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/n het midden van de jaren tachtig werd Beijing opgeschrikt door de rock sound van Cui 

Jian. Sindsdien is er een levendige Chinese rockcultuur tot bloei gekomen die het onderwerp 

vormt van deze studie. Voor dit onderzoek zi jn talrijke bronnen gebruikt: 94 interviews met 

bands, managers van platenmaatschappijen, jongeren en journal isten; een enquête onder 

650 jongeren in Beij ing; fanmail van 80 fans aan hun favoriete bands; een verzameling van 

1 70 CD's; observaties tijdens talrijke optredens van bands; en artikelen uit de muziekbladen 

van China. 

Rock wordt in China als een specifiek genre behandeld. In de CD winkels staat het apart 

van de uit Hong Kong en Taiwan afkomstige pop, speciale platenlabels zi jn ervoor opgericht 

en Beijing telt een aantal speciale rockbars. Rock trekt ook een eigen publiek. Wat maakt rock 

nu zo verschillend van andere muziekgenres? De wereld van rock wordt bij elkaar gehouden 

door diverse vertogen die tezamen de rockmytho log ie vormen. De werk ing van deze 

mytho log ie komt het sterkst tot u i t ing in het verschil tussen rock en pop. Terwij l rock 

geconstrueerd is als subversief en authentiek, wordt pop veelal afgedaan als onbenull ig en 

nep. Rock ontleent z i jn culturele positie mede aan het vertoog van de hoge kunsten, pop 

wordt gezien als banale cultuur. De teksten van Cui Jian verschijnen in een overzicht van 

Chinese poëzie in de 20ste eeuw, een lot dat niet is weggelegd voor de teksten van Coco Lee 

(een popster uit Taiwan). Rock en commercie staan op gespannen voet met elkaar, daarentegen 

wordt geld als de dri jvende kracht gezien van pop door veel journalisten, rock zangers en, 

vaak ook, academici. 

Het onderscheid tussen pop en rock is niet specifiek Chinees, integendeel, ook in het 

Westen neemt Britney Spears een geheel andere positie in dan U2 . Er is echter een cruciaal 

verschil: lokaliteit speelt in de context van China een grotere rol. Terwijl rock voornameli jk 

uit Beij ing komt, staat pop synoniem met Taiwan en Hong Kong. De kritiek vanuit rock op 

pop heeft in China een duideli jke ideologische, aan de plaats gerelateerde, component. Het 

culturele noorden kijkt neer op het commerciële zuiden. In mi jn boek laat ik zien hoe deze 

lokali teit een cruciaal onderdeel vormt voor de constructie van authenticiteit binnen de 

rockcultuur. 

Een tweede tegenstelling die de rockcultuur in Beijing vormt, is het vermeende verschil 

tussen het Westen en China. Juist omdat rock door journal is ten en muzikanten word t 

geïnterpreteerd als een stijl die zi jn wortels heeft in het Westen, zien rockers in Beijing z ich 

geplaatst voor de vraag of en hoe zij zich kunnen onderscheiden. De angst om slechts een 

kopie te z i jn van het Westen leidt ertoe dat veel bands Chinese elementen in hun muziek 

integreren. Wederom is authenticiteit een sleutelbegrip, nu niet alleen ten opzichte van pop, 

maar ook om bestaansrecht op te eisen vis-a-vis de Westerse collega's. Ik onderscheid twee 

stromingen binnen de integratie van Chinese elementen: de verwi jz ingen naar het oude, 

traditionele China, en naar het revolutionaire, communistische China. De naam van de heavy 

metal band Tang Dynasty weerspiegelt zi jn verlangen naar het grote en sterke China van 

vroeger. De punkband 69 transformeert strijdliederen van de culturele revolutie tot snelle 



punksongs. Er is hier sprake van ironie, misschien kan zelfs gesproken worden van een 

symbolisch verzet, maar tegelijkertijd beweegt de rockcultuur zich hiermee in nationalistisch 

vaarwater. De veelvuldig voorkomende verwijzingen naar "specifiek" Chinese karakteristieken 

roepen associaties op met de partijpolitiek van de jaren negentig. Met de teloorgang van het 

communisme heeft de Communistische Partij steeds duideli jker gekozen voor nationalisme 

als bindende ideologie. Daarin zien zij z ich soms gesteund uit een onverwachte hoek: de 

rockcultuur van Beijing. 

