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Een eeuw van vernedering 

In 1842 maakte het verdrag van Nanjing een einde aan de eerste Opium Oorlog (1839-

1842). Deze oorlog, tussen de Qing dynastie (1644-1911) en Britse troepen, werd 

gevoerd over de handel in opium op Chinees grondgebied en de relaties tussen beide 

naties. De Britse manschappen beschikten over modernere wapens en uitrusting 

waardoor de strijd in het nadeel van de Chinese legers beslecht werd. De Qing keizers 

moesten Hong Kong afstaan aan Groot Brittannië en werden verder gedwongen om vijf 

andere steden aan de kust open te stellen voor handel met de Britten die zich daar 

bovendien mochten vestigen.  

 

De eerste Opium Oorlog luidde een tijdperk in dat in China de “eeuw van vernedering” 

wordt genoemd. In de ruim 100 jaar na deze oorlog was China het toneel van 

onophoudelijke gevechten: koloniale mogendheden verwierven eigen invloedssferen, de 

Qing dynastie stortte ineen en er kwam een einde aan het keizerrijk, Japanse troepen 

bezetten groten delen van het land en tenslotte brak er een burgeroorlog uit tussen de 

nationalisten en de communisten.  

 

Een gebeurtenis waar tot op de dag vandaag schande van gesproken wordt, was de 

verwoesting van het oude Zomerpaleis, Yuanmingyuan, net buiten Beijing, in de nasleep 

van de tweede Opium Oorlog (1856-1858). Dit immense complex met tuinen, meren, 

paviljoenen, audiëntiezalen en paleizen werd in oktober 1860 door Engels-Franse troepen 

geplunderd. Vele kunstschatten werden gestolen en doken later op in het Louvre, het 

British Museum en tal van andere musea in Europa waar deze roofkunst nog steeds te 

bezichtigen is. Rond half oktober, na de moord op een twintigtal Westerse soldaten, 

keerden de troepen terug. Als daad van vergelding maar ook om de keizer te 

vernederen, staken ze het paleis in brand.  

 

Het in de as leggen van Yuanmingyuan leidde tot veel commotie onder Europese 

intellectuelen in die tijd die het als een daad van barbaars vandalisme beschouwden. En 

in China zelf wordt het nog steeds als een nationale schande ervaren. Nu, ruim 150 jaar 

later, worden de ruïnes van Yuanmingyuan door de regering als een “patriottische 

onderwijsbasis” gebruikt waar binnenlandse toeristen permanent herinnerd worden aan 

het destructieve geweld van de Westerse imperialistische mogendheden.  

 

Het uitroepen van de Volksrepubliek China door Mao Zedong op 1 oktober 1949 maakte 

een einde aan de eeuw van vernedering. Het beeld dat Chinezen voor die tijd van hun 

eigen land hadden als het middelpunt van de wereld waar andere landen tribuut aan 

behoorden te betalen terwijl ze de opperheerschappij van de keizer dienden te erkennen, 

lag evenwel volledig in duigen. Een gevoel van inferioriteit was er voor in de plaats 

gekomen, een gevoel dat zijn sporen nog steeds nalaat in het China vandaag. Dit 



verklaart waarom een sterk China, dat nooit meer vernederd zal worden door 

buitenlandse machten, een belangrijke overheidsprioriteit is. Bij zijn aantreden als 

Partijleider in 2012 benadrukte de huidige president Xi Jinping het belang van “the great 

rejuvenation of the Chinese nation”. Volgens het staatspersbureau Xinhua betoogde Xi 

dat het Chinese volk eindelijk het lot in eigen handen genomen had door te werken aan 

een nationale identiteit waarvan patriottisme de kern vormt.  

 

Eén van de manieren om deze nationale identiteit en patriottisme vorm te geven en uit te 

dragen is toerisme. 

 

Toerisme - politieke en ethische dimensies 

Sinds 1978, toen de politiek van Reform and Opening-up in gang werd gezet, is het 

toerisme explosief gegroeid niet alleen qua aantal reizigers maar ook wat betreft 

inkomsten uit het toerisme. Het gaat hierbij vooral om binnenlands toerisme, dat - met 

meer dan 3 miljard toeristische bezoeken in 2013 - steeds belangrijker wordt.  

 

Economische redenen vormen een belangrijk motief voor investeringen in de toeristische 

sector. Binnenlands toerisme stimuleert de groei van consumptieve bestedingen in eigen 

land en creëert daarnaast banen, van groot belang omdat een deel van de bevolking nog 

steeds in armoede leeft. De snelle groei van het toerisme komt echter ook voor een deel 

op conto van de voortgaande economische ontwikkeling: het ontstaan van een 

middenklasse, de groei van het besteedbaar inkomen, de introductie van nieuwe ideeën 

over vrijetijd en vrijetijdsbesteding en de toename van het aantal vakantiedagen hebben 

allemaal bijgedragen aan de grote aantallen toeristen die vandaag de dag hun eigen land 

verkennen.  

