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Sinds 1978 heeft de ontwikkeling van het toerisme in China een grote vlucht ge-

nomen. Hoewel zowel uitgaand als inkomend toerisme belangrijk zijn, is de binnen-

landse markt met meer dan drie miljard toeristische bezoeken in 2013 veruit het 

omvangrijkste. Toerisme is niet alleen van belang om economische redenen maar 

wordt ook door de overheid gebruikt als een soft power instrument. 

1 I Inleiding
In 2014 reisden ruim 117 miljoen Chinese toeristen naar het buitenland (Travel China Guide 2014).  Dit 

is een groot aantal maar tegelijkertijd minder dan 9% van de totale bevolking die in dat jaar ruim 1,36 

miljard zielen bedroeg (World Bank 2014). Dit geringe percentage geeft het enorme potentieel van deze 

markt aan en verklaart de huidige interesse in Chinese toeristen. 

De uitgaande markt wordt niet alleen gretig bekeken vanwege de grote aantallen reizigers maar ook 

omdat de Chinezen als big spenders te boek staan, vooral als het om winkelen gaat (Osnos 2011; Li et 

al. 2011; Xu en McGehee 2012). In 2014 gaven Chinese toeristen in het buitenland circa 165 miljard 

dollar uit; Amerikaanse toeristen kwamen niet verder dan bijna 111 miljard terwijl de Duitsers rond de 92 

miljard dollar spendeerden (UNWTO 2015). 

Chinese toeristen zijn niet langer uitsluitend ‘massa toeristen’. Een toenemend aantal reizigers is op 

zoek naar ervaringen die verder gaan dan de standaard pakketreis. Volgens Arlt (2013) groeit deze groep 

binnen afzienbare tijd uit tot 30 à 40% van de uitgaande markt. Deze ‘nieuwe toeristen’ willen een 

bestemming beter leren kennen dan tijdens een vijf-landen-in-tien-dagen reis mogelijk is; zij zijn op zoek 

naar kwaliteit en ‘unieke’ reisproducten. Een duikvakantie in Australië, een reis naar de Zuidpool of een 

bezoek aan de kleine steden in Europa - tegenpolen van de vervuilde megasteden thuis - zijn de nieuwe 

trends (UNWTO 2012; Arlt 2014; Garschagen 2015). 

De getallen met betrekking tot het Chinees toerisme zijn imponerend maar geven geen inzicht in het 

onderliggende culturele en politieke kader. Zonder volledigheid te pretenderen plaatst  dit artikel het 

toerisme in China in een historische context. Het gaat daarnaast in op de richting waarin het binnenlands 

toerisme zich de afgelopen decennia ontwikkeld heeft. 
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2 I Toerisme op het snijvlak van economie, politiek en 
cultuur

De ontwikkeling van het hedendaagse toerisme in China wordt beïnvloed door een scala aan eco-

nomische, sociaal-politieke en culturele factoren. Ryan en Gu (2009), bijvoorbeeld, spreken van een 

combinatie van de noodzaak om economische groei te genereren, de transformatie van een socialistisch 

systeem naar een ‘socialistische markteconomie met Chinese kenmerken’ en een cultuur beïnvloed door 

Confuciaanse, Boeddhistische, Daoïstische en Maoïstische waarden. 

Airey en Chong (2010, 2011) kijken naar de politieke en beleidsmatige aspecten. Zij zien toerisme 

als een strategisch onderdeel van de Reform and Opening-up politiek (in gang gezet in 1978), die in de 

eerste plaats economische maar ook ideologische, sociaal-culturele en diplomatieke doeleinden diende. 

Toerisme - met binnenlands toerisme als zwaartepunt - moet bijdragen aan het creëren van een ‘har-

monieuze samenleving’ (waarover in paragraaf zeven meer) en socialistische maar ook Confuciaanse en 

andere traditionele waarden nieuw leven inblazen. 

Oakes en Sutton (2010) en Nyíri (2006, 2009, 2010) leggen een verband tussen de ontwikkeling van 

het toerisme enerzijds en moderniteit, mobiliteit en cultural authority anderzijds. De economische ont-

wikkeling na 1978 heeft tot een massale migratie naar de Speciale Economische Zones aan de kust en de 

grote steden geleid. Deze mobiliteit is een voorwaarde voor modernisering en ontwikkeling maar zorgt 

er tevens voor dat de overheid minder grip op de bevolking heeft. Toerisme is één van de soft power in-

strumenten - naast bijvoorbeeld onderwijs en de media - die ingezet worden om culturele autoriteit over 

de in toenemende mate mobiele inwoners te handhaven en hen op te voeden tot ‘moderne burgers’. 

Dit zijn geciviliseerde consumenten die geld uit geven (waarbij toerisme één van de preferente opties is), 

een patriottische attitude hebben en verder niet al te mondig zijn (Nyíri 2010). Bij bezienswaardigheden 

worden daartoe door de staat gesanctioneerde verhalen over China’s glorieuze verleden, de 5.000 jaar 

oude cultuur, de daadkracht van de communistische leiders en patriottische (vaak anti-Japanse) helden-

daden aan de bezoekers gepresenteerd. Volgens Oakes en Sutton (2010) is het toerisme cruciaal in de 

pogingen van de staat om zijn culturele autoriteit te handhaven op een moment dat het land ongekende 

economische en sociale transformaties doormaakt. 

