TRAVEL

De schatten van

SICHUAN
Chengdu is een van China’s welvarendste steden en ligt in het
hart van de provincie Sichuan. De miljoenenstad vormt het
begin- en eindpunt van een rondreis waarbij we betoverende
tempels, gouden boeddha’s, de Sichuan-opera en ander
cultureel erfgoed ontdekken.
TEKST HARMKE KRAAK
FOTOGRAFIE ESTHER QUELLE

Mistflarden rond
Mount Emei
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Fraai uitgedoste
dames in
Dujiangyan

TRAVEL
De tienkoppige boeddha
op Mount Emei

luxe winkelgebied Taikoo Li met prachtige vestigingen van Gucci, Versace en Hermès. Zelfs de Starbucks
is hier mooi. Taikoo Li ligt aan Dacisi Road, pal naast
de boeddhistische Daci-tempel. Het contrast tussen de
sierlijke oude tempel en de hoogbouw eromheen is fascinerend. Terwijl monniken in bruine gewaden hun
rituelen uitvoeren, drentelen slechts tientallen meters
verderop elegante Chinese dames met Gucci-tassen.
Nu al telt China meer miljardairs dan de Verenigde
Staten. ‘Over 30 jaar is China de VS op alle fronten
voorbijgestreefd’, meent Mr. Ye. Een blok verder ligt
IFS Luxury Centre, een chique shopping mall. Tegen de
gevel van Prada klautert een vijftien meter hoge panda
omhoog. Traditionele boetiekjes vind je in Kuan Zhai
Xiang Zi (Wide and Narrow Street) in hartje Chengdu.
De geschiedenis van deze straatjes gaat terug tot de
Qing-dynastie (1644-1911). We zien zijden gewaden,
delicate kamerschermen en theeserviezen van ragfijn
porselein. ‘Het zijn beroemde straatjes’, vertelt Mr. Ye.
‘Gefortuneerde Chinezen uit Peking en Shanghai
komen speciaal naar Chengdu om hier te shoppen.’

Poort in tempelcomplex
Wuhou in Chengdu

D

e bijnaam van de provincie Sichuan in het zuidwesten van China luidt ‘land van overvloed’. De
vele rivieren maken de aarde hier uiterst vruchtbaar en ook de historische rijkdom is er groot.
Meer dan 3000 jaar geleden was er al sprake van
een beschaving, het Shu Kingdom. Mr. Ye, een bedrijvige Chinees, is onze gids tijdens de rondreis door Sichuan. In een comfortabele auto, met de vrolijke Mrs. Lee aan het stuur, gaan we op
pad. Mr. Ye spreekt Engels, een noodzaak, want veel Chinezen in
Sichuan blijken deze taal niet machtig.
De Daci-tempel in het ultraWe starten onze rondreis in de stad
luxueuze winkelgebied Taikoo Li
Chengdu. Deze bomenrijke metropool
ligt aan een rivier en staat bekend om
zijn brokaat. Eeuwenlang werd deze
rijke stof in Chengdu geweven. Vijftig
kilometer verderop beginnen de bergen;
de hoogste top ligt op meer dan 7500
meter. De Chinezen uit Sichuan staan
bekend om hun joie de vivre. Ze zijn dol
op picknicken in de parken en theedrinken in een van de talloze theehuizen.

