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Chinese ruimte

In het boekenwarenhuis Xin Hua in Sjang-
hai vertoont een dvd-speler beelden van de 
viering van zestig jaar Chinese Volksrepu-
bliek in oktober 2009. Passanten staren  
glazig naar de perfect geregisseerde agit-
prop op en rond het Plein van de Hemelse 
Vrede in Peking. De inwoners van Sjanghai, 
wat meer relaxed dan de hoofdstedelingen, 
nemen het spektakel voor kennisgeving 
aan. Om ordeverstoringen zoals bij de  
parade met de Olympische vlam te voor-
komen, was het centrum van de Chinese 
hoofdstad tijdens de viering afgegrendeld. 
Bewoners rond het toch al niet kinderachtig 
(880 x 500 m) bemeten plein mochten van 
overheidswege niet uit het raam hangen. 
Ze moesten alles maar gewoon op hun tv 
bekijken. Hun postduiven trouwens ook, 
want die kregen tijdelijk een vliegverbod 
opgelegd. Regeringsgeschut schoot de  
regenwolken opzij zodat het Rood onder 
een strakblauwe hemel kon zegepralen. 
De ultieme openbare ruimte van China, 
het Plein van de Hemelse Vrede, is politiek 
beladen. In 1919, 1949 en 1966 roerden 
zich hier revolutionairen, steeds met 
succes. Tijdens de prille liberalisatiegolf 
in 1989 sloeg partijleider Deng Xiaoping 
een tot kampement uitdijende studenten-
opstand echter met bloedig geweld neer. 
Het oog van de wereld zag het ontstane 
machtsvacuüm verbeeld door een een-
zame student met plastic tasje tegenover 
een aanrijdende groep tanks. 

Landjepik
Openbare ruimte wordt in China veroverd 
door het collectief, het publiek. In steden 
zet men bij gebrek aan ruimte in de hui-
zen stoelen, tafels en soms zelfs bedden 
buiten voor de deur. Daar wordt gegeten, 
mahjong gespeeld, gedommeld. Ouderen 
doen in de parken hun Tai Chi oefeningen 

In het centrum van Sjanghai verrijst de Wereldten-
toonstelling. Onder het motto ‘Better City-Better 
Life’ verandert het aanzien van deze Chinese metro-
pool ingrijpend. Anders dan hun monter polderende 
Nederlandse vakgenoten moeten Chinese ontwerpers 
de openbare ruimte nog veroveren, zo bleek tijdens 
een symposium van het Dutch Design Fashion Archi-
tecture (Dutch DFA) programma in Sjanghai. 

Peking, chai-karakters  
markeren aanstaande  
afbraak hutongs,  
foto: Wang Jinsong

of zingen wijsjes uit de Chinese opera voor 
elkaar. Bij de nationale rechtbank van  
Peking wachten plattelanders in een slaap-
zak op straat tot hun tegen een lokale rege-
ring aangespannen rechtszaak voorkomt. 
Een Kafkaësk machtsspel speelt zich af in 
de zijstraat bij de Amerikaanse ambassade, 
waar bureaus zijn neergezet voor Chinezen 
die een visum aan willen vragen. 
Bij universiteiten fungeert de lommerrijke 
campus als biotoop voor studenten en 
docenten. Na hun pensionering betrekken 
de professoren het mooiste appartement-
complex: met uitzicht. De campus is een 
microsamenleving met winkels en eethuis-
jes die om elf uur ’s avonds de poort naar 
de buitenwereld sluit. 
Indien nodig herovert de overheid de 
openbare ruimte – en meer. De dag nadat 
de Olympische Spelen aan Peking werden 
toegekend kwastte de overheid chai-karak-
ters (=vernietigen) op de hutongs.  
Deze precommunistische hofjes met een 
wirwar van huisjes en steegjes moesten 
plaats maken voor de sportstadions.  
Hetzelfde overkwam bewoners in de  
miljoenenstad Chongqing bij de aanleg  
van een monorail. Eén echtpaar, een 
voormalig kungfukampioen en zijn vrouw, 
restauranthouders, weigerde de lage finan-
ciële compensatie bij het landje pik van de 
miljoenenstad. Hun huisje bleef maanden 
bovenop een tien meter hoge heuvel in  
de bouwput staan. 