 

Maar toerisme houdt de overheid ook om andere redenen bezig: het mogelijke nut als 

een vorm van soft power. Toeristische bezienswaardigheden en erfgoed monumenten 

bieden een uitgelezen podium voor het verspreiden van door de regering 

gesanctioneerde interpretaties van het verleden, cultuur, etnische minderheden en 

andere onderwerpen. In dit opzicht speelt toerisme een belangrijke rol in het vormgeven 

van een nationale identiteit waarin patriottisme en het - vermeende - Confuciaanse 

concept van een “harmonieuze samenleving” (hexie shehui) belangrijke ingrediënten zijn. 

Toeristen worden bovendien beschouwd als moderne, beschaafde consumenten, die 

gebruik maken van moderne vervoersmiddelen zoals hogesnelheidstreinen, die scenic 

spots (mingsheng) - de in China gebruikelijke term voor toeristische attracties - 

consumeren, naar voorstellingen kijken en - heel belangrijk - geld uitgeven aan winkelen. 

 

Patriottisme is zichtbaar in de talloze referenties aan China’s “unieke, 5.000 jaar oude, 

superieure cultuur” bij bezienswaardigheden. In interpretatiemiddelen uit zich dit 

bijvoorbeeld door het frequente gebruik van het woord ancient (heel oud, uit een ver 

verleden) en van superlatieven: als een soort tegengif tegen de eeuw van vernedering 

worden Chinese tempels, gebouwen, tuinen of voorwerpen voorgesteld als ouder, groter, 

langer of meer bijzonder dan soortgelijke zaken elders. Patriottisme wordt ook gevoed 

door een beroep te doen op anti-buitenlandse sentimenten op locaties zoals het oude 

Zomerpaleis.  

 

Toenmalig president Hu Jintao introduceerde het concept van de “harmonieuze 

samenleving” in 2005 met een citaat van Confucius: “Confucius zei, ‘harmonie is 

kostbaar’”. De snelle economische groei na 1978 heeft geleid tot toenemende sociale 



ongelijkheid en conflicten hetgeen als een bedreiging voor de stabiliteit en de hegemonie 

van de Partij wordt gezien. De oproep tot harmonie duidt op het inslaan van een andere 

koers waarin niet meer uitsluitend economische ontwikkeling prioriteit heeft maar waarin 

ook de menselijke, culturele en ecologische dimensies van ontwikkeling belangrijker 

worden; door hier meer aandacht aan te besteden zou uiteindelijk een evenwichtige en 

harmonieuze samenleving gerealiseerd moeten worden. De zoektocht naar harmonie is 

duidelijk zichtbaar bij, bijvoorbeeld, de Tempel van Confucius in Peking. Een ander 

element van de harmonieuze samenleving is de vreedzame co-existentie van etnische 

minderheden en Han-Chinezen, iets dat bij vele toeristische bezienswaardigheden 

benadrukt wordt.  

 

Het idee dat reizen een educatief en/of ethisch doel moet dienen is niet nieuw. Het 

vertoont opvallende overeenkomsten met de ideologische onderbouwing van reizen die 

uit Confucianistische en Daoïstische teksten uit de late Zhou dynastie (ca. 1050–256 voor 

Chr.) naar voren komt: dat er een ethische of educatieve noodzaak dient te bestaan om 

reizen te kunnen rechtvaardigen. Voor Confucius (ca. 551 – 479 voor Chr.) zelf had 

reizen een negatieve betekenis; hij zwierf rond omdat China in die tijd in chaos 

verkeerde en hij geen vaste aanstelling aan het hof in één van de toenmalige 

machtscentra kon vinden. Het gewone volk werd gemaand om thuis te blijven tenzij het 

echt niet anders kon. Voor de heersende klasse betekende op reis gaan voor eigen 

plezier een ernstig vergrijp dat tot onvoorspelbaar gedrag en destabilisatie van de 

samenleving zou kunnen leiden. 

  

Excursies in de natuur met als doel zelfcultivering en het bestuderen van landschappen 

die de morele eigenschappen van de literaten (de geleerden-bureaucraten) 

symboliseerden, waren evenwel toegestaan. Een uitspraak van Confucius, die vaak door 

latere reizigers geciteerd werd om hun reizen te rechtvaardigen, luidde: “Een wijs man 

houdt van stromend water; een goedaardig man van bergen”. Confucius presenteerde op 

deze manier het idee van het moral self dat zijn spiegelbeeld in de natuur probeert te 

vinden en aan deugdzaamheid wint door dit te observeren. Het beklimmen van bergen - 

dichtbij de Hemel - werd een belangrijk reisdoel, niet zozeer vanwege de fysieke 

inspanning maar vanwege de vergezichten die zich vanaf de bergtoppen ontvouwen. De 

blijvende invloed van het Confucianisme op het toerisme blijkt uit de populariteit van 

zowel “water” als “bergen” als bestemmingen. 

  

Toerisme - de Volksrepubliek voor 1978 

Tussen 1949 en 1978 bestond er nauwelijks binnenlands en uitgaand toerisme. 

