Chinese watermonsters – de zee
als metafoor

Deze illustratie is afkomstig uit
Yuan 1980: 323
Iemand uit Qi maant de heer van Jingguo tegen het ommuren van Xue
De heer van Jingguo stond op het punt [zijn leen] Xue te ommuren, en veel van
zijn cliënten maanden hem daartegen. De heer van Jingguo zei tegen de man
belast met het aandienen van gasten: “Laat geen cliënten door.”
Onder de mensen uit Qi bevond zich iemand die een verzoek deed: “Ik verzoek
drie woorden te mogen spreken. Als het er meer zijn, mag ik levend gekookt
worden!”
De heer van Jingguo ontving hem vervolgens. Haastig sprak de cliënt de woorden:
“De grote zeevis!” Daarop draaide hij zich om en ging weg.
De heer van Jingguo zei: “Blijf hier!”
De cliënt sprak: “Uw nederige dienaar waagt het niet de dood als spel te
beschouwen!”
De heer van Jingguo zei: “Er zal u niets gebeuren, spreek door!
Hij antwoordde: “Heeft u niet van de grote zeevis gehoord? Netten kunnen hem
niet tegenhouden, haken kunnen hem niet voortslepen, maar als hij spartelend
buiten het water terecht komt, dan kunnen de veenmollen en mieren hun gang
met hem gaan. Welnu, de staat Qi is als uw water; waarvoor hebt u Xue nodig,

zolang u Qi bezit? Als u Qi kwijtraakt, kunt u de muur om Xue wel zo hoog maken
dat hij tot in de hemel reikt, maar dat zal u nog geen voordeel opleveren.”
De heer van Jingguo zei: “Goed.” Daarop zag hij af van het ommuren van Xue. (He
1990: 297-298; alle vertalingen zijn van mijn hand, tenzij anders aangegeven)
Bovenstaande tekst is afkomstig uit de Strategieën der Strijdende Staten,
samengesteld in de eerste eeuw voor Christus. De roerige periode der Strijdende
Staten duurde van de vijfde tot de derde eeuw voor Christus, en eindigde met de
vereniging van heel China door de staat Qin (221 voor Chr.). De teksten zijn
waarschijnlijk bedoeld als schooloefeningen in de retoriek: hoe overtuig je
heerser A om X te doen (of juist te laten)? In bovenstaande anekdote wordt een
niet nader omschreven grote zeevis gebruikt als politieke metafoor. De humeurige
heerser is de heer van Jingguo, de jongere broer van de koning en kanselier in de
staat Qi, beleend met het gebied Xue. De heer van Jingguo koerst af op een
directe confrontatie met de koning. Zijn plannen Xue te ommuren kunnen worden
opgevat als een provocatie, een eerste teken dat hij een couppoging beraamt om
zijn broer van de troon te stoten. In deze korte tekst trekt de naamloze cliënt
eerst op effectieve manier de aandacht van de leenheer, waarna hij zijn
boodschap in een aantrekkelijk verhaal verpakt.
In het oude China was de zee ver weg. Dit gold allereerst in letterlijke zin, want
het Chinese cultuurgebied ontstond tussen de twee grote rivieren, de Gele Rivier
en de Yangzi, en de kustgebieden in het oosten raakten pas later bewoond. De
staat Qi, in het hierboven vertaalde verhaal, lag wel aan de kust. Belangrijker is
dat de zee ook in figuurlijke zin ver weg was. Ten tijde van de Strijdende Staten
(en ook in de eeuwen daarna) gingen de Chinezen uit van de gedachte dat de
aarde vierkant was en plat, en dat de hemel als een ronde koepel over de aarde
stond, geschraagd door bergen, die als steunpilaren functioneerden. Aan de vier
zijden van de platte aarde lagen vier wereldzeeën, één per windrichting. De
wereld was als volgt ingericht: in het midden lag het Chinese rijk, en daaromheen
in concentrische rechthoeken de verschillende invloedssferen van dat rijk, in
afnemende mate van beschaving: 0) keizerlijke hoofdstad; 1) keizerlijke
domeinen; 2) gebieden van de adel en leenheren; 3) gebieden waar men bezig
was de Chinese beschaving over te nemen, 4) gebieden van barbaren met wie
verdragen waren gesloten; en tot slot 5) gebieden van beschavingsloze barbarij.