BOEDDHA MET TIEN HOOFDEN

HET HOTELPERSONEEL HEEFT
NOG NOOIT EEN
BUITENLANDS
PASPOORT GEZIEN

LOTUSVIJVERS

In de stad Chengdu bezoeken we de
Wuhou-tempel, een boeddhistisch tempelcomplex waarvan de fundamenten
dateren uit de derde eeuw. We lopen er
door weelderige tuinen met lotusvijvers.
Hoewel de tempel drukbezocht is, heerst er binnen de
eeuwenoude muren betrekkelijke rust. Zodra we naar
buiten lopen, staan we midden in de verkeerschaos.
Bussen, taxi’s, personenauto’s, scooters… Alles wat toeteren kan doet dat ook. We zoeken onze toevlucht in
Jinli (Old Street), verscholen achter een oude poort.
Vroeger was dit een straat met theehuizen, nu draait het
er om streetfood, zoals varkensneusjes en konijnenkopjes.
‘Konijnenkopjes met rode peper zijn een delicatesse
voor jonge meisjes’, vertelt Mr. Ye zonder spoor van ironie. We verbazen ons inmiddels nergens meer over. Zo
dragen hippe jonge Chinezen een selfiestick in de hand
en op hun hoofd een plastic bloempje of vruchtje op een
steel. Het fenomeen werkt in eerste instantie op onze
lachspieren, maar went snel. ‘Al twee jaar een trend’, verklaart
Mr. Ye. We stappen weer in de auto en rijden naar het super-de-
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Na de luxe van de stad volgt de eenvoud van de natuur.
We gaan op weg naar Mount Emei, de heilige berg
met de tienkoppige boeddha en nemen de tolweg vanuit Chengdu. Deze voert langs de plaats Meishan, waar
– zo vertelt Mr. Ye – ruim
1000 jaar geleden tijdens de
Song-dynastie de Shakespeare van China leefde.
Het is de dichter Su
Dongpo alias Su Shi (10371101). Hij schreef regels als:
‘Waarmee kan ons leven worden vergeleken? Met een vlucht
ganzen, neerdalend in de
sneeuw, soms een spoor nalatend van hun doortocht.’ Vanaf de voet van Mount Emei naar
de top is het nog zo’n twee uur rijden. Door
mistvlagen meanderen we omhoog over
een smalle bergweg tot we niet verder kunnen. Vanaf dit punt is het nog een halfuur
lopen naar een gondel die naar de top gaat.
Langs de wandelroute staan kraampjes met
opgezette vlinders, zoals de Dead Leaf Butterfly, die oogt als een dor blaadje, maar
opengevouwen de mooiste kleuren heeft.
De Chinese naam is Ku Ye Die. Vermakelijk zijn de Tibetaanse apen die door de
bomen slingeren en appels stelen van wandelaars. De top van Mount Emei heet Golden Summit en ligt op ruim drieduizend
meter hoogte. We bevinden ons nu letterlijk tussen de wolken. In de diepte ontvouwt zich een mystiek ogend landschap.
Terwijl de zon doorbreekt, kijken we op

Poort naar een van de
oude winkelstraatjes in
Chengdu

Standbeeld in
Dujiangyan

Looproute naar de top
van Mount Emei
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TRAVEL
PANDA’S!

Chengdu Research Base of Giant Panda Breading (kortweg Chengdu
Panda Base) ligt ten noorden van Chengdu en bestaat uit een bos met een
zwanenmeer (Swan Lake). Er groeien zo’n vierhonderd soorten bomen en
bamboesoorten op het terrein en bamboe is wat de reuzenpanda’s het
liefst eten. Over de bospaden lopen we van verblijf naar verblijf. We zien
reuzenpanda’s in alle soorten en maten, van dieren die bijna filosofisch
voor zich uit staren of heerlijk luieren in een boom, tot jonge panda’s die
speels over elkaar heen buitelen. Verder staan we in de rij om te zien hoe
babypanda’s de fles krijgen. Chengdu Panda Base doet er alles aan de
pandapopulatie te vergroten via een fokprogramma. In het wild leven nog
hooguit tweeduizend panda’s, onder meer in Black Bamboo Valley. Naar
aanleiding van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin
Máxima in 2015 aan China, kreeg Nederland twee pandaberen cadeau.
Wu Wen en Xing Ya arriveerden dit voorjaar in Ouwehands Dierenpark in
Rhenen. panda.org.cn/english
Sichuan
Opera

KEUKEN MET PIT

Zwembad van hotel Midy in
Black Bamboo Valley

mistflarden die tussen de kliffen beneden ons hangen. Op de berg
staat een gouden, zilveren en bronzen tempel. De grootste blikvanger is de Gouden Boeddha, een beeld met tien hoofden. ‘Het belangrijkste hoofd kijkt in de richting van Tibet’, licht Mr. Ye toe. In zijn
hand houdt de boeddha een toverstaf van puur goud. We kijken toe
hoe mensen fakkels aansteken en eerbiedig buigen in de richting van
de boeddha. Ook verbranden ze ritueel papiertjes in de hoop dat dit
hen een goede gezondheid, rijkdom en geluk brengt.

