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CHINESE GROEPSREIZEN NAAR EUROPA

Chinese groepsreizen naar Europa: de 
zoektocht naar goede smaak
D!!" P#$%$& J'()* B)"+"'(*,

ABSTRACT

Dit artikel toont aan dat consumptie cruciaal is bij de motivatie voor deelnemers aan 
Chinese groepsreizen naar Europa en de beleving daarvan. Het uitdelen van in Europa 
ingekochte geschenken is een prestigieuze manier voor de Chinese middenklasse om hun 
sociale identiteit te consolideren. Voor de meeste deelnemers is een reis echter vooral een 
gelegenheid om even te ontsnappen aan het hectische bestaan in het thuisland en zal 
hun beeldvorming over het continent niet wezenlijk veranderen door deze reis. Tot slot 
beschrijft dit artikel een trend van jonge hoogopgeleide Chinese avonturiers die voor hun 
unieke belevenis juist op zoek gaan naar ongereptheid in eigen land.

Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw was het maken van een Grand 
Tour door Europa een ideaal voor de Engelse gegoede klasse. Hiermee kon de 
sociale stijger of de gevestigde burger zijn sociale identiteit als gecultiveerde 
gentleman consolideren. Bij terugkeer naar het thuisland pronkte de 
ingewijde reiziger met opgedane kennis en nieuwe inzichten in de kunsten. 
In ons huidige tijdperk lijkt een opmars van de Chinese middenklasse-toerist 
dit fenomeen een nieuw leven in te blazen. In 2010 reisden 57,39 miljoen 
Chinezen uit de Volksrepubliek China (hierna: China) naar het buitenland 
en de Wereld Toerisme Organisatie (WTO) voorspelt dat in 2020 Chinezen 
honderd miljoen buitenlandse reizen zullen maken (Guo en anderen 2007: 
314). Hiermee zal China na Duitsland, Japan en de V.S. de vierde plaats 
komen te bezetten op de lijst landen wier inwoners de meeste internationale 
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reizen maken. Europa, in veel Chinese ogen de meest prestigieuze 
bestemming, bereidt zich voor op de komst van deze groep gretige kopers. 
Want waar het bij de Grand Tour van de Engelse gentlemen vooral ging om 
het inslaan van cultureel kapitaal, bevestigt de Chinese middenklasse zijn 
sociale positie vooral door het inslaan van luxe relatiegeschenken voor het 
thuisfront. Maar biedt de georganiseerde groepsreis, waar de Chinese toerist 
door restricties en praktische redenen massaal voor kiest, deze groep ook de 
mogelijkheid tot een persoonlijke en grondige beleving van Europa? In dit 
onderzoek analyseer ik wat een internationale reis voor de Chinese toerist 
betekent, welke plek zij zichzelf in de wereld die voor hen opent toekent en 
wat de rol van consumptie is bij het geven van betekenis aan zo een kostbare 
reiservaring. Om mijn vragen te beantwoorden heb ik gebruik gemaakt 
van Engelstalige literatuur waarin het Chinees toerisme (ook naar Azië en 
Australië) als sociaal en cultureel fenomeen centraal staat. Hiernaast heb ik 
geanalyseerd hoe Chinese reiswebsites Europa als aanlokkelijke bestemming 
presenteren.