Inkomend toerisme diende vooral politieke doeleinden en bezoekers waren voornamelijk 

overzeese Chinezen en “buitenlandse vrienden”: diegenen die China goedgezind waren 

en het land van nut konden zijn. Het ging hierbij vooral om zorgvuldig geselecteerde 

aanhangers van het socialisme en communisme die als VIPs behandeld werden. Hun 

verblijf bestond uit ontmoetingen met regeringsleiders en bezoeken aan modelfabrieken 

en -communes om de resultaten van het socialisme te bewonderen. Ze werden daarbij 

begeleid door gidsen die elke stap en elk contact met de lokale bevolking in de gaten 

hielden. De meeste internationale bezoekers in deze periode kwamen uit Europa en 

Australië. Onder hen bevonden zich beroemdheden als Jean Paul Sartre en Simone de 

Beauvoir.  

 

Gedurende de Culturele Revolutie (1966-1976) werden uitsluitend “revolutionaire 

toeristen” uitgenodigd. Delegaties van het Japanse Rode Leger, de Black Panthers, 



Afrikaanse bevrijdingsbewegingen en het Palestijns Bevrijdingsfront wisselden elkaar af 

terwijl hun onkosten door de Chinese overheid betaald werden. Ze hadden 

bijeenkomsten met Rode Gardisten om revolutionaire ervaringen uit te wisselen en 

werden geen toeristen maar “studie” of “inspectie” groepen genoemd.  

 

Rond 1971, toen de ergste fase van de Culturele Revolutie voorbij was – en talloze 

erfgoedmonumenten vernietigd waren – begonnen meer toeristen het land binnen te 

komen. De meesten moesten nu wel zelf hun reis betalen maar konden nog steeds niet 

zelf hun route bepalen. China International Travel Service (CITS) selecteerde de 

bezienswaardigheden en locaties - die vooral met de revolutie te maken hadden - terwijl 

gidsen ervoor zorgden dat de bezoekers niet van hun route afdwaalden en dat ze de 

gewenste politieke conclusies trokken. In deze periode brachten veel Amerikaanse 

intellectuelen (onder andere Susan Sontag, John Kenneth Galbraith, Barbara Tuchman, 

John K. Fairbank) een bezoek aan China. De meesten van hen waren onder de indruk 

van de properheid, de soberheid en de toewijding van iedereen aan de revolutie. Hoewel 

enkele bezoekers kritiek uitten op het feit dat ze niet vrij konden reizen en dat het 

onmogelijk was om erachter te komen wat de mensen echt dachten en voelden, konden 

de meeste journalisten, schrijvers en academici zich niet voorstellen dat een deel van de 

“realiteit” die ze voorgeschoteld kregen in scène gezet was. Ze hadden immers alles “met 

eigen ogen” gezien: de blije kinderen, de nieuwe woningen, de fabrieken, de 

bouwwerkzaamheden die zonder moderne apparatuur uitgevoerd werden.  

 

Afgaand op de hoeveelheid positieve propaganda die voortvloeide uit de bezoeken van 

“buitenlandse vrienden” in deze periode, kan men concluderen dat de regering uitstekend 

werk leverde bij het produceren van een China dat weinig te maken had met de realiteit, 

maar goed aansloot bij de sentimenten van die buitenlanders die het land bezochten met 

de intentie om een succesvolle revolutie te vinden.  

 

Toerisme - Rood Toerisme 

Vandaag de dag zien we het idee dat reizen een educatief en/of ethisch doel moet dienen 

onder meer terug in het door de regering gepropageerde Rood Toerisme, dat - naar men 

hoopt - een soft power instrument kan zijn bij het in stand houden van een socialistische 

morele en politieke orde. Rood Toerisme voert de toerist langs bezienswaardigheden die 

de geschiedenis van de revolutie verbeelden en de daden memoreren van de 

communistische leiders die de strijd tegen de nationalistische en imperialistische 

machten aanvoerden. Gecontroleerd en gearrangeerd door de overheid brengen 

duizenden scholieren, studenten, arbeiders en overheidswerknemers bezoeken aan oude 

en nieuwe revolutionaire bezienswaardigheden. 

 

Rood Toerisme dient verschillende doeleinden tegelijkertijd. Het is een poging de 

bevolking ervan te overtuigen dat de positie van de communistische partij legitiem is 

vanwege haar leidende rol in het verslaan van de imperialistische machten en bij de 

stichting van de Volksrepubliek. Tegelijkertijd worden communistische normen en idealen 

er nieuw leven mee ingeblazen en stimuleert het de sociaaleconomische ontwikkeling van 

arme gebieden in het binnenland, zoals Yan'an, door het oude revolutionaire erfgoed 

voor toeristische doeleinden aan te wenden. De vormgeving is echter eigentijds: met 

behulp van elementen uit de entertainmentindustrie worden de locaties aantrekkelijk 

gemaakt voor met name de jongere generatie, die niet meer gelokt kan worden met 

lezingen over het communisme. In Yan'an kunnen bezoekers zich verkleden in 

revolutionaire uniformen en zo op de foto gaan; of ze kunnen achter Mao's bureau gaan 



zitten en zich voor een moment inbeelden dat ze de Grote Roerganger zijn. Of ze kunnen 

de dagelijkse opvoering van een veldslag tussen de communistische en nationalistische 

troepen bijwonen. Toeristen zelf houden zich vandaag de dag echter mogelijk minder 

bezig met de ideologische aspecten van hun reizen en zijn gewoon op zoek naar een 

leuke vakantie.  