Yan en Bramwell (2008) - in hun artikel over toerisme in Qufu, de geboorteplaats van Confucius - spre-

ken ook over toerisme als een overheidsinstrument om autoriteit te behouden over de interpretatie van 

het verleden voor ideologische doeleinden. Maar zij merken tevens op dat zelfs in China de hegemonie 

van de centrale overheid niet altijd absoluut is en soms moet wijken voor druk van de toeristenindustrie, 

de media of de lokale overheid. 

Sofield en Li (2011) concluderen dat de overweldigende groei van het toerisme niet alleen veel geld 

heeft opgeleverd maar ook directe werkgelegenheid voor circa 9% van de beroepsbevolking heeft ge-

genereerd (en nog veel meer indirecte werkgelegenheid) en dat mede hierdoor het toerisme door de 

overheid is verheven tot een ‘pillar industry’ (p. 529).

Economische motieven zijn derhalve een belangrijke beweegreden om in toerisme te investeren: het 

stimuleren van de binnenlandse consumptie alsmede het creëren van banen zijn prioriteiten in een land 
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waar veel mensen nog steeds in armoede leven en waar de noodzaak om de welvaartskloof tussen de 

kustprovincies en de rest van het land te verminderen zeer urgent is. 

Maar - zoals het beknopte literatuuroverzicht laat zien - economische motieven zijn niet de enige reden 

waarom de staat toerisme tot een pijler van zijn ontwikkelingspolitiek heeft gebombardeerd. Toerisme 

dient ook politieke en culturele doeleinden en wordt gebruikt om communistische ideologie en patriot-

tisme nieuw leven in te blazen en tegelijkertijd een moderne, op consumptie gerichte samenleving te 

bevorderen. 

3 I Toerisme en geschiedenis
Toerisme wordt vaak als een Westers fenomeen beschouwd dat pas wereldwijde dimensies aannam 

toen Westerse toeristen de wereld begonnen te verkennen (Winter 2009). Echter, ook in niet-Westerse 

landen gingen mensen in het verleden voor toeristische doeleinden op pad en China vormt hierop geen 

uitzondering: toerisme hier is zeker geen ‘Westerse’ uitvinding maar kent een eigen historische traditie. 

De volgende paragrafen bieden een blik in het verleden en laten zien dat de manier waarop het toerisme 

in China zich ontwikkeld heeft, wortels in de geschiedenis heeft en tegelijkertijd in sterke mate door het 

heden beïnvloed wordt. 

Historisch onderzoek probeert de transformatie van mensen, plaatsen, instellingen, ideeën en proces-

sen door de tijd heen te begrijpen waarbij de samenleving bezien wordt als een dynamisch samenspel 

van krachten die voortdurend in beweging zijn (Barraclough 1991; Towner en Wall 1991). Om inzicht 

te krijgen in de geschiedenis van het toerisme in China werd gebruik gemaakt van geschreven bronnen. 

Towner (1998) onderscheidt als belangrijkste bronnen voor de historische studie van het Westers toeris-

me: statistische gegevens, persoonlijke documenten (zoals dagboeken en brieven), massacommunicatie-

middelen (tijdschriften, kranten, reisgidsen) en overige bronnen. Deze laatste categorie kent een grote 

diversiteit zoals romans, gedichten, graffiti, archeologische vondsten en beeldende kunst (schilderijen, 

foto’s). 

Hoewel er niet zonder meer van uitgegaan kan worden dat exact dezelfde bronnen beschikbaar zijn 

voor de historische studie van het toerisme in China, zijn er zeker overeenkomsten. Yan en McKercher 

(2013), bijvoorbeeld, noemen onder meer reisverslagen, literaire bloemlezingen, regionale kranten en 

beschrijvingen van het landschap of het dagelijks leven als belangrijke bronnen, aangevuld met visueel 

materiaal (schilderijen, inscripties). Maar altijd gaat het om fragmenten en onvolledige informatie die 

slechts een indruk geven van de toenmalige reisavonturen en waarbij vermeden moet worden om een 

meer coherent beeld van het verleden te schetsen dan destijds realiteit was. 