Daaromheen lag de zee. Dit overzichtelijke wereldbeeld zou stammen van Yu de
Grote (regeerde volgens overlevering rond 2150 v. Chr.), een van de mythische

oerkeizers, stichter van de Xia-dynastie, waterbouwkundig ingenieur en
bedwinger der rivieren, bestuurder en cartograaf. Yu de Grote werd ook
beschouwd als auteur van de Leidraad door Gebergten en Zeeën, een
fascinerende tekst van mistige herkomst. De Leidraad is een kosmografie: een
allesomvattende inventaris van de wereld, aan de hand van routes door de vier
windstreken en “het midden”. De tekst verschaft overzicht en inzicht door de
wereld in duidelijke categorieën in te delen en door alles wat in de wereld
voorkomt te benoemen en te verklaren. We weten dat de tekst al in de eerste
eeuw voor Christus circuleerde, maar onderdelen ervan stammen uit de tijd van
de Strijdende Staten. De tekst zoals die nu bestaat, is het resultaat van het werk
van de geleerde, dichter en astroloog Guo Pu (276-324), die de verschillende
onderdelen ordende en becommentarieerde. Sinds Guo Pu kent de tekst achttien
hoofdstukken: hoofdstuk 1-5 Leidraad door de gebergten, hoofdstuk 6-13
Leidraad door de zeeën, en hoofdstuk 14-18 De grote woestenijen en de Leidraad
door de landen binnen de zeeën. De bonte parade van curieuze flora en fauna,
bovennatuurlijke wezens en merkwaardige volkeren die de Leidraad bevolken
schreeuwde haast om illustraties. Er zijn door de eeuwen heen dan ook veel
geïllustreerde edities verschenen; de vroegste hiervan zijn helaas niet
overgeleverd. Na Guo Pu hebben diverse andere commentatoren extra informatie
aan de soms summiere omschrijvingen van het origineel toegevoegd. De
belangrijkste moderne commentator is Yuan Ke (1916-2001), een autoriteit op het
gebied van de Chinese mythologie. Van de Leidraad zijn inmiddels Engelse,
Franse en Italiaanse vertalingen verschenen. Een integrale Nederlandse vertaling
bestaat nog niet. Wel publiceerde het tijdschrift Het trage vuur een aantal
representatieve fragmenten.
In de Leidraad komen de diverse zeeën er bekaaid af: er zijn weinig passages
gewijd aan beschrijvingen van een zee of zeewezens – de zee was ten tijde van het
ontstaan van deze tekst waarschijnlijk nog te perifeer. Gelukkig leveren de aan de
zee gewijde passages wel zeer bijzondere dieren op:
In de Oostzee ligt de Golfberg, die zevenduizend mijl de zee in steekt. Op de top
woont een dier dat eruitziet als een rund met een zwart lijf zonder hoorns. Het
heeft één poot en veroorzaakt wind en regen wanneer het in of uit het water gaat.
Het glanst als de zon en maan en loeit als de donder. Het heet de Kui. De Gele
Keizer heeft er ooit een gevangen en met zijn huid een trommel bespannen,
waarop hij sloeg met de botten van het Donderbeest. Het geluid was over

vijfhonderd mijl te horen en zo boezemde hij de wereld schrik in. (“Uit de
Leidraad” 2004: 54; vertaling Burchard Mansvelt Beck)
In dit fragment valt op dat de Oostzee en de Golfberg slechts worden genoemd
om de vindplaats van de Kui aan te duiden. De Leidraad is geen reisverslag: de
lezer zoekt tevergeefs naar opmerkingen over de zwaarte van de reis naar de
Golfberg, over de schoonheid van het uitzicht onderweg of de gevaren die zijn
getrotseerd. De tekst maakt trouwhartig melding van de afstanden die de
verschillende plaatsen van elkaar of van het centrum van de beschaving liggen,
maar elke afstand wordt probleemloos overbrugd, alsof de ene plaats met een
simpele ruimtelijke plooiing direct naast de andere kan worden gebracht. De zee
zelf is geen einddoel, vandaar dat preciezere informatie over
weersomstandigheden, golfhoogte of kleur van het water ontbreekt. Een van de
langste passages in de Leidraad over de zee is de volgende:
Het land Gushe bevindt zich in de zee, het maakt deel uit van de Gushe-archipel.