 

De overheid probeert niet alleen door middel van Rood Toerisme haar gezag te laten 

gelden. Sinds 1978 is een landschap van scenic spots ontstaan die allemaal identieke 

kenmerken hebben: entreekaarten en hekken, door de regering gesanctioneerde 

interpretatie van de historische achtergrond van de attractie, een gebied met winkels en 

restaurants en voorstellingen die vaak bestaan uit reconstructies van “traditionele 

ceremonies”. Veel van deze scenic spots bestaan uit de plaatsen (bergen, rivieren, 

tempels, vergezichten die Daoïstische en Confucianistische concepten illustreren) die 

vereeuwigd zijn in de gedichten en schilderijen van de literaten en geven inhoud aan het 

thema van de 5000 jaar oude Chinese cultuur. Anderen zijn nieuwe attractieparken waar, 

bijvoorbeeld, de beproevingen van Confucius op zijn omzwervingen gestalte krijgen (in 

Qufu) of waar historische periodes worden verheerlijkt zoals in het Tang dynastie (618-

907) attractiepark in Xi'an. 

 

Andere opvallende bezienswaardigheden zijn de ethnic villages en andere locaties waar 

de abstracte notie van een multi-etnische harmonieuze samenleving geconcretiseerd 

wordt. Etnisch toerisme dient verschillende doeleinden zoals armoedebestrijding in 

gebieden waar etnische minderheden wonen en integratie van deze groepen in de natie. 

In etnische attractieparken consumeren toeristen exotische cultuur: ze bekijken de 

minderheden (of soms Han-Chinezen) in hun kleurrijke etnische kostuums, bezoeken hun 

traditionele huizen, proeven hun eten, kopen hun kunstvoorwerpen en bekijken hun 

folkloristische shows. Door het accent vooral op de traditionele cultuur te leggen 

presenteren dit soort attracties de etnische minderheden vooral als fossielen uit een 

voorbije tijd en ervaren de middenklasse toeristen uit de grote steden hun eigen 

moderniteit en een gevoel van vooruitgang des te sterker. 

 

Met behulp van reeds eeuwenlang bestaande en nieuw gecreëerde scenic spots lijkt de 

regering de unieke kernwaarden van het land te willen bepalen. Ter versterking van het 

nationale bewustzijn wordt China gepresenteerd als een harmonieuze samenleving met 

eeuwenoude culturele tradities waar exotische minderheden en Han-Chinezen vreedzaam 

samen leven en waar de Communistische Partij van China (CPC), vanuit socialistische 

waarden, het land opstuwt in de vaart der volkeren. 

 

Dat de overheid voor een belangrijk deel in staat is om te bepalen waar scenic spots 

gecreëerd worden en hoe ze geïnterpreteerd worden, hangt samen met de verregaande 

integratie van het bedrijfsleven en de politiek in China. In vrijwel elk toeristisch project is 

met name de lokale overheid zowel stakeholder (en vaak ook mede-eigenaar) als 

toezichthouder en aangezien veel toeristische bedrijven dochterondernemingen van 

staatsbedrijven zijn, zullen die niet snel van het overheidsbeleid afwijken. 

 

De natie in interpretatiemedia voor Engelstalige toeristen 

Hoewel toerisme in China overwegend binnenlands toerisme is, bezochten 26 miljoen 

buitenlanders het land in 2013. De meesten van hen bekijken de bekende 

bezienswaardigheden en nemen daar kennis van de Engelstalige interpretatiemiddelen. 



Een analyse van de inhoud van de aanwezige interpretatiemedia – informatie borden, 

automatic guides (audiotours), gedrukte informatie te koop bij de kassa en de 

interpretatie door gidsen – bij vijf belangrijke toeristische trekpleisters in Beijing laat zien 

of en in welke mate de boven benoemde kernpunten uit de regeringsideologie ook aan 

Engelssprekende bezoekers worden gecommuniceerd. De onderzochte locaties zijn de 

Tempel van de Hemel, de Lama Tempel, de Tempel van Confucius, de Verboden Stad en 

het nieuwe Zomerpaleis (Yiheyuan). 

 

Patriottisme - China in superlatieven 

Een eerste algemene opmerking is dat alle vormen van interpretatie gekenmerkt worden 

door een cognitieve benadering waarin historische “feiten”, jaartallen en getallen 

belangrijke ingrediënten zijn: wanneer een constructie gebouwd werd, door wie, hoe 

groot het is, hoe het werd genoemd en vervolgens een andere naam kreeg en ga zo 

maar door. Een tweede opmerking betreft het veelvuldige gebruik van superlatieven 

zoals de eerste, de grootste, de meest . . . . in de wereld. De Tempel van de Hemel, 

bijvoorbeeld, is volgens de audiotour “first among all the sacrificial architecture in the 

world”; het is (volgens één van de informatie borden) “the largest architectural group for 

worshipping the Heaven in the world”. Het bekendste gebouw hier, de Hall of Prayer for 

Good Harvests, is “one of Beijing’s symbolic constructions, and is also the most famous 

temple in the world”.  