Engelse vertalingen van verschillende van de bovengenoemde soorten bronnen werden gebruikt zoals 

bijvoorbeeld Strassberg’s (1994) vertaling van reisverhalen en inscripties uit de tijd van het keizerrijk. Maar 

ook de werken van Cahill (1992) en Wu (1992) leveren een schat aan informatie op over reisverhalen, 

pelgrimstochten, dagboeken en memoires die een beeld geven van reizen in China in het verleden. 
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4 I Reizen in het keizerrijk 
China is een land met eeuwenoude reistradities (Sofield en Li 1998). Niet alleen de keizers en de lite-

raten (de geleerden-bureaucraten) reisden door het rijk; kooplui trokken er op uit met hun handelswaar; 

families reisden om samen traditionele festivals zoals het Chinese Nieuwjaar te vieren; anderen gingen op 

pad voor religieuze doeleinden of om te ontsnappen aan hongersnood (Guo et al. 2002). In deze para-

graaf wordt nader ingegaan op de rituele reizen van de keizers, de excursies in de natuur die de literaten 

ondernamen en de door Boeddhisme en Daoïsme geïnspireerde bedevaarten van andere bevolkingsgroe-

pen. Uit hun rondreizen ontstond een reeks scenic spots of mingsheng, de gebruikelijke term voor toeris-

tische attracties in China, die nog steeds druk bezocht worden door binnenlandse  toeristen (Nyíri 2006). 

Het idee dat reizen een hoger doel moet dienen komt al in Confuciaanse en Daoïstische teksten naar 

voren (Strassberg 1994). Hierin wordt gesteld dat er een ethische of educatieve noodzaak dient te be-

staan om een reis te rechtvaardigen. Voor Confucius (ca. 551–479 voor Chr.) zelf had reizen een nega-

tieve connotatie; 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 thuis te 

blijven tenzij het echt niet anders kon. Voor de heersende klasse betekende op reis gaan voor eigen ple-

zier een ernstig vergrijp dat tot onvoorspelbaar gedrag en destabilisatie van de samenleving zou kunnen 

leiden (Strassberg 1994; Guo 2006).  

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

eigenschappen van de literaten symboliseerden, waren echter toegestaan. Een uitspraak van Confucius, 

die vaak door latere reizigers geciteerd werd om hun reizen te rechtvaardigen, luidde: ‘The wise man 

delights in streams; the humane man delights in mountains’ (Strassberg 1994). 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. Dergelijke panorama’s konden de toeschouwer een symbolisch, alom-

vattend perspectief op de wereld en de werkelijkheid verschaffen (Strassberg 1994). 

De Daoïstische Zhuangzi, waarschijnlijk het werk van verschillende auteurs waaronder Zhuang Zi, een 

filosoof uit de vierde eeuw voor Christus, beziet reizen meer als een bevrijding uit het onnatuurlijke 

keurslijf van de maatschappij. Door omzwervingen in de natuur kan de literatus dichter bij zijn authen-

tieke aard en de Dao (de alomvattende kracht die het universum bestuurt en door al het leven stroomt) 

geraken en een fundamenteel relativisme ervaren. Confucianisme en Daoïsme sluiten elkaar niet uit; vele 

literaten waren tijdens hun ambtelijke carrière volgers van Confuciaanse principes om na hun pensione-

ring het Daoïstische ideaal van een leven in de natuur, als dichter en schilder / kalligraaf te praktiseren 

(Fairbank et al. 1975). 

De blijvende invloed van dit gedachtegoed op het toerisme blijkt bijvoorbeeld uit de populariteit van 

zowel ‘water’ als ‘bergen’ als bezienswaardigheden (Wang en Stringer 2000). De populariteit van bergen 

is ook te danken aan hun betekenis in de religieuze geografie van China. De keizers bezochten bergen 

tijdens hun rondreizen, die ook bedoeld waren om te imponeren en hun macht aan het volk te tonen. 

De belangrijkste bergen en bergketens waren (en zijn) de Vijf Grote Bergen of wu yue: Taishan in de pro-

vincie Shandong, Huashan in Shanxi, de zuidelijke Hengshan (Hunan), de noordelijke Hengshan (Shaanxi) 
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en Songshan (Henan). Alle vijf figureren sinds mensenheugenis in mythes en legendes. Boeddhistische en 

Daoïstische tempels, Confuciaanse rituelen en tradities uit het volksgeloof bestonden hier eeuwenlang 

naast elkaar (Wu 1992). Vooral Taishan - gelegen in het Oosten en geassocieerd met de opkomende 

zon, met geboorte (Strassberg 1994) en uiteindelijk met de bron van al het leven (Dott 2010) - werd één 

van de belangrijkste plekken waar de keizers eer betoonden aan de Hemel en de Aarde. Wanneer  zij 

in gebreke bleven en Taishan vertoornd raakte, kon dit het welzijn van het hele rijk in gevaar brengen. 

Vaak werden deze keizerlijke expedities voorafgegaan door uitgebreide infrastructurele werken: wegen 

werden aangelegd, trappen in de berg uitgehouwen (Li 2008) terwijl inscripties op de berghellingen 

getuigen van de keizerlijke bezoeken.

Niet alleen de keizers, ook de verspreiding van het Boeddhisme in de eerste en tweede eeuw na Chris-

tus zorgde voor de popularisering van bergen als reisbestemmingen. Kloosters, tempels en relikwieën 

(zoals overblijfselen van beroemde monniken) werden druk bezocht door de gelovigen. Hierdoor werden 

vier ‘nieuwe’, ‘Boeddhistische’ bergen (Wu Taishan, Emeishan, Putuoshan en Jiu Huashan), toegevoegd 

aan de reeks van scenic spots. Ten tijde van de Ming dynastie (1368-1644) vormden deze vier bergen een 

Boeddhistische pelgrimsroute door het land (Naquin en Yü 1992). 

