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Het Nederlandse paviljoen op Expo 2010 (AP)

SHANGHAI - Een Chinese vrouw die voorkroop in de rij heeft een
medewerkster geslagen van het Nederlandse paviljoen op de
Wereldtentoonstelling in Shanghai. Het incident gebeurde toen het staflid,
een Nederlandse studente, haar wilde terugwijzen naar het eind van de rij.

Een woordvoerder van het Nederlandse paviljoen bevestigde het incident, dat
volgens hem donderdag plaatsvond toen er een lange rij voor de deur stond. De
vrouw werd niet aangehouden, maar door de beveiligingsdienst verzocht het
paviljoen te verlaten.

‘Dat deed ze. Haar gedrag was heel vervelend, zulke mensen willen we niet
binnen hebben’, aldus Walter van Weelden, de commissaris-generaal van het
paviljoen. Het geslagen staflid kon nadat ze van de schrik was bekomen haar
dienst gewoon afmaken.

Populair paviljoen
Happy Street, een creatie van architect/kunstenaar John Kormeling, geldt als
een van de meest populaire paviljoens van de expo. Dagelijks komen er tussen
de twintig- en veertigduizend mensen op af. Zondag beleefde het een topdag
met 53 duizend bezoekers, het hoogste aantal sinds de Wereldtentoonstelling op
1 mei de poorten opende.

Over het algemeen leveren de lange rijen voor de populairste paviljoens –zoals
Duitsland, de VS, Japan, Duitsland, Italië en Frankrijk- weinig problemen op. De
eerste Expo in China trekt tot dusverre dagelijks tussen de 150 en 350 duizend
bezoekers, minder dan de organisatoren hadden gepland.

Slecht gedrag
Het neemt niet weg dat diverse paviljoens slecht gedrag van bezoekers hebben
gemeld. Zo beklaagde Dietmar Schmitz, de commissaris-generaal van Duitsland,
zich de dag na de opening over ‘ontoelaatbaar wangedrag van bezoekers,
inclusief de meest buitensporige persoonlijke beledigingen en fysieke aanvallen’.
Schmitz drong in een vertrouwelijke brief aan Hua Junduo, de directeur van het
Expobureau van de gemeente Shanghai, aan op extra bewakers.

Voor het Nederlandse paviljoen was de klap van donderdag het eerste echte
incident. Verder waren er bij de snackkar onder het paviljoen enige
scheldpartijen, omdat klanten niet tevreden waren over de geleverde vette
Hollandse hap.
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