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OPERA IN BEIJING 
 

Van 5 t/m 14 april j.l. zat ik in Beijing en (wijdere) omstreken. Ik had me opgegeven voor 
deelname aan een door Agro Reizen georganiseerd bezoek aan Beijing en aan de provincie 
Shandong bezuiden China’s hoofdstad. Zoals de naam van het reisburo aangeeft, verzorgt 
het ‘agrarisch-toeristische reizen’, d.w.z. trips voor belangstellenden (en -hebbenden?) in 
landbouw en veeteelt en ook in tuinen. Zelf heb ik geen banden met de agrarische sector, 
maar China lokte me en ik begreep dat je met zo’n agrarisch-toeristische reis meer bij het 
gewone China terecht komt dan met een op gebruikelijke trekpleisters gerichte modaal-
massatoeristische. Natuurlijk, de allerbekendste objecten zouden wel worden aangedaan, 
zoals het Plein van de Hemelse Vrede, de Verboden Stad, de Chinese Muur en zo, maar 
daarna zouden we per trein en bus het platteland opgaan voor bezoeken aan boerderijen, 
boomgaarden, zijde-industrie en zo, en dat trok me wel.  
 

Ik verbond wel één voorwaarde aan mijn deelneming. Normaliter hebben concert- en 
operareizen mijn voorkeur, dus ik wilde wel mee, maar dan zou de gelegenheid voor me 
bemiddeld moeten worden om in Beijing een opera mee te maken. Dit werd me toegezegd. 
En er was ook programmatische ruimte voor zulk bezoek, want van de tien avonden die we in 
China waren was er maar voor één activiteit gepland: het bijwonen van een acrobatenshow. 
 

Welnu, ik had geen klagen, want de (Monnickendamse) reisleider was, hoewel het chinese 
operawezen hem geheel vreemd was, één en al toewijding bij het verwerven  van een 
toegangskaart. Dit werd danig vergemakkelijkt door het feit dat hij chinees sprak. Waar ik 
mijn kaart voor kreeg, kon ik aan de chinese karakters op posters en andere aankondigingen 
niet aflezen. Dit was riskant, want ik was nu eenmaal niet op een operette, musical of wat 
voor muzikale show ook uit. Maar mij werd verzekerd dat het weliswaar geen traditionele 
Peking-opera was (er zou er pas na onze thuisreis weer eentje zijn) maar wel degelijk opera, 
zij het in een wat moderner genre. Van mijn elf reisgenoten had er geen één het lef om me te 
vergezellen, dus op de derde avond van ons verblijf zette ik me op aanwijzing van de 
reisleider allenig in een taxi die me voor nog geen twee euro in een kwartiertje keurig bij het 
bordes van het imposante operagebouw afzette. 

 
Ik verliet voortijdig de zaal. Hoezo? Beviel ‘t me dan niet? Integendeel, het beviel me uit-ste-
kend! Het was inderdaad helemaal opera, met alles erop & eraan: romantiek, tragedie, 
komedie (klucht zelfs), aria’s, duetten, koren, ballet, een orkest(je) met dirigent in een 
orkestbak, een wat uitgewoonde maar sfeervolle zaal, een publiek dat meelachte & -huilde, 
voorin big spenders op stoelen rond een tafeltje met kopjes en een pot thee. Daarachter de 
verschillende rangen met de gebruikelijke stoelenrijen. Ik had er, als één van de weinig 
westerlingen, voor 180 yuan (omgerekend zo’n 45 hfl) een plek. De stemming zat erin en het 
was allemaal muziek en zang, heel soms een poosje gepraat. In mimiek & gebaren & 
enscenering met weelderige decors en kostuums was globaal te volgen wat er aan de hand 
was, zoals verdriet, jaloezie, gemenigheid, love enz. enz. Nee, ik vermaakte me prima. 

De hedendaagse chinese opera bestaat uit twee hoofdstromingen, een traditionele, 
doorgaans aangegeven met steden- of provincienamen (Peking-opera, Sjanghai-opera, 



Guizhou-opera e.d.), en een moderne op westerse leest geschoeide. Ik was dus getuige van 
een exempel van deze laatste stroming, die ooit juist door de communistische overheid 
krachtig is gestimuleerd. Ook de door mij bezochte opera, ongeveer getiteld als “Een 
sesamoliemolen...(en dan nog wat)”, was daardoor getekend, wat o.a. bleek uit het feit dat de 
muziek door een “collectief” van zes componisten was geschreven. Het was voor westerse 
oren allemaal heel herkenbaar tonaal. Er zat soms iets van de schrille zang en klanken van 
de traditioneel-chinese opera in, maar ook veel 19e-eeuwse Europese opera. Het leek me 
overigens wel een verhaal met een boodschap en een moraal, misschien zelfs nog uit de tijd 

van de “culturele revolutie”. Ik ben me er overigens van bewust geweest hoeveel eerder dan 
bij ons je in China (en Azië) van een beschaving kon spreken.  
 
Zo is het oudste muziek’systeem’ in China ontstaan in het derde millennium vóór ons jaar nul. 
Met systeem wordt bedoeld dat men er toen al een sterk met religie en filosofie verbonden 
manier van denken en theoretiseren over muziek had, b.v. over de plaats van hartslag, adem 
en stem in muziek en hoe de 12 tonen van het octaaf waren verbonden met de 12 maanden, 
de tweemaal 12 uren van de dag, de vijf maal 12 minuten in het uur. Verder zijn van de 10e 
eeuw af al notatieboeken met liederen en muzikale drama’s overgeleverd. Het muzikale 
drama neemt in de hele chinese muziekgeschiedenis trouwens een overheersende plaats in. 
Nee, ik realiseerde me het gewicht van mijn bezoek aan die opera heel goed. 
En toch ging ik na anderhalf uur. De voorstelling was om half acht gestart. Het begon er veel 
op te lijken dat er geen pauze zou zijn, want onderwijl was er gaande de uitvoering na zo’n 
vijf kwartier een druk af- en aangeloop naar de toiletten op gang gekomen. Ik wist niet hoe 
lang het zou gaan duren, terwijl m’n blaas begon op te spelen en ik halverwege een rij (wel 
mooi in het midden) zat ingesloten.  
 

Alles bij elkaar kwam het er van dat ik het op een gegeven moment ook eigenlijk wel had 
gezien en beleefd. Er begonnen zich dingen te herhalen en het feitelijke verhaal kon ik toch 
niet volgen, zodat ik ook niet nieuwsgierig hoefde te zijn naar het verdere verloop of een 
ontknoping. Bovendien zag ik een beetje op tegen het gedrang na afloop en was er nog een 
nawerking van de jetlag in een sterk opkomende slaperigheid. (Achteraf las ik ergens dat 
chinese opera-uitvoeringen wel vier uren kunnen duren....) Zodoende besloot ik van een 
particuliere plaspauze gebruik te maken om het theater te verlaten, maar niet dan in het 
genoeglijke besef dat ik in vervolg op Sydney, Kaapstad, Moskou, Milaan, New York, Wenen, 
Verona, Parijs en Berlijn ook in Beijing in de opera had gezeten. Nu alleen nog Buenos Aires 
met z’n beroemde Teatro Colon en Covent Garden in Londen. Dan is het wel genoeg. 
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Mocht u willen reageren op dit artikel, mondeling of schriftelijk, zend u reactie naar de 
redactie van KoorVisie, of stuur gewoon een mailtje. 
 
 
 
 


