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Dandong is de grensplaats tussen China en Noord-Korea. Zhang Qiu (30) is er geboren en getogen,
en is werkzaam als reisbegeleider voor Chinese toeristen die Noord-Korea bezoeken. Hoe komt 
iemand in dit beroep terecht? Zhang: “Ik heb Engels gestudeerd in Dalian, ik dacht dat een grote
stad betere toekomstperspectieven zou bieden. Na mijn afstuderen bleek dit niet het geval te zijn, ik
kon geen werk vinden. Daarom heb ik besloten naar Dandong terug te keren.” Na terugkomst kwam
Zhang erachter dat het ook in Dandong lastig is om een geschikte baan te vinden: “Ik wilde in de
toeristische sector werken omdat ik op die manier de meeste kans heb mijn Engels te gebruiken. 
Via een kennis van mijn moeder heb ik uiteindelijk een baan bij een reisbureau gekregen. Alleen
komen er niet veel westerse toeristen naar Dandong, het toerisme is hier voornamelijk gericht op
Noord-Korea. Veel Chinezen gaan naar Noord-Korea op vakantie, omdat een visum daar voor hen
makkelijker te verkrijgen is dan een visum voor bijvoorbeeld Europa.”

Dat in Noord-Korea werken niet echt zijn droombaan is, daar maakt Zhang geen geheim van: 
“De eerste keer dat ik een reis mocht begeleiden vond ik dat ontzettend spannend, ik was nog nooit
eerder naar het buitenland geweest! Inmiddels ben ik er meer dan dertig keer geweest en word ik er
een beetje moe van. Het Noord-Korea van nu lijkt op het China van de jaren zestig. Alles is gericht
op het socialisme en de mensen hebben geen vrijheid.” Daar komt bij dat vrijwel alles in zowel
Noord-Korea  als Dandong in het teken staat van de Koreaanse Oorlog (1950-’53). Zhang: Die oorlog
is al zo lang geleden, ik begrijp niet dat ze daar nog steeds zoveel aandacht op vestigen. China heeft
oorlog gevoerd met Japan maar daar hebben we het nu toch ook niet steeds maar over?.” 
Het liefst wil Zhang westerse toeristen in China begeleiden: “Ik praat graag met mensen uit het 
westen, daar heb ik met deze baan de kans niet voor. Ik hoop dat er in de toekomst meer westerse
toeristen naar Dandong komen. Op die manier kan ik niet alleen mijn Engels op niveau houden,
maar de mensen ook laten zien hoe mooi mijn eigen land is.”

De naam Zhang Qiu is om persoonlijke redenen gefingeerd.
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