In het zuidwesten wordt het omringd door bergen. Grootkrab is in de zee.
Heuvelvissen hebben het gezicht van een mens, armen en benen, en het lichaam
van een vis. Ze bevinden zich in zee. De grote brasem leeft in de zee. (De stad)
Mingzu is in de zee. Het Penglai-gebergte bevindt zich in de zee. De reuzenmarkt
bevindt zich in de zee. (Yuan 1980: 322-325)
Deze passage is kenmerkend voor de lapidaire stijl van de tekst. Guo Pu en Yuan
Ke voorzien elke regel van uitgebreid commentaar, regelmatig verwijzen ze naar
parallelpassages in andere (latere) teksten. Soms is één regel in de hoofdtekst
voorzien van wel een hele bladzijde uitleg en citaten uit verwante teksten. Zo ook
bij bovenstaande passage. Grootkrab is problematisch, omdat er in het Chinees
zowel een eigennaam, van bijvoorbeeld een eiland of een godheid, mee bedoeld
kan zijn, als een diersoort, “grote krab”. Over Grootkrab schrijft Guo Pu: “Hier
wordt vermoedelijk de krab van duizend mijl bedoeld.” Ook Yuan Ke haalt diverse
oude bronnen aan, waaruit blijkt dat deze grote krabben al werden vermeld in
teksten van voor de Qin-dynastie (221-206). Yuan citeert Guo Pu’s Optekeningen
vanuit de mysteriën: “Van de grote wezens op aarde zijn de krabben van de
Noordelijke Zee [zo groot] dat wanneer zij één schaar omhoog heffen, die zo hoog
kan reiken als een berg. Daarom moeten zij wel in de zee wonen.” Ook verwijst hij
naar de Kroniek van uitzonderlijke wezens in Lingnan (een verloren gegane tekst
van Meng Guan uit de Tang-dynastie, 618-907): “Er was eens iemand die over zee
voer en bij kleine eilandjes uitkwam, waar bijzonder dichte bossen groeiden.

Daarop meerde hij aan en ging aan wal, om naast het water een maaltje te gaan
koken. Toen het eten half gaar was, verzonken de bossen onder het water. Snel
hakte hij het touw waarmee hij de boot had aangemeerd doormidden, toen lukte
het hem pas weg te komen. Toen hij nauwkeuriger keek, bleek het [eilandje] een
grote krab te zijn.” Droog voegt Yuan eraan toe: “Zo blijkt wel dat deze legendes
merkwaardiger worden naarmate ze evolueren.” (Yuan 1980: 322-323)
Ook de heuvelvis wordt uitvoerig ontleed. Yuan Ke noemt andere voorbeelden van
mensvissen uit de Leidraad, maar tekent daarbij aan dat het in die andere
gevallen gaat om mensvissen die dieren zijn, en niet om vismensen zoals die hier
worden beschreven. (Deze andere mensvissen komen overigens alleen voor in
rivieren, de heuvelvis is de enige met een zeeconnectie.) Het woord “heuvel” in de
naam van deze vissen berust waarschijnlijk op een klankovereenkomst in die tijd
tussen de woorden voor “heuvel” en “mens”. Yuan vermeldt nog de volgende
verhalen over mensvissen, waarbij wij als westerse lezers onwillekeurig aan Hans
Christian Andersen denken. Ten eerste is er de grote geschiedkundige Sima Qian
(eerste eeuw voor Christus), die het over een mensvis heeft. In zijn Optekeningen
van de hofhistoriograaf staat: “Bij de begrafenis van de Eerste Keizer maakten ze
kaarsen van het vet van mensvissen.” In Gan Bao’s Naspeuringen naar het
bovennatuurlijke (eerste helft vierde eeuw) zien we pas verhalen over vismensen,
dus meerminnen. Gan schrijft: “Voorbij de Zuidelijke Zee heb je meerminnen, ze
wonen in het water zoals vissen, (…) en wanneer ze huilen, kunnen er parels uit
hun ogen komen.” In de Keizerlijke encyclopedie uit de Taiping-periode (tiende
eeuw) wordt een teloorgegane passage uit de oudere Verhandeling over de
veelheid der dingen geciteerd: “Wanneer meerminnen uit het water komen,
vragen ze onderdak bij mensen. Na verloop van tijd gaan ze zijde verkopen.