Maar die bestaat e igenl i jk niet meer, zo bl i jkt uit mi jn onderzoek. De rockcultuur is 

uiteengevallen in talri jke "scenes", waarvan ik de meest prominente heb beschreven in dit 

boek. Discussies over authenticiteit en over het al dan niet sinificeren van rock vieren hoogtij 

tussen de bands van de verschillende scenes. Het doel van mijn classificatie in scenes is niet 

zozeer om een ordening aan te brengen als wel om inzicht te krijgen in de subtiele constructies 

van en gevechten over authenticiteit en lokaliteit. De underground scene kenmerkt zich door 

een dadaïstische, vulgaire en metaforische stijl waarin hun culturele en polit ieke kritiek is 

verpakt. De low-fi opnames maken dat de sound authentiek klinkt, terwij l verwijzingen naar 

het revolutionaire China (The Fly) of de integratie van "traditionele" instrumenten (Zi Yue) de 

scene sinificeert. Heavy metal kenmerkt zich in China dooreen ridderlijke stijl (vol verwijzingen 

naar het oude China), het z i jn vooral "echte" mannen die deze muziek spelen, hetgeen de 

sound authentiseert. Folk-rock zangers construeren authentici tei t door een vertoog van 

normali tei t en int imiteit op te bouwen. Het zi jn gewone buurjongens die met een gitaar in 

hun hand, gekleed in een vale spijkerbroek met wit T-shirt, het verlangen naar hun geboortedorp 

bezingen. Pop-rock beweegt zich op de grens van de rockcultuur en wordt door de meeste 

rockers niet echt serieus genomen. Daartegen verweren zij zich door zich te richten op het 

grote publiek ("the common people"). In hun populariteit zien pop-rock zangers zich gesteund 

in hun kritiek dat rock snobistisch is. Veel publiek zal er nooit bij de hardcore punkconcerten 

in Beijing z i jn . Levendig is het er we l , de korte upbeat liedjes, de " D o It Yourself" ideologie 

van punk (waarmee de notie van muzikaal talent aan de kaak wordt gesteld), maken het tot 

een sound die recht uit het hart komt. De pop-punk bands voegen aan de punksti j l een 

spontane, ondeugende pose toe. De moderne bands van Beij ing bedienen zich van een 

elektronische dan wel een Britpop sound. In beide gevallen is de stijl vooral kosmopolitisch. 

Naast de eerder genoemde incorporatie van Chinese elementen hanteren de verschillende 

scenes dus specifieke stijlen teneinde een zekere authenticiteit te waarborgen. Opmerkel i jk 

genoeg zi jn het vooral de sounds die de rockmythologie het dichtst benaderen: heavy metal, 

underground en punk - kortom: de "harde" sounds, die driftig gebruik maken van verwijzingen 

naar het oude, dan wel het communist ische China. Des te harder een band rockt, des te 

sterker de behoefte om zich te lokaliseren. De meer hybride scenes, zoals pop-rock, folk-rock 

en pop-punk, maken zich minder druk over hun Chinese eigenheid. Integendeel, verschillende 

bands die minder hard rocken spreken een sterk verlangen uit om net zo te zijn als de Westerse 

bands, zodat Chinese rock ook op internationaal niveau serieus genomen wordt. Met weinig 

succes tot dusver. Het zi jn juist de "harde" scenes die zich mogen verheugen op veel aandacht 

van het Westen, terwi j l de "zachtere" scenes vooral populair z i jn in China zelf. Blijkbaar 

heeft het Westen meer behoefte aan een sound die het subversieve aura van rock onderstreept 



(impliciet wordt hiermee het vermeende totalitaire karakter van het Chinese regime bevestigt), 

en waarvan de sinificatie bewijst dat China echt een geheel ander land is dan, bijvoorbeeld, 

Nederland. 