Parksteden
De huidige bouwdrift dompelt Sjanghai  
in een dynamiek die er ook rond 1920 
moet zijn geweest. In no time worden 
industriecomplexen verbouwd. Waar de 
New Ten Steel Factory stond prijkt nu  
een sculptuurmuseum, omringd door 
ontwerpbedrijfjes. Het 800showcomplex,  
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ook een voormalige fabriek, was de plek 
waar het DutchDFA programma in het ka-
der van de International Creative Industry 
Week (SICIW) 2009 een presentatie hield. 
Blij verrast met de nieuwe buren stapten 
nieuwsgierige omwonenden de exposities 
binnen om te kijken naar de ontwerpen 
voor de openbare ruimte van Nederlandse 
architecten en ontwerpers als MVRDV,  
UN Studio, KCAP Architecten, SeARCH, 
Jo Coenen en npk design. Tijdens de  
Wereldexpositie presenteert het Dutch 
Culture Center (DCC) een randprogramma 
in hetzelfde gebouw. 
Vanaf het midden van de negentiende  
eeuw tot 1937 kende Sjanghai een Interna-
tional Settlement, met Franse, Britse en  
Amerikaanse concessies. Chinezen woon-
den achter de Bund, de boulevard met 
Westerse art deco-architectuur, zo vertelde 
architectuurhistoricus Li Xiangning van 
de Tongji Universiteit op het Dutch DFA 
symposium tijdens de Creative Industry 
Week: “Iedere politieke machthebber zet 
Sjanghai naar zijn hand. De nationalisten 
onder Chiang Kai-Shek stichtten een noord-
oostelijk centrum, waarna in 1937 Japanners 
de stad binnenvielen. Pas in 1949 kregen de 
communisten definitief controle over deze 
‘irritantste stad’ van China. De befaamde 

paardenrenbaan, toonbeeld van Westers he-
donisme, werd in 1953 met Sovjet architec-
ten omgebouwd tot het huidige Volksplein.”
In 1990 sloopte Deng Xiaoping het armoe-
dige haven- en visserskwartier Pudong aan 
de andere kant van de Huangpu-rivier voor 
de huidige, archetypisch 21e-eeuwse Chi-
nese modelstad met futuristische hoogbouw 
en brede boulevards. Er groeien bomen, die 
in oudere binnensteden veelal ontbreken. 
Met de leus ‘Better city – Better life’ belooft 
de overheid Sjanghai, dat ondanks alle 
boven elkaar gebouwde snelwegen vrijwel 
permanent verstopt zit, een beter leefbare 
stad na de Wereldtentoonstelling. Aan de 
rand van de metropool verrijst het One City, 
Nine Towns-project, waar 500.000 mensen 
moeten gaan wonen. De nieuwe satelliet-
steden zijn interpretaties van Amerikaanse, 
Spaanse, Zweedse, Engelse, Duitse, Itali-
aanse en Franse parksteden. De bewoners 
vertoeven hier in een nieuw soort publieke 

ruimtes, niet de neo-Arcadische binnen-
tuinen zoals gebruikelijk bij appartements-
complexen. Hier hoeft de restruimte niet 
steels veroverd te worden. Publieke ruimte 
is standaard ingepland. 
Naast de modelhavenstad Shenzhen (1979), 
China’s relatief nieuwe economische cen-
trum, profileert Ningbo, een havenstad zo 
groot als Noord-Brabant, zich met groen en 
ruimte als leefbare designstad. Het Twentse 
ontwerpbureau Indes runt al enige tijd een 
Chinese vestiging aan de rivier in Ningbo. 
Soms gaat de expansiedrift voor de behoefte 
uit. In Binnen-Mongolië stampte men in 
vijf jaar een complete stad uit de woestijn: 
Nieuw Ordos. Ondanks betere woonom-
standigheden en een complete infrastruc-
tuur willen de beoogde huizenkopers uit  
het oude, overbevolkte Ordos bij nader 
inzien niet in de nieuwbouw wonen. Het  
is daar on-Chinees stil op straat, ze missen 
de bedrijvigheid in de openlucht. 

Met de leus ‘Better city – Better life’ 
belooft de overheid Sjanghai, dat vrijwel 
permanent verstopt zit, een beter leefbare 
stad na de Wereldtentoonstelling.

