Mooi China

De klassieke
tuinen van
Suzhou
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Tekst en fotografie: Harmke Kraak

De klassieke tuinen van Suzhou stammen grotendeels
uit de Ming-dynastie. Ze werden aangelegd door
mandarijnen en waren bedoeld voor innerlijke reflectie.
Wij bezoeken de Humble Administrator’s Garden en
Lion Grove Garden. Deze boeddhistische tuinen zijn
nóg ouder en dateren uit de late Yuan-dynastie.
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Kronkelende paden leiden door een labyrint
van grillige rotspartijen

‘B

oven is de hemel, beneden is Suzhou’ luidt een
Chinees gezegde. Suzhou was een rijke
stad en is dat nog altijd. De welvaart begon in
de vijfde eeuw na Chr. met de aanleg van het
Grote Kanaal. Deze langste kunstmatige waterweg ter wereld verbindt Peking met Hangzhou
over een traject van meer dan tweeduizend kilometer. Een deel van het oorspronkelijke traject
is inmiddels in verval geraakt. Suzhou kreeg als
bijnaam Venetië van het Oosten. Het waterstadje
ligt zo’n tachtig kilometer ten westen van
Shanghai in de buurt van het Tai-meer. Suzhou
vergaarde niet alleen roem met het web van
waterwegen maar ook met de productie van
zijde én met de klassieke Chinese tuinen.
Ontdekkingsreiziger Marco Polo bezocht
Suzhou eind dertiende eeuw en noemde de stad
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het paradijs op aarde. De inwoners bezitten
zijde, zei hij, waar ze goudbrokaat van maken.
Van tuinen was in die tijd nog amper sprake.
Deze dateren grotendeels uit de Ming-dynastie
(1368-1644). Ze werden veelal aangelegd door
mandarijnen en waren bedoeld voor innerlijke
reflectie.

Vijvers met lotus
Suzhou telt meer dan zestig klassieke tuinen,
negen hiervan prijken op de Werelderfgoedlijst
van UNESCO. Met onze jonge Chinese gids
Jessica bezoeken we twee van de oudste en
mooiste tuinen. Deze gaan zelfs terug tot het
einde van de Yuan-dynastie (1271-1368). Allereerst maken we kennis met de Humble Administrator’s Garden (Zhuozheng Yuan), Suzhou’s

grootste tuin. Het is een enorm park met grote
meren, rotspartijen en bloeiende borders. In het
oog springen de kogelronde poorten, zogeheten
moon gates. Deze poorten zijn een geliefde plek
voor romantische stelletjes om zich te laten
fotograferen, vertelt Jessica. We wandelen langs
vijvers bezaaid met lotus. De grote bladeren op
dunne stengels wiegen heen en weer in de wind.
Op deze dag in september is de lotus helaas uitgebloeid, maar elk seizoen staat er in deze tuin

wel iets in bloei. In de zomer is dat de lotus,
in de herfst zijn dat de asters en dahlia’s, in de
winter de palmen en in de lente de bamboe.
Maar er groeit meer, zoals pioenrozen, orchideeën, chrysanten, narcissen, pijnbomen en
cipressen. Klassieke Chinese tuinen zijn bovendien rijk aan symboliek. Zo staan pioenrozen
voor nobelheid, goudvissen voor rijkdom en
pijnbomen voor een lang leven.
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Bij de maanpoorten laten
romantische stelletjes zich
graag vereeuwigen
Vier elementen
De tweede tuin die we bezoeken is de Lion
Grove Garden (Shizi Lin). Deze is kleiner en
speelser dan de Humble Administrator’s Garden
maar zeker niet minder mooi. De tuin werd
halverwege de veertiende eeuw aangelegd door
een boeddhistische monnik. Het is een van de
beroemdste en oudste tuinen van Suzhou. Er
zijn verschillende paviljoens met welluidende
namen als The Hall of Peace and Happiness en
The True Delight Pavilion. Kronkelende paden,
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ingesloten door bamboestruiken en stokoude
bomen, leiden door een labyrint van grillige
rotspartijen. De paden voeren langs verborgen
grotten en leiden naar uitkijktorens die uitzicht
bieden op een meer. Er kletteren watervalletjes
naar beneden. De vier vaste elementen van de
boeddhistische tuin zijn rotsen, planten en
bomen, water en pagodes, legt Jessica uit. In de
Lion Grove Garden zijn het vooral de grillige
rotsen die de aandacht trekken. Want wie goed
kijkt, ziet er de vorm van leeuwen in.
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