Wanneer ze op het punt staan weg te gaan, vragen ze een kom van hun gastheer,
en vullen die met tranen die in parels veranderen. De parels schenken ze
vervolgens aan hun gastheer.” Latere verhalen staan in de Omvattende
optekeningen uit de Taiping-periode (tiende eeuw), waar een oudere bron uit de
Tang wordt geciteerd: “De vorm van de zeemeermin is als een mens, in haar
wenkbrauwen, ogen, neus, mond, handen en nagels is zij precies als een knap
meisje. Haar huid is zo wit als jade, haar haar is als een paardenstaart, wel
anderhalve meter lang.” Een tekst uit de Song-dynastie (960-1279) meldt: “Toen
gezant Chao Dao opdracht kreeg naar Gaoli [Korea] te gaan, meerde hij ‘s avonds
zijn boot aan bij een berg. Hij zag in de verte dat er zich een vrouw op een
zandbank bevond, ze was in het rood gekleed, haar haarknot zat een beetje

slordig, en haar armen waren rood behaard. De zeelui zeiden: ‘Weet u misschien
wat dat is, daar op zee?’ Cha antwoordde: ‘Dat is een meermin.’” (Yuan 1980:
323-324)
Het eiland Penglai wordt hier slechts kort genoemd, en dat terwijl het bekend
stond als een magisch oord. De Eerste Keizer (regeerde 221-214 voor Chr.) was
zo geobsedeerd door de wens het eeuwige leven te bereiken dat hij tijdens de
latere jaren van zijn bewind voortdurend alchemisten, artsen en andere
deskundigen liet zoeken naar een recept voor onsterfelijkheid. Ingrediënten voor
een onsterfelijkheidsmedicijn zouden aanwezig zijn op Penglai, maar konden
alleen bemachtigd worden door maagdelijke jongens en meisjes. De Eerste Keizer
stuurde een aantal expedities naar Penglai, echter zonder resultaat. De keizer
overleed tijdens een van zijn reizen door het land. Om te voorkomen dat het
nieuws van zijn dood voortijdig uitlekte (en er in de hoofdstad een coup gepleegd
zou worden), reisde de keizerlijke entourage op de gebruikelijke manier terug
naar de hoofdstad. Om de stank van het ontbindende lijk te verhullen reden er
wagens met vis achter de keizerlijke koets. In Sima Qians Optekeningen van de
hofhistoriograaf wordt Penglai als volgt beschreven: “De drie godeneilanden
Penglai, Fangzhang en Yingzhou liggen volgens overlevering in de Golf van Bohai,
de verschillende onsterfelijken en het onsterfelijkheidsmedicijn bevinden zich
daar. De voorwerpen, vogels en wilde dieren op de eilanden zijn volledig wit, de
paleizen zijn opgetrokken uit goud en zilver. Vanuit de verte, dus voordat je bij ze
aankomt, zien deze eilanden eruit als wolken.” (Yuan 1980: 325)
Sommige mythische wezens uit de Leidraad zijn populair gebleven. Een onooglijk
vogeltje kon zo uitgroeien tot een krachtig symbool voor vrouwenemancipatie. De
vogel wordt als volgt beschreven:
Weer tweehonderd mijl naar het noorden bevindt zich een berg, die de Tortelduifberg heet. Er groeien daar veel moerbeien. Op de berg is een vogel, met de vorm
van een kraai, een gestreepte kop, witte snavel en rode poten. Deze vogel heet de
Geestbeschermer, of jingwei, ze roept haar eigen naam. Dit is de dochter van
Keizer Yan, genaamd Nüwa. Nüwa zwom in de Oostelijke Zee, maar verdronk en
keerde niet terug. Daarom veranderde ze in Geestbeschermer. Vaak draagt ze