 

De inleidende tekst bij de Verboden Stad deelt mee dat “the imperial palace is the largest 

and most complete group of ancient buildings which China has preserved to the present”; 

de Hall of Supreme Harmony hier “is the largest wooden existing building in the country” 

(audiotour Verboden Stad). En de Lama Tempel is “the largest Tibetan Buddhist Temple 

in mainland China outside Tibet” (audiotour Lama Tempel). 

 

Het bezit van het grootste keizerlijke paleis of de beroemdste tempel ter wereld kan 

misschien worden beschouwd als iets om trots op te zijn; de eindeloze herhaling van dit 

soort opmerkingen komt evenwel nogal opschepperig over en kan worden 

geïnterpreteerd als een uiting van patriottisme. Vooral ook omdat enkele beweringen 

tamelijk vergezocht lijken en de indruk wekken dat ze het resultaat zijn van een poging 

om koste wat kost iets te vinden dat als eerste, grootste of beste betiteld kan worden. Zo 

wordt het nieuwe Zomerpaleis bijvoorbeeld beschreven als “the most perfectly preserved 

imperial garden with the richest man-made scenery and most concentrated architecture 

in the world”.  

 

Patriottisme – Ancient China  

Patriottisme komt ook tot uiting in het ancient culture thema. Bij Beijing's belangrijkste 

bezienswaardigheden wordt te pas en te onpas gerefereerd aan China's 5.000 jaar oude 

beschaving. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het veelvuldig gebruik van het woord ancient op 

alle vijf locaties, maar vooral bij de Tempel van de Hemel. De borden hier vertellen dat 

de Tempel van de Hemel “the ancient culture of China” weerspiegelt en dat het een 

“precious example of China’s ancient architecture” is; de gebouwen hier representeren 

“ancient Chinese philosophy and astronomic knowledge”. De Hall of Prayer for Good 

Harvests is een “masterpiece of ancient Chinese wooden construction” (audiotour) en 

“mirrors quite well the importance of agriculture to the ancient people” (kaart te koop bij 

de kassa). 

 



Ook op andere plaatsen wordt veelvuldig gerefereerd aan de “ancientness” der dingen. 

De inleidende tekst bij de Verboden Stad vermeldt dat het paleis “the fine tradition and 

national style of ancient Chinese architectural art” belichaamt; de graanmaat die hier te 

zien is, is “a standard measure of ancient China” terwijl - met een kleine variatie - de 

tentoongestelde kunstschatten “the age-old and splendid historical civilization of the 

Chinese nation” aantonen (informatieborden Verboden Stad). De audiotour in de 

Verboden Stad spreekt ook voortdurend over “ancient China”, “ancient times”, de 

“ancient pine trees and cypresses” in de paleistuin die 300 tot 400 jaar oud zijn, het 

“ancient system of emperors and concubines” terwijl de Verboden Stad zelf vandaag de 

dag “a comprehensive museum of ancient architecture, court history and ancient art” is.  

 

Het willekeurige gebruik van het woord ancient bij de interpretatie van erfgoed maakt het 

een verwarrend begrip. Wanneer bij de Tempel van de Hemel de Chinese filosofie, de 

bomen en de Hall of Prayer for Good Harvests allemaal het stempel ancient krijgen en 

wanneer we weten dat de Hall of Prayer in zijn huidige vorm dateert uit de jaren 90 van 

de 19e eeuw, wat impliceert dat dan voor de Chinese filosofie? En is de Hall of Prayer 

werkelijk een “masterpiece of ancient Chinese wooden construction” wanneer het huidige 

bouwwerk nog geen 120 jaar oud is en er niet alleen hout uit Yunnan maar ook hout uit 

de Verenigde Staten voor werd gebruikt? 

 

Patriottisme - Anti-buitenlandse sentimenten  

Patriottisme wordt niet alleen gecultiveerd door trots op de (oude) Chinese cultuur, maar 

ook door aan anti-Westerse (en anti-Japanse) sentimenten te appelleren. Weinig locaties 

zijn hiervoor beter geschikt dan het nieuwe Zomerpaleis in het noordwesten van Beijing. 

Na de verwoesting van Yuanmingyuan in 1860, liet het Qing hof een deel van het 

complex herbouwen als een geschenk aan keizerin-weduwe Cixi. Het nieuwe 

Zomerpaleis, Yiheyuan of Tuin van Kalmte en Harmonie, aangemerkt als UNESCO 

Werelderfgoed in 1998, is een belangrijke bezienswaardigheid en de ravage aangericht 

door buitenlandse mogendheden is een prominent thema in de interpretatie hier. 

 

De tekst op vrijwel alle borden maakt melding van het in brand steken door de Engels-

Franse troepen: de Long Corridor “was originally built in 1750 and then rebuilt in 1886 

after Anglo-French forces burnt it down in 1860”; de Gate Tower of Cloud-Retaining 

Eaves “did not survive the ravages of the Anglo-French Allied Forces in 1860”; de Hall for 

Listening to Orioles “was burned down by the Anglo-French Allied Forces in 1860 and 

rebuilt during the reign of Emperor Guangxu (1875-1908)”; de Hall of Happiness and 

Longevity “was burned down by the Anglo-French Allied Forces in Emperor Xianfeng’s 

reign (1860)”; de Hall of Dispelling Clouds “was burned down by the Anglo-French Forces 

in 1860 and reconstructed on its original site in 1886 as a place to celebrate Empress 

Dowager Cixi’s birthdays” en zo zijn er nog talloze voorbeelden te vinden. 

