Terug naar de Geurige
Heuvels
Jun Haijun, taxichauffeur in Dalian
Tekst: Judith van de Bovenkamp

De beroemdste bezienswaardigheid die China te bieden heeft in het najaar, zijn de rode bladeren in de
Geurige Heuvels ten westen van de hoofdstad. In een stad waar natuur plaatsgemaakt heeft voor betonnen
flats wordt dit natuurschoon steeds meer gewaardeerd. De rode bladeren worden zo speciaal gevonden
dat niet alleen de bevolking van Peking zelf, maar toeristen uit het hele land naar de Heuvels toestromen
om de herfstbomen te bewonderen. Een van deze bewonderaars is Jun Haijun (30), die als taxichauffeur
werkzaam is in de stad Dalian.
Jun: “De rode bladeren in Peking zijn fantastisch, geen enkele andere plaats in China heeft iets soortgelijks! Het karstgebergte in Guilin is uniek, Harbin heeft een mooi ijsfestival en hier in Dalian is de kust
prachtig, maar een enorm rood bladerdak vind je alleen in de Geurige Heuvels. Iedere herfst maak ik een
reisje naar Peking om de rode bladeren te zien.” Gaat het niet vervelen, ieder jaar dezelfde reis maken?
“Helemaal niet!” aldus Jun. “Ik werk het hele jaar door hard en houd van reizen. Ik zou heel graag het
karstgebergte zelf eens zien, maar Guilin is een te verre reis, dat kan ik mezelf niet veroorloven. Een reis
naar Peking kan ik in een paar dagen maken, op die manier kan ik de reis combineren met mijn baan.”
Hoe zijn jaarlijkse vakantie eruitziet, weet Jun tot in detail: “Omdat ik mijn eigen auto heb, kan ik mijn
werktijden zelf indelen. Ik zet mijn taxi een paar dagen aan de kant, pak wat spullen in een rugzakje en
stap op de trein naar de hoofdstad. Daar slaap ik ieder jaar in hetzelfde hotel in de buurt van de winkelstraat Wangfujing, daar zit namelijk mijn favoriete restaurant. Ik neem de bus naar de Geurige Heuvels,
bewandel het traject en geniet van het uitzicht. Omdat ik een eigen fotocamera heb, maak ik een foto van
mezelf tussen de bladeren, dat is altijd leuk als herinnering. Vervolgens stap ik op de trein terug naar
Dalian. Dan ben ik er even tussenuit geweest en kan ik het werk weer een stuk beter aan.”
Dat dezelfde reis, hetzelfde eten en dezelfde foto’s Jun ieder jaar weer evenveel plezier geven, wordt
duidelijk uit het enthousiasme waarmee hij over zijn vakantie vertelt. “Ik zou Dalian voor geen goud
willen verlaten, hier ben ik geboren en opgegroeid. De kust hier is fantastisch, maar voor de rode bladeren
reis ik graag een stukje verder. Die hebben we hier niet, niet zoals in Peking!”

‘Geen enkele plaats heeft zoiets moois
als de rode bladeren van Peking’
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