Huangshan, of Yellow Mountain, een bergketen met 72 pieken in de provincie Anhui, werd in de loop 

der eeuwen ook een trekpleister van de eerste orde. Huangshan is vooral beroemd vanwege de associatie 

met Huangdi of de Gele Keizer, volgens legenden de vader van het  ‘gele ras’ (Li en Sofield 2009); deze 

zou circa 5.000 jaar geleden op Huangshan naar onsterfelijkheid gezocht hebben.  Volgens Li en Sofield 

(2009) zijn er in de loop der eeuwen meer dan 20.000 gedichten aan Huangshan gewijd. Ook is dit 

iconische landschap  (steile bergen met hier en daar een tempel of paviljoentje afgewisseld met beekjes, 

watervallen en diepe kloven) op ontelbare manieren gevisualiseerd - schilderijen, kalenders, film, websites 

- waardoor het in alle ‘Chinese geheugens’ gegrift staat (Li en Sofield 2009). 

Al deze scenic spots werden vereeuwigd en gepopulariseerd door reisverhalen, gedichten, geografi-

sche beschrijvingen en schilderijen en figureren nog steeds prominent in het binnenlands toerisme (Nyíri 

2006). Hoewel deze uitingen voornamelijk aan landschappen zijn gewijd, drukken ze meer uit dan alleen 

bewondering voor de natuur. Petersen (1995) merkt op, dat ze beschouwd moeten worden als ‘vehicles 

carrying Chinese philosophies and thoughts’. Kleine menselijke figuren in een landschap met hoge ber-

gen verbeelden de Confuciaanse zoektocht naar inzicht in de werkelijkheid of de Daoïstische retraite uit 

de wereld. De toeschouwer kan zich identificeren met de afgebeelde figuren en hen navolgen op hun 

queeste.

Tegen het eind van de Mingdynastie (1368-1644) verwaterde de spirituele dimensie van het bezoeken 

van scenic spots. Brook (1998) stelt dat er in die tijd zoveel literaten waren dat niet iedereen erin slaagde 

een positie in het keizerlijke ambtenarenapparaat te verwerven. Deze literaten moesten daarom op een 

andere manier invulling aan hun leven geven en reizen werd een onderdeel van hun levensstijl (Brook 

1998; Strassberg 1994). Tijdens hun tochten waren zij minder op zoek naar Confuciaanse inzichten maar 

hielden ze zich meer bezig met het onderzoeken van de geschiedenis van bepaalde locaties, het schrijven 

van lofdichten op het verleden of de schilderkunst (Naquin en Yü 1992). Hoewel de natuur nog steeds 

belangrijk was, roept het aanschouwen ervan nu, volgens Cahill (1992), eerder visuele en esthetische 

reacties dan transcendente gevoelens op. Daarnaast worden wereldse zaken zoals het nemen van een 
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bad in de hot springs, het drinken van warme wijn of het bekijken van bergtoppen die op een springende 

tijger (of ander dier) lijken belangrijk (Cahill 1992).

Reizen voor plezier en recreatieve doeleinden was voorbehouden aan een kleine bovenklasse.  Bepaal-

de reistradities – scenic spots die bezocht moeten worden, gedachten om te overpeinzen en gedichten 

om te reciteren – die vorm kregen ten tijde van het keizerrijk, spelen echter nog steeds een belangrijke 

rol in het huidige Chinese toerisme.

5 I ‘I love traveling because I am a modern person’
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 strijd werd in het nadeel van de Chinese le-

gers beslecht. De Qing keizers moesten Hong Kong afstaan 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 ge-

noemd. In de ruim 100 jaar na deze oorlog was China het toneel van onophoudelijke gevechten: koloni-

ale mogendheden verwierven invloedssferen, de Qing dynastie stortte ineen, Japanse troepen bezetten 

grote delen van het land en na de Tweede Wereldoorlog brak er een burgeroorlog uit tussen de natio-

nalisten en de communisten.  Steeds meer buitenlanders stroomden het land binnen: van diplomaten en 

gezanten, kooplui en soldaten tot missionarissen en zendelingen. Inspelend op de reisbehoeften van deze 

buitenlanders openden Thomas Cook en American Express in het begin van de 20e eeuw vestigingen in 

Shanghai en Beijing (Zhang et al. 2000; Airey en Chong 2011). 

Handelsmaatschappijen zoals Butterfield & Swire en Jardine Matheson & Co, beide Britse ondernemin-

gen, begaven zich eveneens in de reisindustrie. Swire richtte al in 1872 de  China Navigation Company 

op. Hun schepen vervoerden zowel vracht als passagiers op de Yangzi rivier en vormden zo een belangrij-

ke verbinding met het binnenland in een tijd dat er vrijwel geen wegen waren (Swire, n.d.). Ook werden 

Westerse hotels gebouwd zoals het Grand Hotel des Wagons-Lits in Beijing in 1905 en het Cathay Hotel, 

het latere Peace Hotel, in Shanghai in 1929. 