Het staat buiten kijf dat het in brand steken van het Zomerpaleis een daad van 

vandalisme was. Desalniettemin is het opmerkelijk dat het gedrag van despotische 

keizers die arme boeren dwongen om belastingen te betalen die ze vervolgens uitgaven 

aan de wederopbouw van een lusthof in een tijd dat de natie aan alle kanten bedreigd 

werd, niet meer bekritiseerd wordt door een regering die nog niet zo lang geleden het 

woord “keizer” altijd vergezeld liet gaan van het adjectief “feodaal”.   

 

 

 



Harmonieuze samenleving - Etnische harmonie 

De vreedzame co-existentie van minderheden en Han-Chinezen in een - vermeend - 

gemeenschappelijk verleden is een belangrijk element in het harmonieuze 

samenlevingsconcept van de overheid. De Lama Tempel (Yonghe Gong of het Paleis van 

Harmonie en Vrede) is Beijings belangrijkste bezienswaardigheid waar dit idee van 

nationale eenheid wordt gecommuniceerd aan de Engelssprekende bezoeker. Yonghe 

Gong werd in 1694 gebouwd als een keizerlijke residentie en in 1744 in een Tibetaans 

Boeddhistische tempel veranderd als potentieel bindmiddel om de Tibetaanse en 

Mongoolse minderheden in het rijk te integreren.  

 

In de Lama Tempel wordt de etnische harmonie gevisualiseerd door het gelijktijdig 

gebruik van vier talen - Chinees, Mantsjoe (de etniciteit van de Qing keizers), Mongools 

en Tibetaans - op borden en stenen tafels. De hoeveelheid informatie die verstrekt wordt 

is echter summier; ook hier lijken namen en jaartallen het belangrijkste te zijn wat over 

de tempel te melden is. Wel is er een opvallende referentie aan het gezag dat de centrale 

overheid zich toe-eigent over de erkenning van reïncarnaties van overleden lama's 

(geestelijke leiders). Om als legitieme reïncarnatie erkend te worden, moest deze 

goedgekeurd worden door de Qing keizers. De huidige - communistische - overheid 

claimt dezelfde bevoegdheid door te wijzen op de historische achtergrond van deze 

bevoegdheid en plaatst zich zo in de schoenen van de - feodale - keizers. 

 

Harmonieuze samenleving - Confucius 

De interpretatie bij de Tempel van Confucius (Kong Miao) is totaal anders van toon dan  

die bij de nabijgelegen gelegen Lama Tempel. De Tempel van Confucius en het naburige 

Keizerlijke College (Guozejian) werden gebouwd tijdens de Yuan-dynastie (1271-1368); 

ze zijn daarmee ouder dan de andere onderzochte bezienswaardigheden. Guozejian was 

de hoogste onderwijsinstelling in het land en de keizers kwamen hier af en toe om 

ambtenaren en studenten voor te lezen uit de Confucianistische klassieke teksten. In 

Kong Miao, de belangrijkste tempel gewijd aan Confucius na die in zijn geboorteplaats 

Qufu, werden herdenkingsplechtigheden voor hem gehouden. 

 

Rond 1987 was de tempel een desolate, nauwelijks bezochte en slecht onderhouden plek. 

Inmiddels is de tempel uitgebreid gerestaureerd, zijn er verschillende tentoonstellingen 

ingericht en zijn er dagelijks voorstellingen te zien. Dit alles getuigt van de hernieuwde 

populariteit van Confucius en het omarmen van enkele van zijn leerstellingen zoals de 

tekst op het bord bij de ingang aangeeft: “In June 2008, Confucian Temple and Imperial 

College Museum hang out its shingle and formally opened to the public. This museum is 

not only the holy place to study Chinese culture and traditional etiquette, but also a tour 

place for entertainment and acknowledgement of Beijing history”.  

  

In zijn postmoderne gestalte wordt Confucius voor vele doeleinden gebruikt. Niet alleen 

wordt hij gekoppeld aan harmonie, er wordt ook een link gelegd tussen Confucius en 

onderwijs, eerlijkheid, binnenlandse vrede, China's economische succes; en eigenlijk 

heeft hij de hele wereld beïnvloed. Bij Kong Miao lezen we bijvoorbeeld dat 

“Confucianism is not only the precious cultural heritage of our Chinese people, but is also 

a spiritual treasure for all the people around the world”. Terwijl “the kings of ancient 

Japan all stressed the study and dissemination of Confucianism”, zei “Sweden physicist 

Hannes Alfven, who won the Nobel Prize for Physics, . . . in Paris in 1988 that ‘if we want 

to survive in the 21st century, we must go back to Confucius who lived 25 centuries 

ago’”. De uitleg bij Kong Miao ten aanzien van wat het Confucianisme nu eigenlijk 



inhoudt, blijft echter vaag. De filosofie wordt voornamelijk door middel van korte 

uitspraken en stellingen gepresenteerd die echter voor de gemiddelde Engelssprekende 

bezoeker weinigzeggend zijn.  

