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Provincie
van de eeuwige lente
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door Judith van de Bovenkamp

Yunnan staat bekend als de provincie van de eeuwige lente omdat het er vier seizoenen per jaar zacht weer is. De provincie grenst aan Birma, Laos en Vietnam, en
door deze unieke ligging heeft Yunnan een on-Chinees karakter. Bergen tot 5000
meter hoog in het noordwesten grenzen aan de Tibetaanse hoogvlakte, terwijl in de
regio Xishuangbanna in het zuiden het enige tropische regenwoud van China te
vinden is. De enige echte stad die de provincie rijk is, is hoofdstad Kunming.
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D

e naam Yunnan betekent: ‘Zuidelijk
van de wolken’ of ‘Zuidelijk van het
Yunling-gebergte’. Yunnan bestaat
voornamelijk uit dorpen en kleine steden waar
de vele etnische groepen die de provincie rijk
is rustig leven, ver weg van de hoofdstad. Van
oudsher is de provincie een culturele smeltkroes van etnische minderheden. Grote delen
van de provincie waren door het bergachtige
karakter eeuwenlang niet goed bereikbaar.
Daardoor hebben de verschillende etnische
volkeren hun eigen identiteit kunnen behou-

den. Zo zijn er de Hani in het zuiden, de Bai
aan de oevers van het Erhai-meer en de matriarchale Naxi in het plaatsje Lijiang. Veel groepen spreken een eigen taal. Daarom hangt
bij het loket van een busstation in Kunming
het verzoek: “Spreek alstublieft Algemeen Beschaafd Chinees.” Alle dialecten zijn immers
niet voor iedereen even goed verstaanbaar.
Handel in levend pluimvee
Van de etnische diversiteit die Yunnan zo
uniek maakt, wordt een steeds grotere
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toeristische trekpleister gemaakt. Voor de
Han-bevolking is het interessant om te zien
hoe hun broeders en zusters in het zuiden
leven. De culturen van de verschillende
etnische groepen worden als exotisch
beschouwd. In plaatsen als Dali en Lijiang
viert het toerisme tegenwoordig hoogtij. De
oude beschaving is behouden met daarin
genoeg ruimte voor hotels, restaurants en
een overdaad aan souvenirwinkels.
Wanneer je jezelf echter buiten deze
toeristische hotspots begeeft, openbaart zich
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een ander Yunnan. In dorpen die uit slechts
een paar straten bestaan, leven mensen nog
op vrijwel dezelfde manier als hun voorouders deden. In kleine tempels langs de wegen
wordt fruit geofferd, kinderen rennen
spelend achter elkaar aan en de ouderen uit
het dorp slaan dit alles vanaf een bankje voor
hun huis gade. Hier lijkt het alsof de tijd
heeft stilgestaan.
Door zijn unieke ligging is Yunnan van
oudsher een doorvoergebied voor de handel
tussen China en Zuid-Azië, vooral in het
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zuiden van de provincie is dit nog goed te
merken. In de grensregio Xishuangbanna
wordt van alles verhandeld: van handgevlochten rieten manden tot levend pluimvee
en traditionele gewaden. Vrouwen die met
elkaar praten in een dialect dat zo ver van het
Mandarijn-Chinees afstaat dat het voor de
meeste Chinezen onverstaanbaar is, prijzen
hun waren aan op deze markten. In de chaos
van kleuren, geuren en producten rent een
man achter een ontsnapt biggetje aan in een
poging het dier te vangen. Meisjes in kleder-

dracht spelen met barbiepoppen op de
stoffige grond onder het toeziend oog van
hun moeders.
Legende van de tijger
Yunnan’s variëteit aan bevolkingsgroepen
doet niet onder voor haar variëteit aan
natuurpracht. In het noorden ligt de diepste
rivierkloof ter wereld: de zogeheten Hutiao
Xia, beter bekend als de Tiger Leaping Gorge
(de kloof van de Springende Tijger). Hier
stroomt het water van de Yangtse nog helder
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en blauw, dicht bij de oorsprong. De legende
gaat dat een tijger ooit op het smalste punt
van de kloof over de rivier sprong om aan een
jager te ontkomen. Aan deze legende ontleent
de kloof zijn naam. Bij het plaatsje Yuanyang
in het zuiden van de provincie zijn unieke
rijstterrassen te vinden. Op bepaalde dagen in
het jaar weerkaatst het zonlicht tijdens
zonsopkomst en zonsondergang alle mogelijke kleuren in het water van de terrassen, wat
voor een prachtige aanblik zorgt. De mist rijst
uit de bergen op alsof het de wolken zelf zijn.
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In geen enkele Chinese provincie is er
op zo’n klein oppervlak aan land zo’n grote
diversiteit aan cultuur, natuur en landschap
en bevolking te vinden als in Yunnan. Aan
verschillende dorpen en stadjes is nog
duidelijk te zien dat zij eeuwen geleden hun
hoogtijdagen kenden tijdens oude koninkrijken, die onafhankelijk van de Chinese
dynastieën bestonden. Ver weg van de
hoofdstad behoudt Yunnan ook in deze
moderne tijd zijn eigen karakter.
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