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a de revolutionaire periode, waarin 

nagenoeg geen ruimte was voor  

individuele emoties, veranderde het 

smaakgevoel van de Chinezen onder 

invloed van de toestroom van buitenlandse  

cultuur, waaronder ook muziek. Ik richt mij in dit 

artikel op de jaren tachtig en negentig van de  

vorige eeuw. Een van de bekendste liederen uit 

deze periode is ‘Groot China’, uit 1995. Dit lied 

werd uitgevoerd door Gao Feng, die ook het lied 

heeft gecomponeerd en de tekst heeft geschreven: 

 

Groot China (Dà Zhongguó) 

We hebben allemaal één thuis, dat China heet. 

Veel broers en zussen en een mooi landschap. 

Er zijn twee kronkelende draken thuis, dit zijn de 

Yangtze-rivier en de Gele Rivier. 

Kijk naar die Grote Muur die zich duizenden  

mijlen uitstrekt tussen de wolken. 

Kijk naar het Qinghai Xizang [Tibet] Plateau,  

uitgestrekter dan de hemel. 

Ons grote China, ja! Wat een groot thuis. 

Ik wil haar voor altijd en eeuwig vergezellen. 

 

De vaakst herhaalde woorden in deze liederen zijn 

‘ons grote China’ en ‘een groot thuis’. Alle ‘broe-

ders en zusters’ behoren tot dit ‘grote thuis’. Deze 

teksten benadrukken de nationale eenheid. Boven-

dien worden de typische nationale symbolen in de 

teksten genoemd. De Grote Muur (de Chinese 

Muur) is een van de meest gebruikte symbolen 

voor China. De Yangtze-rivier is de langste rivier  

en de Gele Rivier staat bekend als de moederrivier 

voor alle Chinezen. De draak is ook een typisch 

cultureel symbool. In de oudheid werd de draak 

geassocieerd met de keizer en de macht. In de  

Door het organiseren van regionale en nationale muziek -

wedstrijden en popconcerten wordt het uitdragen van de 

staatsideologie versterkt 

De propagandaliederen in de revolutionaire Mao-periode (1949-1976) 

richtten zich vooral op de verspreiding van de communistische ideo-

logie, de verheerlijking van het partijkader en de vereniging van de  

bevolking tegen de voormalige Japanse agressor. In de daaropvolgende 

periode van de door Deng Xiaoping geïntroduceerde opendeurpolitiek 

stelde China zich meer open voor het Westen en ontstond er aanzien-

lijk meer marktwerking onder het zogenoemde socialisme met  

Chinese karakteristieken. Dat had ook grote invloed op de propaganda-

liederen die werden gezongen.  

N



22 CULTUUR   |  China Nu 2020 - 3

In de latere periode gaat het meer over nationale trots, de CCP en 

haar leiders worden op een subtielere manier geprezen dan in de  

revolutionaire tijd 

Zowel in ‘Groot China’ als in ‘Mijn Chinese hart’ 

worden de Grote Muur, de Yangtze-rivier en de 

Gele Rivier genoemd als typische symbolen van 

China. Toch interpreteer ik ze in beide liederen 

verschillend. In ‘Groot China’ staan deze symbo-

len voor de trots van de Chinese ‘broeders en  

zusters’. In ‘Mijn Chinese hart’ verbinden deze 

symbolen China en de Chinezen die buiten het  

vasteland van China zijn geboren. Deze symbolen 

brengen de overzeese Chinezen als het ware terug 

naar het vasteland, terug naar hun voorouders en 

hun oorsprong. Daarmee staan deze liederen voor 

een authentieke Chinese geest en een gevoel van 

verbondenheid. 

Een ander vergelijkbaar lied over alle Chinezen, 

zowel in China als in het buitenland, heet ‘Chine-

zen’. Het werd uitgevoerd door de Hongkongse 

zangeres Liu Dehua: 

 

Chinezen (Zhongguó Rén) 

Dezelfde tranen, dezelfde pijn, 

Het lijden uit het verleden blijft in ons hart.  

Hetzelfde bloed, hetzelfde ras, 

We werken hard voor de dromen van de toekomst.  

Hand in hand, jij en ik, met opgeheven hoofd  

marcheren we voorwaarts. 

Laat de wereld weten dat we allemaal Chinees zijn.  

 

‘Chinezen’ werd uitgebracht in 1997, het jaar 

waarin de Britse soevereiniteit over Hongkong 

werd overgedragen aan China. Het lied hanteert 

een zeer ruime definitie van het Chinese volk. Het 

maakt niet uit waar je bent of waar je geboren bent: 

zolang je van ‘hetzelfde ras’ bent, moet je de we-

reld met trots ‘laten weten dat we allemaal Chinees 

zijn’. Ook hier zien we weer het uitdragen van  

nationale trots en een oproep tot nationale een-

heid. In de periode voorafgaand aan de openstel-

ling zagen we liedjes die de CCP en haar leiders 

prezen. Een typisch voorbeeld van zo’n liedje uit de 

jaren negentig is ‘Verhaal van de lente’. Het werd 

uitgevoerd door Dong Wenhua: 

 

moderne tijd is de draak een spiritueel en cultureel 

symbool, dat staat voor welvaart en superioriteit. 

