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Als voormalige Portugese kolonie is Macau een buitenbeentje in de delta van de Parelrivier;
een prima bestemming voor een dagtocht vanuit Hong Kong. Met de ferry bereik je Macau,
zowel vanaf Kowloon als Hong Kong Island in ongeveer een uur.
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Onder de rook van China en Hong Kong floreert Macau als historisch multicultureel centrum tussen Oost en
West. Het doorgaans jachtige straatbeeld van Hong Kong is hier grotendeels verdwenen. De rustig
aandoende Portugese mediterrane levensstijl lijkt in Macau perfect gekopieerd met veel historische
monumenten en een goede keuken.
In de brandende zon lopen we door de hellende straten met Portugees/Chinese namen, waar bovenop de
heuvel de markante voorgevel van de middeleeuwse Sint Pauluskerk prijkt. Eenmaal bovenop blijkt achter
deze gevel niets meer te zijn dan het interessante Macaumuseum en het lommerrijke park. Maar de rust
blijkt schijn te zijn.
Bandieten
In de grote hotels wordt druk gegokt achter casinotafels en fruitautomaten, een doorontwikkeling van de
beruchte eenarmige bandieten. Het eiland Taipa ten zuiden van de luchthaven Macau wordt omgetoverd tot
het centrum van kansspelen in Azië. Hier wordt een complete gokstrip uit de grond gestampt.
Afgelopen jaar (2005, FN) zette de eilandstaat maar liefst € 4 miljard om, waarmee Macau zijn
Amerikaanse voorbeeld Las Vegas voor het eerst versloeg. Niet slecht voor het maar 450.000 inwoners
tellende Chinese eilandenrijkje.
Amerikaanse en Chinese entertainmentbedrijven investeren miljarden euro in de hotelcasino’s. De
regionale luchthaven van Macau krijgt steeds meer goedkope vluchten te verwerken uit onder meer
Thailand, China en Singapore. Een dankbare tegenhanger van Hong Kong, waar overigens officieel niet mag
worden gegokt, evenmin als in de Volksrepubliek China.
Dit jaar verwacht Macau voor het eerst in zijn geschiedenis 16 miljoen
bezoekers. Maar de medaille heeft ook een keerzijde. Er dreigt een
arbeidstekort en ernstige vervoersproblemen in de verstopte straten. En de
kosten voor de lokale bevolking stijgen ten gunste van de gokbeluste
bezoekers. Dat kan Macau’s unieke culturele identiteit negatief
beïnvloeden. Maar zover is het nog niet. In navolging van Macau overweegt
Singapore een casino te bouwen op het preteiland Sentosa voor de kust,
waarmee de huidige premier Lee Hsien Loong de traditie van zijn vader, de
voormalige leider Lee Huan Yew, doorbreekt.
Beroemde voorgevel
Interessante uitstapjes in Macau beginnen op het grote plein van de stad bij
het Leal Senado, het Loyale Senaatsgebouw met zijn prachtige bibliotheek.
(http://www.denieuwepers.com/wpIn de buurt staat ook de Dominicuskerk. De bocht in de weg volgend, voert
content/uploads/2013/08/Njiomacau3naar de beroemde voorgevel van de Sint Pauluskerk. Andere attracties zijn
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Monte Fort, Hotel Bela Vista (nu overheidsgebouw), de tempel van A-Ma
aan de voet van de Barra heuvel en het strand Hac Sa.
In Hong Kong bevinden zich op het eiland Lantau diverse attracties. Absolute blikvanger is het 26 meter
hoge goudkleurige Boeddhabeeld en het Lo Pin klooster op het 520 meter hoge Ngong Ping plateau. Te
bereiken via een uitgezette wandelroute. Andere wandelroutes leiden naar het Boeddhistische pad der
Wijsheid, dat met gegraveerde houten palen is omgeven. Op hetzelfde eiland vind je Hong Kong Disneyland.
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Een leuk uitstapje vlakbij Amsterdam is om in de zomermaanden een bezoek te brengen aan het forteiland Pampus in de…
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Schiphol Group meldde een 3,3% hogere netto omzet van € 668 miljoen tijdens het afgelopen eerste halfjaar, vergeleken
met die…
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Nederland is gidsland en internationale proeftuin voor elektrisch autorijden, ofwel e-Mobility. Als eerste speelt Ruigrok
Nederland uit Almere in op…
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