EUROPA: EEN WARM BAD VOOR DE CHINESE MIDDENKLASSE

Volgens de klassieke studie !e Tourist van MacCannell (1976: 13) is toerisme 
een rituele reactie op het gefragmenteerde en vervreemde moderne bestaan, 
waarin de toerist op zoek gaat naar het authentieke, het premoderne en 
vormen van erfgoed. Sinds Hua Guofeng 华国锋 met de Opendeurpolitiek 
een einde maakte aan de xenofobie van de Culturele Revolutie, waarderen 
in China zowel staat als burger toerisme, mobiliteit en migratie des te meer 
omdat dit uitingen zijn van moderniteit. Bovendien benadrukt de staat dat de 
reiziger kan bijdragen aan de ontwikkeling en goede naam van het thuisland. 
 In 2010 reisden Chinezen drie miljoen keer naar Europa voor 
toeristische doeleinden en was het continent daarmee voor vier procent van 
alle internationale reizen de eindbestemming (Latham 2011: 20). Volgens 
Latham is het prototype Chinese toerist afkomstig uit de relatief welvarende 
stedelijke middenklasse met een bovengemiddeld opleidingsniveau, uit de 
grote steden of oostelijke kustprovincies en relatief jong tot middelbaar 
van leeftijd (2011: 8). De onderzoeker merkt eveneens op dat anders dan in 
andere ontwikkelde landen, de Chinese middenklasse nog immer bezig is zijn 
identiteit te consolideren. Dit kan zich voltrekken door de consumptie van 
dure huisvesting, vrijetijdsbesteding en activiteiten, waaronder reizen, en luxe 
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of modieuze producten (2011: 15). Dat reizen voor veel Chinese toeristen 
een uiting is van goede smaak blijkt wel uit het onderzoek van Sparks en 
Pan. Zij (2009: 491-492) onderzochten van welke bronnen Chinese toeristen 
gebruik maken voor de keuze en voorbereiding van een reis (in dit geval 
naar Australië). Opvallend is dat naast tv-programma’s en vrienden, de meest 
gebruikte bron modetijdschriften zijn. Tv-programma’s bleken cruciaal 
voor de beeldvorming over Australië. Hieruit stelden respondenten geleerd 
te hebben dat Australië een inspirerend land is, dat veel mogelijkheden 
biedt, zoals sociale ontplooiing, contact met lokale mensen en talloze 
winkelgelegenheden. Bagozzi (2001: 29-56) en anderen stellen dat Chinese 
toeristen zich bij gedragsintenties eerder zullen laten beïnvloeden door sociale 
normen en minder door persoonlijke instellingen dan Amerikaanse toeristen. 
In zijn boek over Chinees toerisme in eigen land concludeert Nyiri (2007) 
dat in de Chinese optiek een reis geslaagd is wanneer deze verwachtingen 
waarmaakt en wanneer de bezochte attracties in gezelschap van anderen zijn 
bewonderd. Reizen is vooral een sociale aangelegenheid. 
 Zhou en anderen (in: Keating en Kriz 2008: 8) stellen dat Chinese 
toeristen zich vooral aangetrokken voelen tot veel bezochte buitenlandse 
bestemmingen, vooral wanneer deze een opvallend contrast markeren met 
het leven in het thuisland. Guo (2004: 27-32) en anderen verklaren dit 
vanuit een verlangen te willen ontsnappen aan de routine en sleur van het 
dagelijks bestaan van de Chinese middenklasse. Het bij thuiskomst kunnen 
etaleren van opgedane reiservaring blijkt ook een belangrijke motivatie voor 
veel van de Chinese reizigers (Zhang 2011: 77). Veel Chinese reiswebsites 
dikken het exotische karakter van de Europese bestemmingen aan en 
zetten vooral in op het romantische karakter van de te bezoeken attracties. 
Zo vermeldt reiswebsite www.17u.com (a) in zijn beschrijving van ‘Steden 
en Dorpen in Duitsland’ het volgende over het plaatsje Rothenburg: “Dit 
alles zorgt ervoor alsof je je even in een andere wereld bevindt, alsof je bent 
teruggekeerd naar het romantische gevoel van de Europese Middeleeuwen”. 
Dat de Middeleeuwen in Europa zelf allerminst als romantisch gelden, laat 
de website buiten beschouwing.

DE VERZORGDE GROEPSREIS: TOERISME MET CHINESE KARAKTERISTIEKEN?
De geheel verzorgde groepsreis is de meest gangbare vorm van reizen voor 
Chinezen die het buitenland in trekken (Pearce en Lu 2011: 452). Voor 
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het verkrijgen van een toeristenvisum is deelname aan een groepsreis vaak 
een voorwaarde en moeten de reizigers bovendien een -inke borg aan de 
reisbureaus betalen, zodat deze aan de Chinese staat kunnen garanderen dat 
hun reizigers ook daadwerkelijk de vlucht terug naar het thuisland zullen 
nemen. Reisleider Li verklaart in het artikel van journalist Osnos (2011)
waarom Chinese reizigers het liefst zoveel mogelijk Europese landen in één 
reis bundelen: “In China is het nog steeds beter om tien dingen voor honderd 
dollar te krijgen dan één ding voor honderd dollar.” 
 Volgens onderzoek van Kim en anderen (2005: 215-216) prefereren 
echter 40 procent van de Chinese toeristen een individuele reis, boven de 33 
procent die een geheel verzorgde reis wenst. Lagere kosten, het vermijden 
van taalproblemen en een gevoel van veiligheid motiveren veel toeristen toch 
voor een geheel verzorgde groepsreis te kiezen. Wah (2009: 71) schrijft dat 
toeristen uit China zich in Hongkong niet als toeristen de.niëren maar als 
free walkers. Voor hen draagt de term toerist een negatieve connotatie met 
zich mee, en zijn zij blij eindelijk niet meer gebonden te zijn aan restrictieve 
collectieve bezoeken aan de moderne stad. Verscheidene onderzoeken tonen 
ook aan dat Chinese deelnemers klagen dat de strakke reisschema’s van hun 
reizen te weinig vrijheid bieden voor eigen verkenning (Huang en Gross 
2010; Zhu 2005). Dit alles spreekt de gangbare opvatting tegen dat Chinese 
toeristen vanuit hun confucianistische cultuur waarde hechten aan het doen 
van activiteiten in groepsverband en dus vanuit hun culturele achtergrond 
groepsreizen prefereren.

