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Waar China zelf graag ontwikkelde steden en toeristische 
trekpleisters laat zien, is het vaak interessanter om authentieke,
onontgonnen plaatsen te bezoeken. Een van China’s nog vrijwel
onontdekte parels is het dorpje Jiangtou, even ten noorden van
Guilin. De originele architectuur uit de Ming- en Qing-dynastie
zijn hier bijzonder goed bewaard gebleven. Vormgever Ton
Wienbelt bezocht het dorp waar verschillende perioden uit de
Chinese geschiedenis naast elkaar voortleven.
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e midden van een landschap dat bestaat uit
levendige dorpjes, boerderijen, rivieren en

het groene karstgebergte dat zo kenmerkend is
voor de provincie Guangxi, ligt het prachtige
dorpje Jiangtou. Waar de meeste dorpen in 
Guangxi bruisen van levendigheid met grote
open markten waar de bevolking samenkomt,
straalt Jiangtou een bijna serene rust uit. Een 
riviertje scheidt het dorp van het omliggende
landschap, dat bestaat uit prachtige rijstvelden
met daartussen groentetuinen en fruitbomen.
Over een oude stenen brug vervoeren de dorps-
bewoners hun goederen in een juk met rieten
manden, alsof de tijd heeft stilgestaan. Aan de
rand van het dorp staat een oude stenen poort.
Deze is ooit door de gouverneur van Guangxi
geschonken aan Jiangtou, ter ere van alleen-

staande moeders die hard moeten werken om
hun kinderen alleen groot te brengen. 

Houtsnijwerk met Chinese karakters
Negentig procent van de bevolking van Jiangtou
draagt de achternaam Zhou; volgens overleve-
ringen stammen de huidige dorpsbewoners af
van Zhou Dunyi, een bekende schrijver en filo-
soof uit de Song-dynastie. Het dorp heeft dan
ook een geschiedenis van ruim achthonderd
jaar, een geschiedenis die nog duidelijk naar
voren komt in het huidige straatbeeld. Veel ge-
bouwen uit de Ming- en Qing-dynastie zijn goed
bewaard gebleven en ademen een traditionele
Chinese sfeer. Door het speciale ontwerp van de
gebouwen en door het aanbrengen van bakstenen
muren als bescherming tegen regen, heeft de
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oude architectuur de tand des tijds bijzonder
goed doorstaan. De meeste gebouwen verkeren
nog in originele staat. De huizen lijken qua
bouwstijl en constructie willekeurig aan elkaar
geplakt te zijn, maar dit geheel van stijlen levert
een schitterend architectonisch plaatje op. 
Achter de panden met fraai houtsnijwerk, met
daarin uitsneden van Chinese karakters, woont

en leeft de lokale bevolking. Daar maken kinde-
ren hun huiswerk in de ruime woonkamers en
komen de ouderen uit het dorp bijeen. In de
meeste huizen is één wand ingericht met een
verzameling van dierbare herinneringen. Foto’s
van grootouders, kaarsjes, boeddhabeelden en
afbeeldingen van Mao staan gebroederlijk naast
elkaar. 
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Afbeelding van de Grote Roerganger
Het Mao-tijdperk is een onderdeel van de Chinese
geschiedenis dat ook goed bewaard gebleven is
in Jiangtou. Op de muren van smalle steegjes
staan communistische leuzen geschilderd, een
van de oude gebouwen herbergt een podium
met portretten van de grote Communistische
leiders. Op de toegangspoort tot een woning is

een afbeelding van de Grote Roerganger 
geschilderd, met daaronder het karakter zhong
(忠), een van de vier confucianistische deugden,
namelijk trouw zijn aan de vorst. Hieraan is
goed af te zien dat verschillende ideologieën en
fasen uit de Chinese geschiedenis tot op de dag
van vandaag naast elkaar voortleven, ook of
juist in een onontgonnen dorp als Jiangtou.
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De vele gebouwen uit de Ming- en Qing-dynastie zijn
goed bewaard gebleven en ademen een traditionele sfeer