Het waren zeker niet alleen buitenlanders die het land bereisden in deze jaren. Rond 1930  - toen Chi-

na tijdelijk weer verenigd was onder de nationalistische Guomindang met Nanjing als hoofdstad - maak-

ten ook veel Chinezen, vooral uit de Shanghainese upper class, plezierreizen. De Shanghai Commercial 

and Savings Bank zette een reisafdeling op, het latere China Travel Service of CTS (Dong 2006). CTS 

breidde langzaam maar gestaag uit met vestigingen in verschillende steden en een palet aan diensten: 

CTS regelde vervoer, zowel over land als per schip, transporteerde bagage, gaf reischeques uit, bouwde 

hotels en organiseerde pakketreizen. In 1929 waren de 500 tickets voor een Paasweekend in Hangzhou 

vanuit Shanghai in een mum van tijd uitverkocht. De Shanghainese upper class maakte ook weekend-

uitstapjes per trein naar bijvoorbeeld Nanjing, Suzhou of Wuxi om beroemde scenic spots  te bezoeken 

(Dong 2006).  

CTS gaf een tijdschrift uit, China Traveller of Lüxing zazhi, dat in 1934 ruim 10.000 abonnees had en 

tot 1952 verscheen, zelfs gedurende de oorlog. China Traveller publiceerde nationale en internationale 
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reisverhalen en had correspondenten in Japan, de USA, Frankrijk en Groot Brittannië. In haar analyse van 

het tijdschrift tussen 1927 en 1937 stelt Dong (2006) vast dat toerisme met moderniteit geassocieerd 

werd. Eén van de journalisten van het tijdschrift merkte in 1933 bijvoorbeeld op ‘I love traveling because 

I am a modern person’ (p. 195). Het tijdschrift introduceerde ook het idee van de zomervakantie (xiaoxia) 

bij het Chinese publiek. Moganshan, Guling, Qingdao en Beidahe werden de belangrijkste zomerbestem-

mingen en in de zomer van 1931 waren alle vier plaatsen volgeboekt met Chinese en Westerse toeristen 

(Dong 2006).

Ondanks de toenemende populariteit was reizen een hachelijk avontuur. Vervoer was problematisch, 

er waren verschillende soorten geld in omloop en bandieten waren er in overvloed. Uiteindelijk maakten 

de vanuit Mantsjoerije oprukkende Japanse troepen en de oorlogen in de jaren 30 en 40 een eind aan 

het ontluikende toerisme. 

6 I Toerisme: de Volksrepubliek voor 1978
Tussen 1949 en 1978 bestond er nauwelijks binnenlands en uitgaand toerisme. Reizen naar het bui-

tenland waren voorbehouden aan diplomaten en andere regeringsfunctionarissen en af en toe sporters 

of artiesten (Nyíri 2010). Ook het binnenlandse reisverkeer was aan banden gelegd. Reizen voor recrea-

tieve doeleinden bestonden officieel niet; deze werden beschouwd als een niet-productieve ‘bourgeois’ 

activiteit en pasten daarom niet bij een socialistische levensstijl. Werk, studie of Partijbijeenkomsten wa-

ren vaak wel legitieme redenen om op pad te gaan. Soms ook werden modelarbeiders beloond met een 

reis maar altijd hield de overheid streng toezicht op de mobiliteit van de bevolking. 

Een speciale vorm van door de overheid gesanctioneerde reizen waren de collectieve excursies van 

scholieren, studenten, soldaten, fabrieksarbeiders en overheidsbeambten naar locaties die een belang- 

rijke rol in de revolutie gespeeld hadden. Dit waren bijvoorbeeld Shaoshan (de geboorteplaats van Mao 

Zedong), Zunyi (waar   Mao de leider van de CPC werd) en Yan’an, het hoofdkwartier van de communisten 

tussen 1935 en 1947 (Chinese Posters Foundation en Landsberger 2010). Deze ‘seculiere bedevaarten’ 

(Wagner 1992) moesten het revolutionair elan levend houden en de bezoekers ervan overtuigen, dat de 

leiders van de communistische Partij door hun revolutionaire daadkracht en de talloze ontberingen die ze 

voor land en volk hadden doorstaan, ook capabel waren om het land na 1949 te regeren (Wagner 1992).

Inkomend toerisme diende met name politieke doeleinden en bezoekers waren voornamelijk over-

zeese Chinezen en ‘buitenlandse vrienden’  (waiguo pengyou): diegenen die China goedgezind waren 

en het land van nut konden zijn (Guo et al. 2002; Brady 2003). Aanvankelijk kwamen de ‘buitenlandse 

vrienden’ vooral uit de Sovjet Unie en Oost-Europa. Toen de spanningen tussen China en de Sovjet Unie1 

toenamen, werden zorgvuldig geselecteerde aanhangers van het socialisme en communisme uit het 

Westen uitgenodigd voor een bezoek in de verwachting dat ze een gunstig beeld van het land tegenover 

de buitenwereld zouden schetsen. Ze werden als VIPs behandeld en in de watten gelegd. Tijdens hun 

verblijf bezochten ze maar weinig toeristische bezienswaardigheden en des te meer modelfabrieken en 

-communes om de resultaten van het socialisme te bewonderen; verder spraken ze met zorgvuldig gese-

lecteerde Partijleden en modelarbeiders (Zhang 1995; Sofield en Li 1998; Guo et al. 2002). 