Sjanghai, verhoogde snelwegen en oversteekpunt, foto Chris Reinewald Peking, agent op Plein van de Hemels Vrede bij de Verboden Stad,  
fotograaf onbekend
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om meer groen en water in een stad te 
brengen.” De oude en letterlijk stoffige 
hoofdstad Xi’an krijgt nu bijvoorbeeld  
een groenzone buiten de ommuring. 
Zhang Ke (Standardarchitecture) uit zich  
terughoudender dan zijn collega, getuige 
een speels glooiend diamantvormig plant-
soen van zijn hand – waarvan hij zich 
afvraagt of nieuwe politieke leiders het 
ontwerp wel zullen respecteren – en een 
erg mooie minimaal vormgegeven boot-
helling aan een Tibetaans meer. 
Tot een Chinees-Nederlandse dialoog 
kwam het symposium niet. Terug op 
Schiphol concludeerde architect Pieter 
Bannenberg van NL Architects dat  
Chinezen de anarchistische gekkigheid  
van zijn bureau nog niet doorgronden.  
Het valt ook te betwijfelen of Happy  
City, het Nederlandse paviljoen voor  
de Wereldtentoonstelling, zal aanslaan. 
John Körmelings cabareteske complex, 
met een hellingbaan door een Vinex-wijkje 
en de Amsterdamse Reguliersbreestraat, 
ontbreekt op de reclameborden met pres-
tigieuze internationale paviljoens. 

Ogen van voorbijgangers 
In Nederland, waar geen echte straatcul-
tuur heerst, lijkt de openbare ruimte bijna 
per vierkante centimeter ontworpen in 
samenspraak met overheden en gebruikers. 
Deze poldermentaliteit staat lijnrecht  
tegenover het centraal en verticaal gecon-
troleerde China, zo werd duidelijk op het 
symposium. 
Toch krijgen Chinese ontwerpers lang-
zaam voet aan de grond in hun openbare 
ruimte. Het toonaangevende Urbanus 
Architecture & Design ontwierp speelse 
stadspleinen in Shenzhen. Vermakelijk is 
een plastic palmeneiland, in felle kleuren 
die brutaal visueel meetetteren in de chaos 
aan logo’s en lichtreclames van de winkels 
eromheen. Met OMA, het architecten-
bureau van Rem Koolhaas, ontwierp het 
bureau de restruimte rond het hoofd-
kantoor van de staatsomroep, CCTV. 
Meng Yan (Urbanus) ziet verschil tussen 
de Nederlandse en de Chinese benadering: 
“Koolhaas kijkt vanuit vogelvluchtperspec-
tief. Wij met de ogen van voorbijgangers. 
Overeenkomsten zijn er ook: de aandacht 
voor details en ecologische benaderingen 

Peking, agent op Plein van de Hemels Vrede bij de Verboden Stad,  
fotograaf onbekend

Politiestation in Hutong, foto: Remco Vlaanderen

41
items # 2 
2010

Chinese ruimte onder regie 
Chris Reinewald



Volksverhuizingen
In zijn diabolische roman Woorden- 
boek van Maqiao* (1996) beschrijft Han 
Shaogong de dubbele mentaliteit waarmee 
dorpsbewoners de willekeur van de over-
heid tijdens de Culturele Revolutie (1966-
1976) omzeilen. Ook beschrijft hij de stads-
vrees die plattelanders bevangt zo gauw ze 
hun dorp verlaten. “Toen Guangfu uit het 
bovendorp naar de districtshoofdstad ging 
om te studeren had hij het na ruim een 
maand al flink te pakken, hij werd eens zo 
mager […] Toch wist hij het meer dan tien 
jaar daar uit te houden. Zijn remedie tegen 
stadsvrees was: veel ingemaakte groenten 
eten. En vaak op op blote voeten lopen.” 
Niet de economische zones, maar het 
overgeschoten China met mijnwerkers en 
boeren die op het platteland achterblijven 
gaat de politieke agenda bepalen. In de 

fantasieloos ogende districtshoofdste-
den toont de macht van Peking zich in 
verouderde, betegelde wooncomplexen 
naar Sovjet-model en winkelstraten met 
spiegelgevels en soms een beeldscherm van 
monumentale afmetingen met luidruchtige 
reclamespotjes. De minderheidsvolkeren 
op het platteland – Miao, Naxi, Yi, Tibeta-
nen, Oeigoeren – hebben weinig op met de 
economische en culturele dominantie van 
de Han-Chinezen. 
Re-urbanisatie is ook een gevolg van 
grootschalige overheidsprojecten, zoals de 
tussen 1994 en 2006 gebouwde Driekloven-
dam om de Yangtze-rivier te temmen. Boe-
ren in het stroomgebied tussen Chongqing 
en Sjanghai moesten hun landbouwgrond, 
die door het water verzwolgen zou worden, 
opgeven. In ruil daarvoor kregen ze een 
flatje of een huisje, bijvoorbeeld op het 