De rockmythologie creëert rock als zi jnde een specifiek genre. Dat is een polit iek proces 

waarin bepaalde stemmen worden uitgesloten. De masculiniteit van rock maakt het moeilijker 

voor vrouwen om zich een positie te veroveren. Vrouwen hebben hun tactieken om dit tegen 

te gaan: de band Cobra door het verschil in gender te ontkennen, rockster Luo Qi door te 

kiezen voor een provocatieve performance van de slogan "sex, drugs and rock'n ' rol l " , terwij l 

punkband Hang on the Box punk koppelt aan feminisme. Ook voor bands buiten Beijing is 

het moei l i jk een plaats in de rockcultuur van China te veroveren. Voor die bands is Beijing 

het arrogante centrum van rock. In de geest van de rockmythologie zien de bands van Shanghai 

en Guangzhou z ich als echter dan de Bei j ing rockers, getuige het feit dat ze kunnen 

voortbestaan in commerciële plaatsen zonder enige cultuur. Het beeld van Beijing als het 

culturele centrum van China wordt hiermee onderstreept, een beeld dat bands uit het zuiden 

helpt in hun positionering. Tenslotte is er de pop van Hong Kong en Taiwan. De liedjes die 

door heel China klinken en zich vastbijten in het geheugen. Ik laat zien dat pop een viering is 

van het banale, pop resoneert met de beslommeringen van het dagelijkse leven, waarin we 

meeneuriën met de laatste song van Leon Lai. Pop is een dramatisering van het heden. Dat de 

zomerhit van dit jaar het volgend jaar is vergeten deert niemand. Daarmee daagt pop de notie 

uit dat goede muziek eeuwig is. De onechtheid van pop, het "campy" spel met authenticiteit, 

in combinatie met de ambiguïteit, zorgen ervoor dat pop niet alleen een ongri jpbare, maar 

juist door de "zachtheid" ook een krachtige sound is. 

Een belangrijke bron van inspiratie voor de rockcultuur in China vormen de illegale CD's 

d ie een i nkep ing hebben aan de r a n d : de zogeheten dakou CD 's . A f koms t i g van 

platenmaatschappijen uit het Westen is het de bedoeling dat deze CD's worden omgesmolten 

tot plastic. In plaats daarvan belanden ze op de il legale markt. De CD's staan inmiddels 

symbool voor een levendige urbane jongerencultuur in China. De inkeping aan de rand brengt 

de nieuwe generatie, de dakou generatie, in het centrum van de globale muziekcultuur. Dakou 

zijn betekent globaal én lokaal z i jn, de hap uit de CD vervormt de cirkel, maar juist door het 

betreden van een il legale zone kri jgt de luisteraar meer. Niet alleen is de inkeping een 

belangri jke metafoor die laat zien hoe het lokale zich het globale toeeigent en vervormt, 

tevens laat het de kracht zien van populaire muziek: een nieuwe generatie is vernoemd naar 

uit het Westen gedumpte CD's. 

Het zi jn vooral de rockliefhebbers die de dakou CD's kopen. Het pop-rock onderscheid 

blijkt, volgens de enquête, terug te keren in de voorkeuren van het publiek. Drie muziekzones 

trekken elk een eigen publiek, te weten pop, rock en klassiek. Pop is veruit de meest populaire 

zone. Uit de enquête blijkt dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat liefhebbers van 

rock ook progressiever in hun opvattingen z i jn , alleen de jongeren die van klassieke muziek 

houden kenmerken zich door meer uitgesproken (meer "conservatieve") opinies. Niet geheel 

onverwacht blijkt het rockpubliek vooral uit jongens te bestaan, terwij l pop meestal door de 

vrouweli jke respondenten wordt geprefereerd. De rockmythologie is een "territorialiserende" 



kracht : het rockpubl iek hecht meer belang aan muziek in het dageli jkse leven dan het 

poppubl iek. De mythologie dwingt dat ook af bij de luisteraar. Maar geen enkel publiek is 

passief: jongeren bewegen behendig tussen de scenes en de verschillende muziekzones (pop, 

rock en klassiek), waarmee ze zichzelf telkens weer opnieuw uitvinden. Dit is een precies 

spel, de mogelijkheden om jezelf van de ander te onderscheiden blijken oneindig te z i jn, een 

bev ind ing die op gespannen voet staat met de academische behoefte eenduidige smaak 

voorkeuren te traceren onder groepen mensen. 

