
In het begin van de twintigste eeuw werd er in Peking begonnen met het slopen van verouderde hutongs.
De leefomstandigheden in deze hutongs zouden niet meer voldoen aan de huidige levensstandaard.
Denk daarbij aan het ontbreken van elektriciteit en sanitaire voorzieningen. Voor de Olympische Spelen
in 2008 werd er meer vaart gezet achter de afbraak, en begin 2012 is het werk een heel eind op weg. Telde
Peking 50 jaar geleden nog ruim drieduizend hutongs, momenteel zijn het er nog maar een paar honderd.
Du Jianhua (56) is geboren en getogen in een traditionele hutong naast de Beltoren. Door de verlenging
van metrolijn 8 is de toekomst van zijn woning onzeker. Een deel van de hutongs in het gebied zal worden
gesloopt; de hutongs die mogen blijven staan zullen een andere bestemming krijgen dan woonruimte.
Het gebied rondom de Drum- en Beltoren bestaat nu voornamelijk nog uit bewoonde traditionele 
hutongs, maar na de aanleg van de nieuwe metrolijn zal de nadruk meer worden gelegd op toerisme. 
Of zijn hutong nu wordt gesloopt of opnieuw wordt ingericht als souvenirwinkel of café: vaststaat dat 
Du binnen afzienbare tijd zal moeten vertrekken. 
Op de vraag hoe hij zich hierbij voelt, reageert Du ietwat korzelig. “Hoe moet ik me daarbij voelen, wat
kan ik eraan doen? Als ze zeggen dat er wordt gesloopt, dan wordt er gesloopt, einde verhaal.” Wellicht
draagt de onzekerheid over het tijdspad waarbinnen de sloop zal worden uitgevoerd bij aan zijn emoties.
Verwacht wordt dat de bewoners over ruim twee maanden zullen moeten vertrekken, maar tot op heden 
is niet duidelijk welke woningen er precies worden gesloopt en ook staat nog niet vast wanneer. Du kan
alleen maar wachten en hopen dat hij een goede vervangende woonruimte toegewezen krijgt of goed
wordt gecompenseerd. Waar zijn nieuwe woonruimte zal zijn, is eveneens een onzeker punt. Hierover is
Du dan ook nors: “We gaan ons best doen om er een goede compensatie uit te halen. Dat kan een woning
in een flatgebouw zijn, een flinke som geld of allebei. Sommige bewoners willen graag verhuizen omdat
de woonomstandigheden in de hutongs niet optimaal zijn, maar we wonen wel midden in de stad. 
De locatie van de woning die ik toegewezen zal krijgen kan nooit beter zijn dan hier. Daarom zal ik niet
zonder meer vertrekken, er moet wel iets tegenover staan.”
Du heeft één voornaamste eis aan de locatie van een nieuwe woning: “Mijn gezondheid is niet zo best
meer en ik woon nu vlakbij een goed ziekenhuis. Ik wil zeker weten dat ik goed geholpen kan worden als
mijn situatie in de toekomst verslechtert. Ik heb mijn hele leven hier doorgebracht en moet nu weg. Waar
ik zal wonen nadat ik deze plek heb verlaten is voor mij minder belangrijk dan dat er goede medische
voorzieningen zijn. De artsen in de meeste ziekenhuizen in buitenwijken zijn niet zo goed als die in de
ziekenhuizen in het centrum. Daarom wil ik liever niet in een buitenwijk wonen, maar ik ben bang dat het
daar toch op uit zal draaien”.

‘Als ze zeggen dat er wordt gesloopt, 
wordt er gesloopt, einde verhaal’
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