De meeste internationale bezoekers in de jaren 50 kwamen uit Europa en Australië. Onder hen be-

vonden zich beroemdheden als Jean Paul Sartre en Simone de Beauvoir (Hollander 2009), die in 1955 
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zes weken in China verbleven. De Beauvoir (2001) schreef over haar ervaringen in La Longue Marche  

(gepubliceerd in 1957). Een hoogtepunt was haar ontmoeting met Zhou Enlai en Mao Zedong. Ze vond 

de Chinese leiders buitengewoon authentieke persoonlijkheden; ze bezaten een serene bescheidenheid, 

kenmerkend voor mannen die zo begaan zijn met de wereld dat ze zich niet druk maken om hoe ze 

overkomen (De Beauvoir 2001).

De Beauvoir was niet de enige die voor Mao en Zhou viel. Toen Hewlett Johnson, priester en Deken 

van Canterbury, oog in oog met Mao stond, werd hij getroffen door iets dat volgens hem op geen enkele 

foto zichtbaar was: Mao had een onbeschrijfelijke, zachtaardige en sympathieke blik in zijn ogen waaruit 

een preoccupatie met de noden, zorgen en strijd van anderen sprak (Johnson in Hollander 2009).

Gedurende de Culturele Revolutie (1966-1976)2, toen zowel het Amerikaanse  imperialisme als het 

Sovjet revisionisme zwaar onder vuur lagen in China, werden uitsluitend nog ‘revolutionaire toeristen’ 

uitgenodigd. Delegaties van het Japanse Rode Leger, de Black Panthers, Afrikaane bevrijdingsbewegin-

gen en het Palestijns Bevrijdingsfront (zie figuur één) 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 (Sang 

2009). 

Revolutionary 
friendship - Friends 

from Asia, Africa and 
Latin America visit 

the Museum of the 
Chinese revolutionary 

army’

Bron: Chinese Posters 
Foundation en Lands-

berger (2013) 
Ontwerp: Shen Jialin 

Uitgever: Shanghai 
renmin meishu 

chubanshe, 1964
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Rond 1971, toen de ergste fase van de Culturele Revolutie voorbij was - en talloze monumenten ver-

nietigd waren - werden meer toeristen toegelaten. Tegen 1976 bedroeg hun aantal rond de 50.000 (Ai-

rey en Chong 2011). 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 die - 

nog steeds - vooral met de revolutie te maken hadden. Gidsen moesten ervoor zorgen dat spontane ont-

moetingen vermeden werden en dat de bezoekers de gewenste conclusies trokken. Ze vestigden daartoe 

vooral de aandacht  op de vooruitgang die sinds 1949 geboekt was in  bijvoorbeeld de gezondheidszorg 

en het onderwijs. Gidsen werden verder geacht ‘verkeerde indrukken’ te corrigeren en indien noodzake-

lijk politieke discussies niet uit de weg te gaan (Schell 1978; Barthes 2012). Ze waren, kortom, essentieel 

in het produceren van een Maoïstische ‘andere wereld’ (Kendall 2004) en slaagden daar wonderwel in. 

In deze periode reisden veel Amerikaanse intellectuelen zoals Susan Sontag, John Kenneth Galbraith 

en Barbara Tuchman naar China (Hollander 2009). De meesten waren onder de indruk van de proper-

heid, de soberheid en de toewijding van iedereen aan de revolutie. Carol Tavris, een Amerikaans psycho-

loge, merkte op dat  de Chinese samenleving diametraal verschilde van die in de USA – geen Watergate 

schandalen, geen energiecrisis, geen misdaad, geen pornografie, geen materialisme. De straten waren 

schoon, de mensen waren enthousiast en positief, de samenleving was stabiel en veilig (Tavris in Hol-

lander 2009). Het onder de bezoekers overheersende gevoel was, dat de mensen weliswaar arm maar 

gelukkig waren en een nobel doel in hun leven hadden: het creëren van een socialistische maatschappij. 

Hoewel enkele toeristen kritiek uitten op het feit dat ze niet vrij met mensen konden praten of  reizen, 

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 enthousiaste arbeiders, de nieuwe huizen, de fabrieken (Hollander 2009). De werke-

lijkheid werd echter vaak  ‘aangepast’ zodat bezoekers de gedroomde toekomst van de socialistische 

heilstaat te zien kregen en niet de daadwerkelijke stand van zaken (Hollander 2009; Loh 1962). 