GUANXI EN DE CONSUMPTIE VAN HET MERK ‘EUROPA’
Hoewel Chinese toeristen met 1 procent een bescheiden groep vormen in 
vergelijking tot andere nationaliteiten die het continent ontvangt, gaat hun 
aanwezigheid niet ongemerkt voorbij omdat zij nog grotere uitgaven doen dan 
de big spenders uit Rusland en het Midden-Oosten. Een van de belangrijkste 
drijfveren voor een reis naar Europa is het prestige waarin deze bij terugkeer 
voorziet. Vooral het uitdelen van in Europa ingekochte geschenken ervaren 
veel Chinezen als goed voor het ‘gezicht’ (Latham 2011: 5-11). Hiermee is 
een reis naar Europa de uitgelezen kans om een voorsprong te behalen in de 
eeuwige strijd om een goed onderhouden relatienetwerk aan het thuisfront.
 Hoewel Chinezen het grootste gedeelte van hun budget tijdens het 
reizen reserveren voor het winkelen, hebben diverse onderzoekers opgemerkt 
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dat dit niet een van de meest geliefde activiteiten is tijdens een reis. De 
inkoop van geschenken voor het thuisfront ervaren zij als een noodzakelijk 
kwaad, en niet zozeer als een vorm van persoonlijk vertier (Petersen 2009: 
14). De grootste inkopen bestaan uit geschenken voor derden, waarbij vooral 
elektronica en producten van bekende merken goed in de smaak vallen (Li 
en anderen 2010: 743). Opvallend is dus dat de toeristen vooral kiezen voor 
de namen en producten die in China reeds aanzien genieten en Europa ter 
plekke weinig inspireert met lokale ambachten, specialiteiten of onbekende 
merken. De populaire reiswebsite www.aoyou.com vermeldt onder het kopje 
‘Geef je over aan de mode’ in hun programmabeschrijving over een bezoek 
aan een winkelparadijs in Parijs:

Dwaal rond tussen het cluster van Gucci, Prada, D&G, LV en 
soortgelijke bekende merkenwinkels in het shoppingsdistrict, tref 
kleine winkels met exquise producten aan en krijg eerstehands advies 
van experts; dit moet wel de jaloezie en pogingen tot imitatie van 
zussen of collega’s oproepen!

EEN EXOTISCH EUROPA

Het is gemeengoed te stellen dat internationale reizen kennis en waardering 
tussen verschillende culturen verhogen. Echter komen Huang en Gross 
(2010: 63-81) in hun onderzoek over het imago van Australië onder Chinese 
toeristen tot de conclusie dat er op cognitief en a/ectief niveau geen wezenlijke 
verschillen te bespeuren zijn rond het imago van het land tussen Chinezen 
die het land wel en niet hebben bezocht. De beeldvorming over beide groepen 
bleek sterk gekleurd door Chinese tv-reclames over Australië. Opvallend is 
de tendens de aan het land toegedichte karakteristieken te contrasteren met 
het hectische, lawaaierige leven in het thuisland. Terwijl internationale reizen 
tot dusverre nauwelijks aanleiding blijken voor een nieuwe kijk op andere 
culturen, kunnen zij wel een aanleiding zijn voor de Chinese reizigers om op 
het leven in eigen land te re-ecteren. Journalist Osnos (2011), die voor zijn 
artikel ‘0e Grand Tour’ voor !e New Yorker deelneemt aan een Chinese 
groepsreis naar Europa, beschrijft hoe reisleider Li zijn groep aan het denken 
zet wanneer hij het Europese onderwijs contrasteert met het Chinese systeem: 
“Onze Chinese voorouders hebben ons zoveel nagelaten, maar waarom vinden 
wij het dan toch zo moeilijk nieuwe dingen te ontdekken? Dat komt omdat 
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ons onderwijssysteem te restrictief is.” De auteur valt op dat veel reizigers 
Europa’s mooiste attracties weten te waarderen, zij het met een competitieve 
insteek: “Serieus, tijdens de Zhou dynastie waren we praktisch hetzelfde als 
het oude Rome of Egypte!” aldus een van de deelnemers. Contact met het 
buitenland wakkert bewustzijn van culturele verschillen aan, veeleer dan 
begrip en identi.catie.