takjes en steentjes van de Westberg in haar bek om daarmee de Oostelijke Zee te
dempen. De Zhang-rivier ontspringt hier en stroomt oostwaarts naar de Gele
Rivier. (Yuan 1980: 92)
Commentator Guo Pu voegt hieraan toe: “Keizer Yan is Shennong, de Goddelijke

Landbouwer.” Yuan Ke haalt de Optekeningen van uiteenzettingen over
merkwaardige zaken (zesde eeuw) aan: “Lang geleden verdronk de dochter van
Keizer Yan in de Oostelijke Zee, ze veranderde in de Geestbeschermer. Ze paarde
met een stormvogeltje en kreeg jongen; als het vrouwtjes waren zagen ze eruit als
de Geestbeschermer, mannetjes waren als het stormvogeltje.” (Yuan 1980: 92-93)
Eeuwen later gebruikte feministe en nationaliste Qiu Jin (1875-1907) dit beeld
van de vogel die steentjes in de zee gooit als een metafoor voor de lange weg van
de emancipatie van de Chinese vrouw. Qiu Jin, die als een van de eerste Chinese
vrouwen naar Japan ging om te studeren, sloot zich daar aan bij een van de
revolutionaire bewegingen die de val van de Qing-dynastie (1644-1911) wilden
bewerkstelligen. Na haar terugkomst in China in 1906 zette ze zich actief in voor
de revolutie. Toen de ondergrondse groepering waarbij zij betrokken was de
gouverneur van de provincie Anhui vermoordde, werd ze gearresteerd. Een paar
dagen na haar arrestatie werd ze onthoofd. Onder haar nagelaten geschriften
bevond zich een onvoltooid tokkelrijm, “De stenen van de Geestbeschermer”.
Tokkelrijmen (tanci) behoren tot de voordrachtsliteratuur. Het zijn lange teksten
met prozapassages en berijmde gedeelten, die met begeleiding van een of
meerdere snaarinstrumenten worden opgevoerd. De onderwerpen zijn heel
gevarieerd: bewerkingen van beroemde romans, gedichten, operateksten, maar
ook teksten over de politieke actualiteit of misstanden in de maatschappij. De titel
van Qiu Jins tokkelrijm “De stenen van de Geestbeschermer”, over de emancipatie
van de vrouw en het belang van onderwijs voor vrouwen, verwijst naar de
mythische vogel uit de Leidraad door Gebergten en Zeeën. In de oorspronkelijke
tekst is de vogel begonnen aan een onmogelijke opdracht: het dempen van de
Oostelijke Zee. De titel van Qiu Jins tekst stelt eigenlijk al dat
vrouwenemancipatie in China een moeilijk te verwezenlijken doel is, maar de
koppige toewijding van de vogel heeft iets hoopvols.
Diezelfde positieve interpretatie van de oude tekst vinden we terug bij de
Chinees-Amerikaanse schrijfster Nie Hualing (1926-). In haar roman Twee
Chinese vrouwen (1976) beschrijft Nie de lotgevallen van een jonge vrouw tegen
het decor van de recente Chinese geschiedenis. Deze vrouw, Sang Qing, wordt
steeds letterlijk ingesloten: in 1945 strandt de boot waarmee ze probeert het
Japanse oorlogsgeweld te ontvluchten op rotsen in het Driekloven-gebied, en in
1948, ten tijde van de burgeroorlog tussen nationalisten en communisten, is ze in
Peking, precies in de maanden dat de stad belegerd wordt door de communisten.
Sang Qing slaagt erin met haar man naar Taiwan te vluchten, maar wanneer haar

man overheidsgeld verduistert, is ze gedwongen met hem onder te duiken op de
vliering van een schuur. In de jaren zestig begint ze een nieuw leven in Amerika.