 

Verschillende speerpunten uit de huidige regeringsideologie zijn inderdaad terug te 

vinden in de interpretatie van de belangrijke bezienswaardigheden van Beijing. 

Patriottisme, tot uiting komend in het gebruik van superlatieven, in de “ancientness” van 

de Chinese cultuur en in de aandacht voor de vernederingen door de imperialistische 

machten, evenals verschillende aspecten van de “harmonieuze” samenleving zijn 

allemaal aanwezig op deze locaties. Deze onderwerpen worden doorgaans op een vrij 

gematigde manier gepresenteerd behalve bij de Tempel van Confucius waar alle remmen 

los gaan en talloze halve waarheden aan het publiek gepresenteerd worden.  

 

Verwijzingen naar China's “feodale” verleden worden nog maar mondjesmaat geuit 

vandaag de dag. Aangezien de harmonieuze samenleving Chinese wortels dient te 

hebben, zijn de keizers heden ten dage niet alleen iconen van China’s lange beschaving, 

maar zijn ze inmiddels ook gebombardeerd tot bouwers van etnische harmonie en 

eenheid, en tot slachtoffers van het imperialisme. Het epitheton “feodaal” lijkt in deze 

context niet meer op zijn plaats. 

 

Natuurlijk is de Chinese regering niet de enige overheid die bepaalde elementen uit het 

verleden (of het heden) gebruikt voor toeristische doeleinden en anderen weglaat; ze is 

ook niet de enige die erfgoed inzet ten behoeve van natievorming. Maar bij scenic spots 

bestaat de neiging om China op een nogal overdreven manier voor het voetlicht te 

brengen door voortdurend met termen als de oudste, de grootste, de grootste, of de 

langste ter wereld te schermen. Daarnaast presenteren scenic spots de historische 

plaatsen, helden, legendes en keizers die bewonderd moeten worden zonder enige 

context, als eilandjes of incidenten uit een ver verleden. We leren niets over 

achtergronden of verbanden, niets over normale mensen of het dagelijks leven. Door 

voornamelijk te focussen op namen, jaartallen en feitelijkheden, maar het “waarom” en 

“hoe” niet onder de aandacht te brengen, lijken ze - voor een Westers oog - nogal leeg 

en verworden tot objecten en hebben ze geen relatie met de huidige samenleving. 

 

De regering vindt ongetwijfeld dat het belangrijkste dat we over het Zomerpaleis moeten 

weten het in brand steken ervan door de Brits-Franse troepen is; het is echter moeilijk 

hiervan echt onder de indruk te raken omdat we nergens aan de weet komen wat er 

verloren is gegaan of gestolen werd en omdat we nog steeds talloze gebouwen in 

Chinese stijl zien staan. Door alles ancient te noemen - zelfs gebouwen die slechts een 

eeuw oud zijn - is het woord aan inflatie onderhevig en laat het uiteindelijk na te 

imponeren. Mogelijk is belangrijkste vermeldenswaardige feit over Yonghe Gong dat het 

gebouw een tempel werd om redenen van nationale eenheid, maar wat we zien is een 

levendige plek waar veel mensen komen om hun respect te betuigen aan de Boeddha 

over wie we verder niets lezen. De Verboden Stad is een kilometer lang maar de 

informatieborden onthullen weinig over het leven van de mensen die er eeuwenlang 

gewoond hebben. Voor toeristen met een niet-Chinese achtergrond zijn de teksten vaak 

moeilijk te begrijpen; ze helpen de bezoeker niet om het erfgoed in een context te 

plaatsen en ze nodigen niet uit tot een dialoog tussen buitenlandse bezoekers en de 

Chinese geschiedenis en cultuur. 

 



Het is simpel - en een favoriete bezigheid van velen - om de draak te steken met het 

soms vreemde Chinese Engels, of “Chinglish”, dat men overal in China tegenkomt. Het 

vertalen van teksten op informatieborden en construeren van audiotours of andere 

narratieven voor buitenlandse toeristen is geen sinecure. Het vereist niet alleen 

taalvaardigheid en intercommunicatieve deskundigheid, maar ook kennis van land en 

cultuur, zowel van het bestemmingsland als van het herkomstland van de toerist voor 

wie de tekst bestemd is. Desalniettemin is het niet onredelijk dat een buitenlandse 

bezoeker verwacht om bij het (UNESCO) erfgoed van een wereldmacht die zichzelf zeer 

serieus neemt, informatieve interpretatiemiddelen in fatsoenlijk Engels aan te treffen. 

Vooral de interpretatie bij de Tempel van Confucius blinkt uit in “Chinglish”. Als 

Engelssprekende bezoeker voelt men zich bij het lezen van dergelijke teksten niet 

helemaal serieus genomen. En misschien is dat ook de verklaring voor dergelijke 

teksten: Engelssprekende bezoekers hoeven ook niet echt serieus genomen te worden, 

aangezien ze veruit in de minderheid zijn in het Chinese toerisme. 