Vaak wordt de muziekindustr ie gezien als de vi jand van rock. ledere opleving van de 

rockcul tuur in China is echter in gang gezet door de industrie. In het begin van de jaren 

negentig investeerden de platenmaatschappijen uit Hong Kong en Taiwan in de muziek. Niet 

alleen commerciële motieven, maar ook culturele motieven speelden hier een rol: onvrede 

met Chinese pop en een symbolische terugkeer naar het centrum van de Chinese cultuur 

waren drijfveren achter de investeringen. De muziekindustrie in China - qua omzet slechts 

een-vi j fde van die van Nederland - is echter allesbehalve winstgevend. De jaren negentig 

laten een dalende li jn zien in de totale omzet. Daarbij speelt de staat een onverminderd grote 

rol , onafhankeli jke labels z i jn verplicht hun muziek uit te brengen via een staatsbedrijf. De 

vermeende culturele en economische integratie van China, Taiwan en Hong Kong loopt zo'n 

vaart nog niet wanneer we kijken naarde muziekindustrie. Gezien de teleurstellende winst 

trekken aan het eind van de jaren negentig de regionale labels zich terug om plaats te maken 

voor kleine, jonge en naar Chinese begrippen erg onafhankeli jke labels uit Beij ing. Deze 

omslag luidt de geboorte in van de "New Sound Movement " , wiens protagonisten z i jn 

besproken in dit boek. 

Een belangrijke reden voor de teleurstellende financiële positie van de muziekindustrie in 

China is piraterij - 9 0 % van de CD's zi jn illegaal. De Communistische Partij doet, mede onder 

druk van de VS, haar best de wetgeving te verbeteren. De uitvoering van die wetgeving laat 

echter veel te wensen over. Door piraterij bereikt muziek een veel groter publiek in China, 

samen met de dakou CD's vormen piraten CD's een belangrijke muzikale bodem voor een 

n ieuwe jongerencultuur. Piraterij is dan wel nadelig voor de industrie en voor veel musici, 

tegeli jkerti jd is het uiterst produktief voor de vorming van nieuwe culturen. Hetzelfde verhaal 

gaat op voor censuur. De Partij doet haar best om seksuele en politieke boodschappen weg te 

f i l teren. Daarin slaagt ze maar ten dele, het publiek, de musici en de industrie hebben een 

ui tgebreid scala aan tactieken om de censuur te omzei len dan wel te doorzien. Censuur 

produceert ook cultuur, niet alleen voedt censuur het subversieve aura van rock, tevens richt 

de Partij, juist door de gevoelige plekken in de samenleving te benoemen, de aandacht op die 

plekken. 

De wereld van Chinese rock wordt hecht bij elkaar gehouden door de rockmythologie. 

Deze mythologie is een produktieve, culturele kracht die musici, jongeren en industrie met 

elkaar bindt. De mythologie is even werkeli jk en tastbaar als het Paleis op de Dam. In deze 

studie ben ik telkens gestuit op tegenstellingen: de dakou CD's zi jn zowel globaal als lokaal. 

De bands zi jn zowel subversief als in lijn met de dominante cultuur. Rock "territorialiseert" 

en "de-territorialiseert" het publ iek. De muziekindustrie is zowel produktief als destructief 



voor de rockcultuur. Piraterij genereert en limiteert cultuuruit ingen, en hetzelfde geldt voor 

censuur . Deze tegenste l l ingen z i j n sch i jn tegens te l l i ngen : het z i j n pa radoxen . De 

rockmythologie dwingt tot een keuze voor een eenduidige lezing, het vlakt de paradoxen uit: 

rock is rebels, het bindt het publ iek, de industrie is slecht, censuur is kwal i jk en piraterij 

oneer l i j k . De paradoxen ve rdw i j nen naar de achtergrond en ve rworden tot r ig ide 

tegenstellingen. De rockmythologie is een "de-paradoxaliserende" kracht. Wanneer we meer 

ruimte geven aan de paradoxen die uit deze studie naar voren zi jn gekomen, vermijden we 

om gevangen te raken in de talrijke culturele hiërarchieën die het dagelijkse leven kenmerken. 

Want niet alleen rock muziek, maar vele, zo niet alle, culturele genres (klassieke muziek, 

soap opera's, f i lm , etcetera) worden bi jeengehouden door een "de-paradoxal iserende" 

mythologie. Beethoven en de Spice Girls, rock en pop, pulp en literatuur, het profane en het 

banale, het hoge en het lage: de grenzen vervagen niet. Integendeel, de grenzen worden 

verbeten in stand gehouden, in de rockcultuur vooral op basis van authenticiteit. Het probleem 

z i jn niet die grenzen, het probleem is de impl ic iete hiërarchie. Pas als we de paradoxen 

kunnen bevr i jden, terwi j l we ons tegeli jkert i jd gepassioneerd mee laten voeren door de 

mythologie die ze poogt uit te vlakken, pas dan lukt het ons over te geven aan een cultureel 

hedonisme dat verschillen viert en de draak steekt met hiërarchieën. 
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