* Woordenboek van Maqiao, Han Shaogong, Maqiao cidian, Peking, 1996 
Nederlandse vertaling Mark Leenhouts, Uitgeverij De Geus, 2002

eiland Chongming. Xian Qiao, een dorpje 
op het eiland in de zanderige Yangtze mon-
ding bij Sjanghai, fungeert nu als proeftuin 
voor een internationaal designproject van 
de Chongming Municipal Government 
en Tektao architecten, studenten van de 
Willem de Kooning Academie Rotterdam 
en Tongji Universiteit Sjanghai. Tijdens 
de Creative Industry Week in Sjanghai 
bezochten de Rotterdammers nogmaals 
de locatie en werkten hun plannen in alle 
openheid ter plaatse uit. 
Het gegeven – gedwongen volksverhuizing, 
grootscheepse verstedelijking, behoefte aan 
ecozones rondom metropolen – bevat in 
een notendop de problematiek van China 
nu. De inzet is een duurzame sociaal-
economische ontwikkeling. Voor het eiland 
bestaan uiteenlopende plannen – van 
havens tot pretparken – maar voor het  
surrealistische dorpje is nog niets gepland. 
De boerenbewoners verhuisden er in de 
jaren zestig heen en kregen een lapje grond 
om hun voedsel te verbouwen. Een steen-
fabriek en een inmiddels verlaten kwik-
thermometerfabriek vormden de enige 
lokale industrie. Daar staat tegenover dat 
de straatlantarens op windenergie werken 
en het afvalwater wordt gefilterd. Maar de 
gemeenschap vergrijst. De jongeren trok-
ken, net als elders op het platteland, naar 
de stad Sjanghai voor werk. Alleen bij het 
Maan-festival in januari keren ze naar hun 
ouders terug. Die hadden zich hun oude 
dag anders voorgesteld. Naast veel scha-
mele huisjes staat een luxe villa, gebouwd 
voor de kinderen, die leegstaat omdat de 
kinderen niet terugkomen. 

 
 
Sjanghai, render Happy Street. Nederlands Paviljoen 
Wereldtentoonstelling, John Körmeling

Chongmeng-project: Italiaanse designvoorstellen voor  
nieuwe infrastructuren, foto: Chris Reinewald 
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stadsmeubilair leveren. Xian Qiao, dat 
Elfenbrug betekent, zou dan beroemd  
worden als het baksteendorpje van China.
Of het project gerealiseerd wordt is de 
vraag. Ook hier ondergaan de bewoners  
als projectpartners het gedoe met distan-
tie. Door ervaring wijs geworden spreken 
ze zich niet uit. De overheid zou waar-
dering voor de plannen namelijk ook als 
kritiek op de bestaande situatie kunnen 
uitleggen. • 

Baksteendorpje
Met een vaste oeververbinding in mei 
kan Chongming echter de groene long 
van Sjanghai worden. Ecotoerisme moet 
dagjesmensen lokken. Misschien komen 
dan ook de jongere generaties weer hun 
ouders opzoeken. Waar elders op het 
eiland grootschalig toerisme – pretparken, 
watersport – voorzien wordt, moet Xian 
Qiao kleinschalig blijven. 
De Italiaanse designstudenten die meede-
den aan het project ontwikkelden nieuwe 
structuren: van duurzame landbouw, 
home(cooking)-business tot collectieve 
kinderopvang en villaverhuur. Enthousi-
aste studenten van de Willem de Kooning 
Academie kwamen met productdesign-
oplossingen: een gemeenschapspleintje 
met openbare oven, een rotonde met 
kiosk, speciale huurfietsen, een opvallende 
stadspoort. De mooiere publieke ruimte 
moet niet alleen bezoekers maar ook de 
inwoners onderling tot grotere sociale 
interactie inspireren. De lokale baksteen-
fabriek mag het bouwmateriaal voor het 

Maquette en tekening waterzuiverings- 
machine ontworpen door Dico Kruijsse 
(Alumnus Willem de Kooning Academie), 
Niels van Ham (Academie van Bouwkunst), 
Xie Ziming Tongji University, Zhu Mingjie 
Tongji University voor Chongming II,  
okt 2009 
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