 

De Verboden Stad - andere interpretaties  

Het analyseren en bekritiseren van de interpretatiemiddelen bij toeristische 

bezienswaardigheden roept ook de vraag op welke alternatieven mogelijk zijn. Om 

aansluiting te vinden bij hedendaagse Westerse interpretatie en “experience” trends 

zouden interpretatiemiddelen idealiter aan meerdere zintuigen moeten appelleren, 

thema’s of verhalen centraal moeten stellen en opties moeten bieden voor actieve 

participatie of co-creatie. Dit lost echter niet het probleem op waar interpretatie van 

erfgoedmonumenten in het algemeen - zeker niet alleen in China - aan lijdt. 

 

Interpretatie - of het nu door de overheid gesanctioneerd is of geproduceerd wordt door 

gidsen of toeristische attracties - heeft de neiging om de betekenis van plaats en ruimte 

in te perken. Door het construeren en presenteren van één of zelfs meerdere 

narratieven, worden alle andere mogelijke interpretaties van een locatie en alle andere 

stemmen uit het verleden maar ook het heden uitgewist. Interpretatie draagt bij aan het 

idee dat erfgoedmonumenten “klaar” en “af” zijn terwijl in feite elke toeristische attractie 

in een permanent proces van verandering verkeert, door de bezoekers die er komen 

maar ook door het veranderen van de betekenis die er in de loop der jaren of door 

wisselende overheden aan gegeven wordt. Interpretatie heeft ook de neiging om de rol 

van toeristen te reduceren tot die van passieve consumenten in plaats van ze een 

aandeel te geven in de co-creatie van de betekenis van erfgoed.  

 

Dit is zeker het geval bij de Verboden Stad waarvan de geschiedenis bevroren lijkt te zijn 

in 1911. De interpretatiemiddelen (en ook de gidsen) maken geen melding van wat zich 

er sinds die tijd allemaal heeft afgespeeld. Weinig toeristen weten dat de Verboden Stad  

ternauwernood ontsnapte aan verwoesting door de Rode Gardisten (die het omdoopten 

in “paleis van bloed en tranen”) tijdens de Culturele Revolutie. Weinigen die de Poort van 

de Hemelse Vrede (Tiananmen) passeren zullen zich er van bewust zijn dat ze onder een 

replica van het originele bouwwerk doorlopen. Aangezien de dakbalken door witte mieren 

aangevreten waren en de Poort een belangrijk podium was van waar Mao en andere CPC-

leiders parades en massabijeenkomsten gade sloegen, kon een plotselinge ineenstorting 

niet worden geriskeerd. In 1969-1970 werd de Poort in het geheim (met het hele gebouw 

vanwege “reparaties” verscholen achter doeken) herbouwd met hout van één van 

Beijings gesloopte stadspoorten uit de 15e eeuw. 

 



Alternatieve interpretaties leveren niet alleen interessantere verhalen op dan de door de 

overheid gesanctioneerde narratieven; het zou van de Verboden Stad ook een locatie 

kunnen maken waar meerdere stemmen uit het verleden te horen zijn en waar ook de 

hedendaagse geschiedenis nog betekenis heeft.  

 

Erfgoed - een andere opvatting 

Een eigen mening vormen over de betekenis van erfgoed locaties is één ding; 

vraagtekens zetten bij waarom sommige plekken aangemerkt worden als erfgoed en 

andere niet, is wat anders. Is in feite niet alles “erfgoed” - overal waar mensen gelopen 

hebben, waar de echo van gisteren, van vorig jaar en uiteindelijk de prehistorie 

weerklinkt? Het verkennen van dit “alom aanwezige” erfgoed - het niet-pittoreske, het 

niet-historische, het niet-sentimentele - te voet heeft een lange traditie, van de 

Dadaïsten, de Situationist International tot en met de Britse schrijver-wandelaar Iain 

Sinclair en de New Yorkse Fluxus-beweging. De meesten van hen maakten (en maken) 

zich druk om de banalisering van de stedelijke omgeving en zijn op zoek naar manieren 

om de hiërarchie in de betekenis van erfgoed te doorbreken door van het “alom 

aanwezige” erfgoed iets bijzonders te maken en er op een nieuwe manier naar te kijken - 

door performances of door rond te zwerven door onbekende en vaak over het hoofd 

geziene stedelijke gebieden zoals de buitenwijken. 

 

Te voet het centrum van Beijing verkennen kan als een daad van verzet gezien worden, 

omdat dit deel van de stad steeds voetganger-onvriendelijker is geworden; het zwerven 

door de voorsteden brengt een mens op plaatsen die niet bedoeld zijn voor toeristen en 

om die reden alleen al interessant zijn. Het creëren - in plaats van co-creëren - van eigen 

interpretaties, associaties, interventies of ervaringen geeft niet alleen een persoonlijker - 

en dus zinvoller - karakter aan bezoeken aan officiële toeristische bezienswaardigheden. 

Het is ook een instrument om de wereld buiten het officiële erfgoed met een frisse blik te 

bekijken waardoor potentieel bijzondere ervaringen overal plaats kunnen vinden. 

 


