van je wordt verwacht. De toon van de Amerikaanse Chinezen was uitbundig, 

onbekommerd, vrij. Alleen op die toon valt er een echt gesprek te voeren, zoals met Jason, 

als de verbeelding vrij spel heeft. 

 

 

 