Chinezen beschouwen zichzelf als de nakomelingen 

van draken. Ook het landschappelijk prachtige 

Tibet wordt genoemd als onderdeel van het ‘grote 

thuis’, hoewel het officiële gezag over Tibet voor 

de internationale gemeenschap een controversieel 

onderwerp is.  

De genoemde symbolen zijn ook in andere popu-

laire liederen te vinden. Een voorbeeld is ‘Mijn 

Chinese hart’. Sinds Zhang Mingmin dit lied zong 

op het Chinese Nieuwjaarsgala in 1984, heeft het 

zich wijd verspreid: 

 

Mijn Chinese hart (Wo de Zhongguó Xin) 

Bergen en rivieren zijn er alleen in mijn dromen. 

Ik heb al heel lang geen voet meer in het oude land 

gezet. 

Toch kan niets mijn Chinese hart bekeren. 

Ook al heb ik mezelf in een buitenlands pak  

uitgedost, 

Mijn hart is nog steeds Chinees. 

Mijn voorvaderen hebben elke centimeter van mij 

gemerkt  

Met de Chinese stempel. 

Grote Yangtze, Grote Muur 

Gele Berg, Gele Rivier 

Dat zo zwaar op mijn boezem drukt. 

Wanneer of waar dan ook 

Je bent me altijd dierbaar. 

In het bloed dat door mijn hart stroomt, 

Weerklinkt China, China. 

Zelfs al bevind ik mij in een ander land, 

Niets kan mijn Chinese hart bekeren. 

 

Zhang Mingmin is afkomstig uit Hongkong, dat in 

1984 nog een Britse kolonie was. In dit lied groeit 

een jongeman op in een westerse omgeving, in een 

‘buitenlands pak’. Hoewel hij lang niet op het  

vasteland van China is geweest, droomt hij over ‘de 

bergen en rivieren’ van China. Hij is van oorsprong 

Chinees, heeft een ‘Chinees hart’ en dat zal nooit 

veranderen. 

^



Verhaal van de lente (Chuantian de Gùshì) 

In het voorjaar van 1979 

Was er een oude man 

Aan de kust van de Chinese Zuidzee 

Die een cirkel trok. 

Als in een mythe verschenen er plotseling veel  

steden aan de horizon 

En vele gouden bergen verschenen als in een  

wonder. 

Lentedonderslagen, ah! Deden beide zijden van  

de Grote Muur ontwaken. 

Lentezon, ah! Heeft beide oevers van de Yangtze-

rivier opgewarmd. 

Ah! China! Ah! China! 

Je zet nieuwe stappen die vol kracht en grootsheid 

zijn. 

Je wandelt een lente binnen waarin alles er fris en 

vrolijk uitziet. 

 

In dit lied komen we geen enkele naam van een 

CCP-leider tegen, maar iedereen weet dat ‘een 

oude man’ verwijst naar Deng Xiaoping, die ver-

antwoordelijk was voor het openstellingsbeleid. 

‘Een cirkel’ verwijst naar de Speciale Economische 

Zones. Verder impliceert het verschijnen van  

‘gouden bergen’ dat de rijkdom toeneemt. De lof 

op de CCP-leider is subtiel. De Grote Muur en de 

Yangtze-rivier worden hier wederom opgevoerd als 

de bekende, grote symbolen van China. 

 

Presentatie en promotie 
Halverwege de jaren negentig had 75 procent van 

de Chinese bevolking toegang tot televisie. In de 

steden had maar liefst 90 procent van de huishou-

dens minstens één tv. Televisie was het dominante 

massamedium in de jaren negentig. Alle televisie-

stations stonden en staan nog steeds onder  

controle van de CCP. 

Via de televisie wordt op verschillende manieren 

muziek gepromoot. Door de oprichting van een 

muziektelevisiekanaal halverwege de jaren negen-

tig kwam de Chinese muziek op een nieuw, hoger 

niveau terecht. Het kanaal presenteerde bijna  

continu liedjes en behandelde allerlei onderwerpen 

vanuit een nationalistische visie. ‘Groot China’ 

werd algemeen bekend doordat het vaak op tv 

werd uitgezonden. Een andere gelegenheid om  

nationalistisch liederen te promoten doet zich 

voor bij het Chinese Nieuwjaarsgala. Het kijken 

naar dit gala is uitgegroeid tot een familietraditie. 

Liederen kunnen hits worden en artiesten kunnen 

van de ene op de andere dag beroemdheden worden. 

