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VERSLAG FORUM IN BEIJING

het eerste internationale symposium over ChineesEuropese bouwhistorie in Beijing, 13-15 mei 2016

V

an 13 tot en met 15 mei 2016 vond in Beijing het eerste internationale
forum over Chinees-Europese bouwhistorie plaats. Het congres was
georganiseerd door de School of Archaeology & Museology en het Center
for the Study of Chinese Archaeology van de Universiteit van Peking, in
samenwerking met het architectuurdepartement en het Raymond Lemaire
International Center for Conservation, beide van de KU Leuven. De drijvende
krachten achter het congres waren Thomas Coomans van Leuvense zijde
en XU Yitao, hoogleraar aan de School of Archaeology & Museology in
Beijing. Het doel van het congres was om tot een uitwisseling te komen van
onderzoeksmethoden en theorieën, en een platform te bieden voor het delen
van kennis. Op het programma stonden drie soorten presentaties. Ten eerste
waren er lezingen die betrekking hadden op de bouwhistorische methode en
theorie, bedoeld om historische chronologieën bloot te leggen. Ten tweede
werden bijdragen gepresenteerd die zich richtten op het documenteren van
historische gebouwen en constructies en ten slotte werden er case studies
gepresenteerd. Ondergetekende was uitgenodigd om een bijdrage te leveren
over bouwhistorisch onderzoek in Amsterdam en de rol van het onderzoek bij
de omgang met erfgoed. Hierbij werd kort de structuur van de Amsterdamse
monumentenzorg toegelicht en nut en noodzaak van het onderzoek naar
materialen en constructies uit de doeken gedaan. De schema’s uit de Engelse
vertaling van de Richtlijnen verleenden daarbij goede diensten.
Na openingsspeeches van onder andere de vicepresident van de Universiteit
van Peking en de ambassadeur van België in China, begon de eerste van in
totaal tien inhoudelijke sessies, waarbij de verschillende zwaartepunten van het
congres losjes over de verschillende dagen waren verdeeld. Vanaf de eerste
bijdrage was er sprake van een hoog onderzoeksniveau. Daarnaast sprong de
grote diversiteit en rijkdom van het materiële en schriftelijke bronnenmateriaal
in het oog, dat tot de zestiende eeuw voor Christus teruggaat in de tijd. De
presentaties, die veelal een interdisciplinair karakter hadden, varieerden van
historiografische bijdragen (onder andere over de Zweedse Sinoloog Osvald
Siren, 1879-1966), tot uitwerkingen van opgravingen, architectuurschilderijen,
polychrome afwerkingen van tempels, tot vormontwikkeling van overkragingen.
Ook de structuur en afwerking van Boeddhistische grotcomplexen in het
noordwesten van China werden belicht, er was onderzoek gedaan naar
bruggen, graftombes, tuinarchitectuur en nog meer zaken.

81

Afb. 1 Beijing, de Verboden Stad gezien vanuit het noorden. De hoogbouw van de
stad wordt op grote afstand gehouden. (foto auteur)

Een hoogtepunt was de presentatie van het onderzoek naar de Jiwang Tempel
in Wanrong, door XU Yitao. De tempel werd zowel gescand als met de hand
opgemeten. Dat laatste gebeurde voorafgaand aan, tijdens en na afronding
van de restauratie. Bij deze handopmetingen kwamen inscripties uit de
bouwtijd tevoorschijn, die met moderne scanmethodes, waarbij niet elk detail
van het gebouw met het menselijke oog wordt onderzocht, onopgemerkt
zouden zijn gebleven. Daarnaast werden opgravingen, archiefonderzoek en
C14-onderzoek verricht, waarbij het opviel dat dendrochronologisch onderzoek
achterwege bleef. Op basis van de vorm van de overkragingen en de
aangetroffen inscripties werd de tempel in het jaar 1023 gedateerd. Het C14onderzoek maakte echter duidelijk dat er sprake was van hergebruikt materiaal,
dat terugging tot de zevende eeuw.
Naast twaalf Europese bijdragen waren er op de ochtend van de tweede en
derde dag ook nog verslagen van de in het Chinees gehouden avondsessies,
waar jonge onderzoekers hun werk hadden gepresenteerd. Hierbij passeerden
in sneltreinvaart projecten de revue waarbij gebruik was gemaakt van 3Dscanning, handopmetingen, interpretatie van schriftelijke bronnen en zelfs 3Dprinting. Bij dit laatste project werden opgegraven bronzen verbindingsstukken
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van tentconstructies gescand, digitaal gecompleteerd en vervolgens geprint,
om op die manier driedimensionale tentmodellen te reconstrueren.
Het congres werd afgesloten met een tot nadenken stemmende presentatie van
WU Chong (School of Architecture, Tianjin University). Hij gaf een toelichting
op de traditionele Chinese opvatting van cultureel erfgoed. Dit erfgoed,
opgevat als ‘Gu ji’ (ancient traces, oude sporen), wordt al in derde-eeuwse (!)
lokale bronnen genoemd. Deze sporen van menselijke activiteit kenden al
vroeg een brede erkenning. Zo werden in de vijfde eeuw al kanalen aangeduid
als erfgoed, wat echter in de praktijk een uiterst flexibel concept bleek te zijn.
Vanaf de tiende eeuw werd in niet minder dan 1574 districten systematisch
bijgehouden welk erfgoed er te vinden was. Het kon hierbij gaan om tombes,
grotten, ruïnes, tempels, maar ook landschappen, nederzettingen en publieke
gebouwen. Historische gebeurtenissen en figuren stonden daarbij centraal,
veel meer dan de artistieke kwaliteiten. WU Chongs uitleg over de waardering
van dit erfgoed maakte duidelijk dat het niet alleen om de historisch gelaagde
materialiteit ging, maar ook om de ethische interpretatie van het erfgoed.
Door een voorbeeld te zijn kan
erfgoed emoties opwekken en tot
positieve navolging aanzetten.
Deze bijna spinozistische opvatting
van erfgoed kent in China dus een
eeuwenoude traditie, en de spreker
maakte dan ook duidelijk dat er
met de moderne erfgoeddiscussie
over verschillende soorten
authenticiteit in feite niets nieuws
wordt gezegd.
Het onvermijdelijke taalprobleem
werd tijdens het congres vrijwel
vlekkeloos opgelost door een
aantal onvermoeibare en zeer
kundige (simultaan)vertalers, die
waarschijnlijk nog meer werk
krijgen, omdat het de bedoeling is
dat de bijdragen in een publicatie
beschikbaar komen.
Het congres bood tevens
gelegenheid het nieuwe boek van
Thomas Coomans en XU Yitao
onder de aandacht te brengen:

