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Het Plein van de Hemelse Vrede in de Chinese hoofdstad Beijing is immens groot. Het grootste plein ter wereld zegt men. Het werd triest bekend in 1989 
toen neergeslagen studentenprotesten eindigden in een bloedbad. Er kunnen meer dan een miljoen mensen op samen komen. Het wemelt er van de 
soldaten en hordes Chinese toeristen die zo mak als lammetjes hun met luidsprekers en vlaggetje uitgeruste schreeuwende gidsen volgen. Westerlingen 
zijn er amper als wij met z’n tweeën een bezoek brengen. Logge betonnen gebouwen in communistische stijl zijn om het plein heen gebouwd en kijken uit 
op het mausoleum waar ex-dictator Mao ligt opgebaard. Een lange rij mensen staat voor de ingang te wachten om het gebalsemde lichaam van de 
overleden leider te bezoeken. Ondanks zijn gruweldaden die tientallen miljoenen mensen het leven kostte, wordt hij door velen nog steeds verheerlijkt. 
Dit omdat hij enerzijds ook goede dingen heeft gedaan voor het land, maar anderzijds omdat het verboden is om kwaad over hem te spreken. Hij heeft 
van China een grootmacht gemaakt en heeft een reeks aan hervormingen doorgevoerd op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. 

Soldaat van het volksleger op wacht

Op het plein, achter de roodgele nationale vlaggen waarnaast jonge soldaten zonder zich te verroeren op wacht staan, bevindt zich een poort uit de 
middeleeuwen. Wanneer je door die poort heen loopt, verlaat je het huidige China en beland je in de oude dynastieën van weleer, in de tijd van het grote 
keizerrijk. Al tweehonderd jaar voor Christus werd dit grote land geregeerd door een keizer. Dat duurde voort totdat honderd jaar geleden de laatste 
keizer werd afgezet en de republiek werd uitgeroepen.

China was het verre en onbekende land met de achtduizend kilometer lange Grote Muur waar gedurende twintig eeuwen aan werd gewerkt. Het was ook 
het land van de Tempel van de Hemel, net buiten de stad, en van het zomerpaleis aan het Kungmingmeer. Ondanks de culturele revolutie van Mao, 
waarbij veel van het erfgoed werd verwoest, staat er nog flink wat overeind en is het land een geschiedkundige oase.

De poort naar de verboden stad

De middeleeuwse poort is intrigerend. De oude muur doet modern aan en is rood van kleur. Boven de poort prijkt het portret van Mao, die op deze plek 
ooit de Volksrepubliek uitriep. De deur verleent toegang tot de Verboden Stad, die eerder voor niemand toegankelijk was behalve voor de keizer, zijn 
hofhouding en zijn gasten. Die hofhouding bestond uit duizenden onderdanen. Het is een stad binnen de stad met daarbinnen weer een buitenhof voor de 
dienaars en een binnengedeelte voor de keizer zelf. De stad is volledig ommuurd en er ligt een gracht omheen. De grond is geplaveid met zware tegels 
die in verschillende lagen dwars over elkaar heen liggen. Mocht een vijand een tunnel graven om de stad binnen te dringen, zal hij niet door al deze lagen 
tegels kunnen komen. 

De dikke rode deuren die toegang verschaffen tot de stad zijn beslagen met 81 koperen knoppen, opgesteld in negen rijen van negen. 81 Geldt als het 
perfecte getal en bezoekers wrijven over de glimmende knoppen om het geluk te vinden. Achter de poorten ligt het verborgen deel van Beijing. De eerste 
aanblik is die van een groot plein met allemaal gebouwen, oranje daken en typische pagodevormen. Het is druk en er klinkt traditionele muziek op de 
achtergrond. Even sluit ik mijn ogen om me in een andere tijd te wanen, die van de Qing-dynastie. Ik probeer me voor te stellen hoe het vroeger was, 
toen hier bijna niemand mocht lopen en de passen van de keizer en zijn gevolg weerklonken in de leegte. Ik ben in gedachten een vreemdeling die 
verloren is in een onbekende stad.

Verboden stad
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De gebouwen liggen in linies achter elkaar waarbij we elke keer weer door een nieuwe poort treden om daarna een ander deel van de stad te ontdekken. 
Er staan weinig meubels meer in de paleizen, afgezien van verschillende tronen van keizers. Chinese bezoekers verdringen zich voor de openingen om de 
kostbare tronen van afstand te kunnen aanschouwen. Op je beurt wachten, is hier niet de gewoonte. Je moet duwen en met de ellebogen werken om een 
plekje te veroveren ten koste van een ander. Wij nemen het gebruik al snel over en gelukkig zijn we een kop groter dan de meeste Chinezen en kunnen 
we mooi over de menigte heen kijken.