Artiesten vechten voor een kans om op te treden in 

deze show. Alle bovengenoemde vier nummers 

zijn onderdeel van het Gala geweest. ‘Groot China’ 

werd twee keer uitgevoerd, in 1996 en 1998. De 

eerste keer werd dit lied uitgevoerd door Gao Feng 

en een andere zangeres van het vasteland, terwijl 

in 1998 de zangers Mao Ning, Liu Dehua en Zhang 

Xinzhe uit respectievelijk het vasteland van China, 

Hongkong en Taiwan optraden. Doordat ze ge-

drieën ‘We hebben allemaal één thuis, dat China 

heet’ zongen, kwam bij iedere kijker in 1998 de 

boodschap binnen dat Hongkong was teruggekeerd 

naar het ‘grote thuis’. De deelname van de Taiwa-

nese zanger Zhang Xinzhe suggereerde dat Taiwan 

op een dag ook zou terugkeren naar het ‘grote 

thuis’. Andere vertolkingen van ‘Groot China’ 

samen met ‘Chinezen’ en ‘Mijn Chinese hart’ door 

Hongkongse zangers creëerden een nieuwe identi-

teit voor de Chinezen. De verschillen tussen het 

vasteland van China, Hongkong, Taiwan en over-

zeese gemeenschappen vervaagden en er ontstond 

een grote, wereldwijde Chinese familie. 

Bo Xilai wilde de zogenoemde ‘rode cultuur’ laten herleven en 

daarmee het patriottisme versterken
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Bo Xilai 
Er zijn verschillende campagnes geweest voor het 

zingen van liedjes die de CCP prezen. Zo werden er 

voor de negentigste verjaardag van de Partij in juli 

2011 zangwedstrijden georganiseerd. Met liederen 

moesten Chinezen de Partij prijzen, het moeder-

land prijzen. De regio waar de campagne het  

actiefst gestalte kreeg was Chongqing. Dat ge-

beurde onder leiding van de, inmiddels in onge-

nade gevallen, Bo Xilai. Bo wilde de zogenoemde 

‘rode cultuur’ uit de Mao-tijd laten herleven en 

daarmee het patriottisme versterken. In zijn me-

tropool en regio waren zo'n dertig miljoen mensen 

verplicht deel te nemen aan een ‘lofzangkoor voor 

de regerende partij’. Tijdens grote evenementen 

zongen duizenden mensen liederen als ‘Zonder de 

Communistische Partij zou er geen nieuw China 

zijn’. 

De overheid gaf financiële steun aan diverse  

muziekwedstrijden, die dan wel aan bepaalde 

eisen moesten voldoen. Zo werden gewone men-

sen aangemoedigd om deel te nemen aan het zin-

gen van liederen die volgens de officiële artistieke 

standaard acceptabel werden geacht. De overheid 

sponsorde ook popconcerten wanneer deze aan 

bepaalde eisen voldeden, bijvoorbeeld wanneer 

aan het eind van het concert ‘Groot China’ werd 

gezongen.   

Na de openstelling was er een veel breder scala aan 

muziek beschikbaar voor Chinezen.  De controle 

werd niet versoepeld, maar er ontstond een coöpe-

ratief systeem tussen de CCP en een deel van de 

muzikanten. Een politiek correct lied werd  

beloond met een intensieve promotie op televisie, 

zoals het geval was met ‘Groot China’ en ‘Chinezen’. 

Zowel in de periode van voor als na de openstelling 

vind je in de propagandaliederen communistische 

elementen terug, zoals nationale eenheid en lof 

voor de CCP en haar leiders. De liederen gaan in de 

latere periode meer over nationale trots, waarbij de 

CCP en haar leiders op een subtielere manier  

worden geprezen dan in de revolutionaire periode. 

Bovendien gaan de liederen in deze latere periode 

vaker over alle Chinezen, inclusief die van Hong-

kong, Taiwan en andere overzeese Chinezen. 

Propagandaliederen hebben al met al een ingrij-

pende ontwikkeling doorgemaakt in de vorige 

eeuw. In de periode voor het uitroepen van de 

Volksrepubliek China (1949) werden bestaande 

volksliederen voorzien van nieuwe politieke  

teksten om de bekendheid van politieke figuren te 

vergroten. Met pamfletten en optredens werden de 

liederen gepromoot in gebieden die door de CCP 

werden gecontroleerd. Na de oprichting van de 

Volksrepubliek China werd een landelijk radio -

netwerk opgericht voor het promoten van partij-

ideeën. Na de openstelling werd de televisie het 

dominante massamedium voor het promoten van 

liedjes via een gevarieerd programma-aanbod. 

Daarbij speelden het muziektelevisiekanaal en het 

Nieuwjaarsgala een belangrijke rol. Het uitdragen 

van de staatsideologie werd versterkt door op alle 

niveaus regionale en nationale door de staat  

gesponsorde muziekwedstrijden en popconcerten 

te organiseren. Daarmee werden miljoenen  

mensen bereikt. Op deze wijze ging de CCP in haar 

propagandaliederen op succesvolle wijze met haar 

tijd mee. 

 

De deelname van de Taiwanese zanger Zhang Xinzhe aan het 

Nieuwjaarsgala suggereerde dat Taiwan op een dag ook zou  

terugkeren naar het ‘grote thuis’