Building Churches in Northern
China. A 1926 Handbook in
Context. Het is een analyse

en vertaling van het in 1926
verschenen praktijkboek Le

Afb. 2 Detail van de Chinese Muur in de
buurt van Jinshanling. De muur is deels
opgetrokken in Vlaams verband, stenen
voor zichtwerk en opvulling zijn zorgvuldig
geselecteerd. (foto auteur)
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missionair constructeur, dat missionarissen een handreiking bood bij het

bouwen van kerken in de Chinese missiegebieden. In zijn toelichting ging
Thomas in op de honderden kerken die tussen 1860 en 1930 in Europese trant
werden opgetrokken.
Naast het intensieve programma was er ook nog ruimte om een bezoek te
brengen aan de Verboden Stad, die van 1406 tot 1420 werd opgetrokken
en qua oppervlak vergelijkbaar is met de middeleeuwse binnenstad van
Amsterdam. De duizelingwekkende structuur is gebaseerd op het veel oudere
keizerlijke paleis dat in de zuidelijke hoofdstad Nanjing stond en waarvan in
de vroege vijftiende eeuw opmetingen werden vervaardigd, om tot voorbeeld
te dienen voor het nieuwe paleis van de Mingkeizers. Ondanks grote
veranderingen in de twintigste eeuw is het complex erg gaaf bewaard gebleven
en de overweldigende hoogbouw van het moderne Beijing is alleen vanaf de
hogere terrassen zeer in de verte waarneembaar (afb. 1).
Een tweede excursie (op eigen gelegenheid) ging naar de Chinese Muur bij
Jinshanling. Ver verwijderd van toeristische massa’s die de muur bij Badaling
bezoeken, waren er op dit deel, zo’n 130 kilometer ten noordwesten van
de Chinese hoofdstad, nauwelijks andere bezoekers (afb. 2). Dit bood
de gelegenheid om rustig de gedeeltelijk in Vlaams verband opgetrokken
bakstenen constructie uit de vijftiende en zestiende eeuw te bewonderen, het
verschil in kwaliteit tussen de baksteen die voor de bekleding en de kern van
het muurwerk was gebruikt te onderzoeken en aandacht te besteden aan de
verschillende typen torens, de manier van restauratie en het betoverende
landschap.
Het congres heeft duidelijk gemaakt dat de bouwhistorische methodes die
Chinese onderzoekers toepassen niet werkelijk verschillen van wat er in
Nederland gebeurt. Het belangrijkste onderscheid is de zeer geringe rol van de
dendrochronologie in het Chinese gebouwenonderzoek – hoewel de methode
zeker bekend is en wordt toegepast. Tegenover dit gemis lijkt een groter
aandeel van moderne opmeettechnieken te staan. Hierbij moet wel worden
bedacht dat de lezingen die uw verslaggever kreeg voorgeschoteld vrijwel
zonder uitzondering van onderzoekers uit een academische context kwamen.
Of, en hoe de onderzoeksstructuren in een meer praktische context eruit zien,
bleef onduidelijk. Wellicht is dat, samen met de vraag hoe het onderzoek wordt
geïmplementeerd in de Chinese erfgoedzorg, een interessante vraag voor een
volgend congres.

Gabri van Tussenbroek
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