Eén van de keizerlijke tronen

De keizer sliep nooit twee nachten achter elkaar op dezelfde plek, uit angst om ontvoerd of vermoord te worden. De leden van zijn hofhouding en de 
bewakers woonden in de bijgebouwen van de verboden stad, langs de buitenmuren. Deze zijn nu deels ingericht als musea om te laten zien hoe de 
mensen leefden in het imperiale tijdperk. Ik zou dagen door kunnen brengen in dit paleis waar je even ontsnapt aan het communistische China en 
letterlijk het verleden induikt. Maar ondanks de weelde en de ruimte hadden niet alle keizers het naar hun zin in dit geïsoleerde deel van Beijing. Ze lieten 
daarom een zomerpaleis bouwen in een park buiten de stad. Dit was hun ontsnappingoord. Dit park met vele paviljoens en lange galerijen is open voor 
het publiek. De plaatselijke bevolking komt er voornamelijk om te recreëren aan het water, maar het is ook een ware cultuurschat.

Detail van de gebouwen

Beijing is te groot en biedt te veel om in korte tijd te ontdekken. De Verboden Stad spreekt na mijn bezoek nog steeds tot mijn verbeelding. Daar binnen 
treden is als het heden achter je laten en opgaan in de historie van machtige keizerlijke families. Zolang je er maar voor open staat. De toegang is in ieder 
geval niet meer verboden.

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer China Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de 
Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver 
van boeken en verhalen waaronder het boek 
‘Reizen door landen in opspraak’. Voor 
Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse 
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hij heeft bezocht.
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Jaap - 27-04-13, 13:19  Reageren 

Erg de neiging om nu direct in het vliegtuig te stappen naar China. Erg goed geschreven! 

Royan - 28-04-13, 16:47  Reageren 

Ik zou het doen. Ik zou daar heel wat keren heen willen nog. Erg betoverend. 

Jeroen - 02-05-13, 15:05  Reageren 

Staat hoog op de verlanglijst. Mooi geschreven! 

Royan - 02-05-13, 19:25  Reageren 
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Dank je. Als je wilt staan er nog wat foto's op mijn eigen website: http://www.ecritures.nu/reizendoorla...t%20en%20Nepal

Groeten, Royan 

Usquert - 02-05-13, 20:31  Reageren 

Mooi geschreven. Ik ben van plan om in oktober naar China te gaan. Ik was eerder ook al in Tibet en Nepal en heb dan ook genoten 
van je fotoserie. 

Chinatown - 04-05-13, 20:06  Reageren 

Bedankt Royan. 

Royan - 23-05-13, 15:25  Reageren 

Dank je. Ik ben ook nog van plan om in een van de columns iets over Nepal te schrijven. Aan onderwerpen geen gebrek voorlopig. 
Komende week Alexandrië en dan volgende maand de cathedraal in het oerwoud van Yamoussoukro. 

 Origineel gepost door Usquert

Mooi geschreven. Ik ben van plan om in oktober naar China te gaan. Ik was eerder ook al in Tibet en Nepal en heb 
dan ook genoten van je fotoserie.

Joan123 - 03-06-13, 17:04  Reageren 

Toen ik in 2005 met Djoser in China was ben ik een middag alleen op pad gegaan in Beijing. Vanuit het hotel met de, bijna volledig 
door vrouwen georganiseerde, metro naar het centrum, het plein van de hemelse vrede. De rij voor het mausoleum was maar kort 
maar aansluiten had geen zin, ik had mijn fototoestel bij me en dat mag niet mee naar binnen. Wel werd ik op zo'n 10 meter afstand 
van de soldaat die op wacht staat aangesproken in het Engels door een Chinese dame. Waar ik naar toe op weg was. Toen ik zei dat 
ik bij McDonalds op de hoek van het plein een hamburger wilde gaan eten adviseerde zei mij een chinees restaurant niet veel verder. 
Was een goed advies. Achteraf dacht ik dat het ook een dame van de geheime dienst zou kunnen zijn geweest. Waar deze als toerist 
verklede snuiter naar toe op weg was. Wel een spannend idee. De hamburger is er niet gekomen. Wel een vreemde gedachte een 
Amerikaanse hamburger eten met uitzicht op het mausoleum van Mao. Amerikaanse decadentie ten top. 

Royan - 06-06-13, 19:22  Reageren 

Ik moet toegeven dat ik na dagenlang traditioneel Chinees gegeten te hebben, tot aan kwallen toe, ik echt snakte naar een 
hamburger. En niet eens om de smaak maar omdat ik dagenlang heb lopen stoeien met die stokjes en ik eindelijk weer iets vast kon 
houden. Overigens heb ik vooral genoten van de hotpot: verschrikkelijk lekker!

http://www.ecritures.nu/reizendoorla...pspraak/Hotpot
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