BACK TO BASICS: HET AUTHENTIEKE IN EIGEN LAND

Nu de skyline van Shanghai imposanter is dan die van de gemiddelde Europese 
hoofdstad, en Chinese steden bezaaid zijn met Europese modewinkels, 
inspireert Europa de Chinese toerist vooral als het continent van het goede 
leven en de goede smaak. Reiswebsites als www.17u.com (b) of www.tuniu.
com presenteren de bestemming dan ook met foto’s van frisse alpenweiden, 
klassieke architectuur en lokale festivals. Reiswebsite www.cits.com verdeelt 
zijn reizen naar Europa in categorieën als ‘klassiek Europa’, ‘romantische 
erfgoedreis’ of ‘romantische reis’. Maar Shepherd (2009: 261) beschrijft in 
zijn artikel dat jonge hoogopgeleide stedelijke Chinezen steeds meer hun 
unieke reiservaring opzoeken in ’s lands ‘eigen achtertuin’ Tibet. Een van de 
respondenten licht zijn motivatie toe: “Ik wilde deze mensen in hun eigen 
omgeving zien. En ik wilde hun natuur meemaken, want het is er een reinere 
plaats dan hier. Ze zijn nog niet modern. Ze zijn nog traditioneel, meer als 
echte mensen.” Dit vertoog waarin de reis primair een authentieke belevenis 
behelst, lijkt opvallend veel op die van de moderne ontheemde toerist in de 
eerder besproken beschrijving van MacCannell.
 Lim (2009: 299) constateert dat de groei in binnenlands toerisme in 
China gepaard is gegaan met een hausse aan online reisfora door vrijwilligers. 
Deze websites onderscheiden zich door hun gedeelde lifestyle en passie 
voor het reizen en bieden Chinese avonturiers de mogelijkheid te zoeken 
naar reismaatjes. De initiatiefnemers benadrukken dat deze websites geen 
winstoogmerk hebben, maar pro.leren zich als romantisch en idealistisch. 
Een van de backpackers die de auteur sprak, lichtte haar passie toe: “Ik houd 
van backpacken, omdat het me een gevoel van vrijheid geeft […] Als we niet 
goed met elkaar kunnen opschieten tijdens de reis, dan kunnen we altijd onze 
eigen kant op gaan […] Iedereen is gelijkwaardig tijdens de reis, we moeten 
elkaar allemaal helpen.” 
 Voor deze jonge Chinese reizigers blijft reizen vooral een sociale 
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aangelegenheid en een kwestie van goede smaak. Maar het doel waar zij naar 
toe reizen is een staat van eerlijkheid en ongereptheid. Het liefst zo ver weg 
van de moderne steden waar zij vandaan komen.

CONCLUSIE: EEN EXCLUSIEVE ERVARING

Chinese toeristen die na een verre reis weer thuiskomen, worden niet meer 
zoals ten tijde van Mao als landverrader onthaald. Het Europa dat zij mee 
terugnemen in talloze foto’s, souvenirs en merktassen representeert échte 
kwaliteit, goede smaak en een sensationeel bestaan. Het is vooral geen 
Chinese namaak! Toch blijken de reizigers bij thuiskeer de ko/ers vooral 
gevuld te hebben met merken en producten die men voorafgaand aan de reis 
al hoog in het vaandel had staan. Europa voorziet dus vooral in de bevestiging 
van eigen voorkeuren en inspireert nauwelijks tot nieuwe inzichten. Wel 
biedt de verkenningstocht de Chinese bezoeker aanleiding te re-ecteren op 
het bestaan in eigen land. Echter terugkeren met een besef wereldburger te 
zijn geworden, dat gevoel zullen weinigen herkennen.
 De prangende behoefte van de huidige Chinese middenklasse om 
zich even te willen onderdompelen in het warme bad dat Europa heet, lijkt 
minder gedeeld te worden door een groeiend aantal Chinese hoogopgeleide 
jongeren die het avontuur steeds meer in eigen land opzoeken. Zij zoeken 
hun ‘unieke ervaring’ niet zozeer in iconen van het goede leven, maar in de 
ongereptheid van ‘s lands eigen uithoeken en in het sociale aspect van de 
onderneming. Maar voor beiden groepen is een reis primair een kwestie 
van goede smaak en een sociale aangelegenheid. Consumptie speelt bij de 
motivatie voor een reis en de uiteindelijke beleving daarvan een cruciale rol; 
tv-programma’s en modetijdschriften inspireren tot een reis, ter plekke wordt 
de bestemming goeddeels beleefd door de consumptie van ‘lokale’ merken, en 
bij terugkeer deelt de reiziger geschenken uit aan het thuisfront en kan een 
reiservaring als een onderscheidend verhaal worden ingezet op webfora, bij 
collega’s of jaloerse zussen.
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