Afgaand op de hoeveelheid positieve publiciteit  die voortvloeide uit de bezoeken van ‘buitenlandse 

vrienden’ tussen circa 1950 en 1980, kan men concluderen dat de Chinese leiders meesters waren in het 

produceren van een samenleving die soms weinig te maken had met de realiteit, maar goed aansloot bij 

de sentimenten van die buitenlanders die op zoek waren naar een succesvolle revolutie. 

7 I Toerisme na 1978
Sinds 1978 is het toerisme explosief gegroeid. Zoals boven beschreven, vormen economische redenen 

een belangrijk motief voor investeringen in de toeristische sector. Binnenlands toerisme stimuleert de 

groei van consumptieve bestedingen in eigen land en creëert daarnaast banen. 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 besteedbare inkomen, nieuwe ideeën over vrije tijd en 

vrijetijdsbesteding en het toegenomen aantal vakantiedagen hebben allemaal bijgedragen aan de grote 

aantallen Chinese toeristen. 

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

power instrument. In dit opzicht speelt toerisme een belangrijke rol bij het vormgeven van een nationale 

identiteit waarin patriottisme en het - vermeende - Confuciaanse concept van een harmonieuze samen-
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leving (hexie shehui) belangrijke ingrediënten zijn. In 2005 introduceerde de toenmalige president Hu 

Jintao dit concept met een citaat van Confucius over harmonie (Penny 2012). De snelle veranderingen 

hebben geleid tot toenemende sociale ongelijkheid en conflicten hetgeen als een bedreiging voor de 

stabiliteit en de hegemonie van de communistische partij wordt gezien. De oproep tot harmonie duidde 

op het inslaan van een koers waarin niet meer uitsluitend de economie prioriteit heeft, maar waarin de 

menselijke, culturele en ecologische dimensies van ontwikkeling belangrijker werden. Door hier meer 

aandacht aan te besteden zou uiteindelijk een evenwichtige en harmonieuze samenleving gerealiseerd 

moeten worden. 

Het Confuciaanse idee dat reizen een educatief doel moet dienen is vandaag de dag onder meer zicht-

baar in het Rood Toerisme, dat - naar de overheid hoopt - een soft power instrument kan zijn bij het in 

stand houden van een socialistische morele en politieke orde. Rood Toerisme 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, bij de stichting van de Volksrepubliek en de modernisering. 

Tegelijkertijd worden socialistische normen en idealen er nieuw leven mee ingeblazen en stimuleert het 

de economische ontwikkeling van arme gebieden, zoals Yan’an, door het oude revolutionaire erfgoed 

voor toeristische doeleinden aan te wenden  (Li en Hu 2008; Huang 2010; Rioux 2010).  De vormgeving 

is echter eigentijds: met behulp van elementen uit de entertainmentindustrie worden de locaties aantrek-

kelijk 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 (Branigan en Chung 2009). 

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

1978 hebben scenic spots overal identieke kenmerken gekregen: entreekaarten en hekken, door de 

regering gesanctioneerde interpretatie, winkels, restaurants en voorstellingen die vaak bestaan uit recon-

structies van ‘traditionele ceremonies’ (Nyíri 2009). Veel van deze scenic spots bestaan uit de boven be-

schreven locaties (bergen, rivieren, tempels, vergezichten) en geven inhoud aan het thema van de 5.000 

jaar oude Chinese cultuur. Anderen zijn nieuwe attractieparken waar, bijvoorbeeld, de beproevingen 

van Confucius tijdens zijn omzwervingen gestalte krijgen (in Qufu) of waar historische periodes worden 

verheerlijkt zoals in het Tang dynastie (618-907) attractiepark in Xi’an.

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 exoti-

sche minderheden en Han-Chinezen vreedzaam samen leven en waar de communistische partij het land 

opstuwt in de vaart der volkeren. Dat de overheid voor een belangrijk deel in staat is om te bepalen waar 

scenic spots gemaakt worden en hoe ze geïnterpreteerd worden, hangt samen met de verregaande in-

tegratie van economie en politiek. In vrijwel elk toeristisch project is met name de lokale overheid zowel 

stakeholder als toezichthouder (Nyíri 2009) en aangezien veel toeristische bedrijven dochterondernemin-

gen van staatsbedrijven zijn, zullen die niet snel van het overheidsbeleid afwijken.
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8 I Conclusie
Het toerisme in China heeft na 1978 vorm gekregen door enerzijds historische reistradities en ander-

zijds economische en politieke machtsstructuren. Toerisme wordt vooral gebruikt als aanjager van ont-

wikkeling in regio’s die achterblijven in economische groei en weinig industrie hebben. Hier is toerisme 

een motor voor het scheppen van werkgelegenheid. Daarnaast is toerisme een belangrijk middel om de 

binnenlandse consumptie te stimuleren. Toerisme speelt ook een rol in de constructie van een nationale 

identiteit waarvan patriottisme maar ook socialistische, Confuciaanse en andere traditionele waarden én 

een moderne consumptie-attitude ingrediënten zijn. 