De traditioneel opgevoede Sang Qing kan niet omgaan met haar nieuwe vrijheid,
en ontwikkelt een andere persoonlijkheid, Tao Hong, die dat wel kan. Zoals een
slang zijn oude huid afwerpt, zo schudt Tao Hong uiteindelijk Sang Qing af. Twee
Chinese vrouwen zet de lezer aan het denken over de relatie tussen het individu
en zijn omgeving, en over de invloed van politiek-historische gebeurtenissen op
iemands leven. De roman kan ook gelezen worden als de moeizame
emancipatiegeschiedenis van een traditionele Chinese vrouw. Nie eindigt haar
roman eindigt met een bewerking van het verhaal over Prinssessemus. De
traditionele Sang Qing redt het niet in het vrije Amerika, maar in een
getransformeerde vorm, als Tao Hong, kan ze haar leven toch voortzetten. Zo is
Prinsessemus ook in deze moderne Chinese roman een symbool van hoop en
doorzettingsvermogen:
Nüwa verdronk in de zee. Ze wilde echter niet sterven.
Ze veranderde in een kleine vogel, en werd Prinsessemus genoemd […].
Prinsessemus wilde de zee dempen.
In haar bek droeg ze een steentje van de Tortelduif-berg, vloog naar de Oostelijke
Zee en wierp het steentje in de zee. Zo vloog ze dag en nacht zonder ophouden
heen en weer, met elke keer een steentje in haar bek.
De grote zee bulderde: “Vogeltje, houd er toch mee op! In nog geen duizend of
tienduizend jaar zal het je lukken de grote zee op te vullen!”
Prinsessemus gooide een steentje in de zee. “Zelfs al kost het me een miljoen jaar,
tien miljoen jaar, één miljard jaar, tot de laatste dag van de wereld, toch zal ik de
grote zee opvullen!”
De Oostelijke Zee lachte hard: “Nou, ga dan maar verder met opvullen! Domme
vogel!”
Prinsessemus vloog weer terug naar de Tortelduif-berg, pakte weer een steentje
in haar snavel, vloog weer naar de Oostelijke Zee en liet het steentje weer in de
zee vallen.
Tot de dag van vandaag vliegt Prinsessemus daar heen en weer. (Nie 1986: 240)
Een tweede kenmerk van de zee dat regelmatig wordt aangehaald in de vroege
Chinese literatuur is dat van zijn onmetelijkheid. In de geschriften van de
taoïstische filosoof Zhuangzi (vierde eeuw voor Christus) staan diverse passages
waarin het oneindige en het onbegrensde van de zee gecontrasteerd wordt met
het beperkte blikveld van een individu, zoals in de beroemde fabel over de kikker

en de zeeschildpad, hier in de vertaling van Kristofer Schipper:
“Heb je dan nooit gehoord van die kikker die onder in de oude put zat? Die zei
tegen de schildpad uit de Oostelijke Wereldzee: ‘Ik ben in m’n schik! Wanneer ik
eruit wil, dan spring ik boven op de rand van de put, en wanneer ik binnen wil
uitrusten, dan is er het gat van de ontbrekende steen in de wand. Wanneer ik in
het water duik, dan komt het tot mijn oksels en tot onder mijn kin, en zit ik in de
modder, dan zakken mijn poten erin weg tot over mijn enkels. Rondom me zie ik
krabbetjes en donderkopjes, die geen van al tegen me op kunnen wegen. Ja zeker
wel! Een hele plas water voor mij alleen, het plezier om in een oude punt rond te
plenzen, dat is echt het beste dat er bestaat! Waarom zou u, meneer, niet eens
een keertje naar binnen gaan om een kijkje te nemen?’
De schildpad van de Oostelijke Wereldzee had zijn linkerpoot nog niet naar
binnen gestoken of zijn rechterknie zat al klem. Daarop keerde hij zich om,
maakte zich los, en zei tot de kikker: ‘De zee! Afstanden van duizenden mijlen zijn
ontoereikend om over zijn grootheid te praten; dimensies van duizenden vadems
zijn ontoereikend om zijn diepte te peilen. In het tijdperk van de grote Yu waren
er negen van de tien jaren grote overstromingen, en toch steeg het peil van de
zee niet. Ten tijde van de Tang heerste er zeven van de acht jaren droogte, en
toch bleven de oevers van de zee op hun plaats. Nimmer veranderen, geen
moment, en ook niet in alle eeuwigheid, nooit uitbreiden of terugtrekken, of er nu
veel of weinig water binnenkomt, dat nu is de grote vreugde van de Oostelijke
Wereldzee.’” (Zhuang Zi 2007: 231-232)
In bovenstaande teksten wordt de zee op een haast abstracte manier beschreven:
behalve dat hij onmetelijk groot is en merkwaardige wezens huisvest, bezit hij
blijkbaar geen noemenswaardige andere eigenschappen. Misschien valt die
afstandelijke belangstelling voor de zee te verklaren uit het feit dat de zeevaart in
de tijd waarin onze teksten tot stand kwamen nog niet zo ontwikkeld was.
Ten besluit een van de beroemdste zee-metaforen uit de recente geschiedenis. In
de Volksrepubliek China werd in juni 1988 de zesdelige televisiedocumentaire
“Klaagzang op de Rivier” uitgezonden. De serie, bedacht door een drietal
kritische intellectuelen, levert ongezouten kritiek op het sino-centrisme. Door
middel van gesprekken met vooraanstaande historici en intellectuelen – allemaal
afkomstig uit het hervormingsgezinde kamp – wordt een beeld geschetst van een
land dat door zijn geschiedenis heen weinig moest hebben van buitenlanders, en
dat ook nu (eind jaren tachtig van de vorige eeuw) het contact met het buitenland
het liefst zoveel mogelijk beperkte. Om hun betoog te verduidelijken gebruiken de

makers van “Klaagzang” de Chinese muur en de Gele Rivier als symbolen van de
“gele cultuur” – het onderontwikkelde, in zichzelf gekeerde, conservatieve China,
dat krampachtig probeert al het vreemde buiten te sluiten. Daartegenover staat
de “blauwe cultuur”, de cultuur van de oceanen, van zeevaarders en van
ontdekkingsreizigers. Deze cultuur is open, nieuwsgierig en sluit het vreemde niet
bij voorbaat uit. De boodschap van de serie werd destijds niet erg positief
ontvangen: het algemene gevoelen was dat China te negatief werd afgeschilderd,
terwijl het Westen de hemel in werd geprezen. In “Klaagzang” is de zee altijd
verbonden met het Westen (Amerika en Europa), dat als een onveranderlijk
geheel wordt gepresenteerd. In de televisieserie is de zee feitelijk even
karakterloos als de zee van de Leidraad. De zee genereert (politieke) metaforen
van grote zeggingskracht, maar zelf wordt hij niet of amper beschreven. Dat hoeft
ook niet, de zee ís.
LITERATUUR
The Classic of Mountains and Seas. 1999. Vertaald en van een inleiding en noten
voorzien door Anne Birrell, Londen: Penguin Books, in de serie Penguin Classics.
He Jianzhang, Zhanguo ce zhushi. 1990. [Becommentarieerde Strategieën der
Strijdende Staten], Peking: Zhonghua shuju.
Wilt Idema en Lloyd Haft. 1996. Chinese letterkunde: een inleiding, Amsterdam:
Amsterdam University Press.
Wilt Idema. 1999. De onthoofde feministe, Amsterdam: Atlas.
Alice de Jong. “The Demise of the Dragon: Backgrounds to the Film ‘River Elegy’”,
in China Information Vol. IV, nr. 3 (winter 1989-1990), pp. 28-43.
B.J. Mansvelt Beck. “Veervolk, Enkelpoters, Wilden en Romeinen: een blik buiten
de grenzen van het oude Chinese rijk”, in Het trage vuur 27 (september 2004),
pp. 42-44.
Nie Hualing. 1987. Twee Chinese vrouwen, vertaald door Anne Sytske Keijser,
Amsterdam: An Dekker.
Richard E. Strassberg. 2002. A Chinese Bestiary: Strange Creatures from the
Guideways through Mountains and Seas, Berkeley: University of California Press.
“Uit de Leidraad door Gebergten en Zeeën”, vertaald door B.J. Mansvelt Beck, in
Het trage vuur 27 (september 2004), pp. 45-54.
Yuan Ke. 1980. Shanhai jing jiaozhu [Geannoteerde Leidraad door gebergten en
zeeën], annotaties van Yuan Ke, Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
Zhuang Zi. 2007. De volledige geschriften: Het grote klassieke boek van het
taoïsme, vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper, Amsterdam: Augustus.