De gedachte dat toerisme een ethisch of educatief doel moet dienen (zoals bijvoorbeeld - maar niet uit-

sluitend - in Rood Toerisme gebeurt) is niet nieuw: het vertoont sterke overeenkomsten met Confuciaanse 

concepten over reizen. Een historische continuïteit kan ook gezien worden in het gegeven dat toerisme 

voornamelijk draait om het consumeren van scenic spots. Na 1978 greep men terug op de van oudsher be-

kende reistradities: het bezoeken van de klassieke scenic spots - onderdeel van de Chinese common know-

ledge - en de creatie van nieuwe scenic spots. De toerist van nu is echter lang niet altijd meer een modeltoe-

rist die scenic spots op de voorgeschreven manier consumeert. Ervaren reizigers plannen steeds vaker hun 

eigen reizen en geleidelijk aan verruilen zij de collectiviteit van pakketreizen voor meer individualiteit. Dat 

maakt de uitkomst van het overheidsproject om toerisme als soft power instrument in te zetten onzeker. 
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Noten
1. In 1950 hadden China en de Sovjet Unie een vredes- en samenwerkingsverdrag voor de duur van 30 jaar afgeslo-

ten. Al gauw ontstonden echter ideologische verschillen van mening. De door Chroesjtsjov ingezette politiek van 

destalinisatie in een tijd dat de Chinezen Stalin nog als lichtend voorbeeld zagen, zette kwaad bloed. De eveneens 

door Chroesjtsjov verkondigde theorie dat meerdere wegen naar het socialisme kunnen leiden, maakte een 

eind aan een eenduidige interpretatie van het Marxisme-Leninisme en werd in China als een uitverkoop aan het 

kapitalisme beschouwd. De kloof werd alleen maar groter toen in China de Grote Sprong Voorwaarts (Dayuejin, 

1958-1961) gelanceerd werd. Deze massabeweging was niet alleen bedoeld om een stap voorwaarts te maken op 

economisch gebied, Engeland in 15 jaar voorbij te streven en de transitie naar een communistische samenleving 

te maken. De Chinezen wilden ook de Sovjet Unie laten zien dat hun aanpak en inzet van massacampagnes meer 

succesvol zouden zijn dan de Sovjet planeconomie. De Grote Sprong Voorwaarts werd in de Sovjet Unie echter 

als een linkse aberratie afgedaan. Een ander geschilpunt was de door de Russen in 1957 toegezegde hulp bij het 

fabriceren van Chinese nucleaire wapens. In 1960 werden echter alle Sovjet-technici teruggeroepen. In de daarop 

volgende jaren namen de conflicten voortdurend toe en in 1969 kwam het zelfs tot gewapende schermutselingen 

bij de Amoer rivier en in Centraal Azië (Fairbank et al. 1975).

2. De Culturele Revolutie (Wenhua Dageming, 1966-1976) was een complexe massabeweging van ongekende 

omvang. Om tegenwicht te bieden aan zijn verzwakte positie binnen de Communistische Partij, probeerde Mao 

zijn machtsbasis bij het leger en onder scholieren en studenten te versterken. Maar de Culturele Revolutie was 

veel meer dan een strijd om de macht binnen de Partij en het land. Het was ook een campagne - met elkaar in 

snel tempo opvolgende subcampagnes -  waarin definitief met het verleden afgerekend en het heden in een staat 

van permanente revolutie gebracht moest worden. Ook was er sprake van volksverzet tegen de na 1949 ontstane 

macht van de Partij en de overheid. Vanaf 1966 trokken scholieren en studenten als ‘Rode Gardisten’ door het 
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land om fabrieken, universiteiten en overheidsgebouwen te bezetten. Ze zagen zichzelf als ‘Mao’s kleine soldaten’: 

ze moesten de Revolutie beschermen en alle ‘oude dingen’ (zoals tempels) en alle andersdenkenden vernietigen. 

Gedurende de meest gewelddadige fase verkeerde het hele land in een staat van chaos, ontstond er een persoon-

lijkheidscultus rond Mao en was het Rode Boekje met het gedachtegoed van Mao verplichte kost voor iedereen. 

Al snel leidde het fanatisme en dogmatisme van de Rode Gardisten er toe dat de beweging in honderden facties 

uiteenviel die niet alleen de gevestigde orde maar ook elkaar bevochten; excessief geweld leidde tot de dood van 

- naar schatting - 1,5 miljoen mensen (de exacte cijfers zijn nog steeds een goed bewaard staatsgeheim). Om een 

totale burgeroorlog te voorkomen, ontbond Mao in de zomer van 1968 de Rode Gardes. Hij riep het leger te hulp 

om de orde te herstellen en de Rode Gardisten - desnoods met geweld - terug naar hun provincies en scholen te 

sturen. De meesten gaven hier gehoor aan;  honderdduizenden radicale jongeren die hier geen zin in hadden, 

werden te werk gesteld op het platteland in - alweer - een nieuwe campagne om ‘van de boeren te leren’. Hoewel 

de meest gewelddadige fase hiermee ten einde was, duurde de Culturele Revolutie voort tot de dood van Mao in 

1976 (Train 1998; Hinton et al. 2003).