VALLEI MET PAARDEN

Ons vijfsterrenhotel in Emei Shan City (bij Emei Mountain) heet
The JZ. ’s Avonds is Emei Shan City een neonverlichte plaats. In het
Sheng Xiang Emei-theater wonen we een
voorstelling bij van de Sichuan Opera. De
show heeft een hoog Cirque du Soleil-gehalte
- betoverend. Het beroemdste theater voor de
Sichuan Opera ligt overigens in Chengdu en
heet Fu Rong Guo Cui. De volgende ochtend
doen we na het ontbijt mee aan een dansritueel in de hoteltuin. Mannen van de lokale
bergstam Yi staan tegenover elkaar en houden
stokken van bamboe vast. Ritmisch tikken ze
de stokken tegen elkaar. De bedoeling is over
de stokken te springen zonder deze aan te raken. Dan is het tijd om
te vertrekken. We rijden over stille landwegen langs eenvoudige
dorpjes. De muren van de huizen zijn behangen met maïskolven. We

Het pandareservaat in
Chengdu

komen door steeds onherbergzamer gebied en naderen na
een urenlange rit een blauwzwarte poort midden in het
kale landschap. Het is de toegangspoort tot
Hei Zhu Gou, oftewel Black Bamboo Valley (Hei is zwart, Zhu is bamboe, Gou is
vallei). We rijden onder de poort door en
na kilometers niemandsland doemt opeens
een hotel op. Het Midy bestaat uit een stenen gebouw met in het bos erachter fraaie
houten chalets. Bij de entree van het hotel
is een zwembassin tussen de rotsen.
Bij het inchecken ontmoeten we verbaasde
blikken. In deze streek
Bamboebos in het
komen vrijwel alleen
pandareservaat in
Chengdu
Chinezen en de hotelmedewerkers hebben
nog nooit een buitenlands paspoort gezien.
Het valt ons intussen op
hoe elegant gekleed de
Chinese gasten zijn. ‘Het
zijn mensen uit de stad.
In hun vakantie komen
ze naar Black Bamboo
Valley om te genieten
van de natuur en de
rust’, legt Mr. Ye uit. Dat
doen wij ook: we maken
een wandeling door het
dichtbegroeide bamboebos. Er groeien hartjes-

ER GROEIEN
HARTJESBOMEN DIE
GEUREN NAAR
KANEEL

Kaarsen bij een
taoïstische tempel op
Mount Qingcheng
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bomen die naar kaneel geuren.
Honderden traptreden leiden
omhoog langs een waterval. Zelfs
vrouwen op pumps wagen deze
steile klim. In de buurt van het bos
is een smal riviertje. Via stapstenen
steken we het water over en belanden we in een lieflijke vallei. Het is
scenic spot Ma Li Leng Jiu, een paradijselijk landschap waar wilde bloemen bloeien en paarden grazen.
Leshan, ons volgende reisdoel, is
een vriendelijke stad met mooi
onderhouden stadsparken en gezellige winkelstraten. Het voelt goed
om terug te zijn in de bewoonde
wereld. ‘Leshan betekent gelukkige
berg’, lacht Mr. Ye. Een monument
in deze stad is de Giant Buddha.
Deze zittende boeddha uit de
Tang-dynastie is gehouwen
uit rode bergsteen en dateert
uit de achtste eeuw na Christus. Het beeld is 71 meter
hoog. ’Maar als hij opstaat
wel honderd meter’, grapt
Mr. Ye. De boeddha moest
Leshan ooit beschermen
tegen overstromingen en
staat precies op het kruispunt
van drie rivieren. Vanaf de
boulevard in Leshan kunnen
we het enorme beeld al zien
aan de overkant van het water. De boeddha is
gehouwen tussen twee rotsen die hem
beschermen tegen de elementen. Daardoor is
hij door de eeuwen heen zo goed geconserveerd gebleven. Met een vissersbootje varen
we erheen en vanaf het water kijken we met
ontzag naar dit gigantische boeddhabeeld.
’s Avonds eten we in een van de gezellige restaurantjes langs de boulevard. De keuken van
Sichuan staat bekend om zijn pit. Met recht!
Rode pepers zetten de keel in brand. Gelukkig zijn niet alle gerechten spicy. Zo is Gong
Boo Ji Ding een heerlijk milde schotel van
kip met rijst, groenten en pinda’s. Bij de
maaltijd wordt granenthee gedronken. Een
fenomeen in Sichuan is hotpot, waarbij hele
families met elkaar aan een ronde tafel zitten
en stukjes groente en vlees in een pan met
hete bouillon dopen, een traditie die meer
dan duizend jaar oud is. Voordat we terugrijden naar Chengdu bezoeken we de taoïstische tempels op Mount Qingcheng en het

Zittende
boeddha in
Leshan

Lotusvormig gebouw
nabij Dujiangyan

Entree naar de
taoïstische tempels op
Mount Qingcheng

stadje Dujiangyan. Als we het stadje naderen,
passeren we een hypermodern lotusvormig
gebouw dat telkens van kleur verspringt. Het
effect doet wel denken aan de face changing
zoals we die zagen bij de Sichuan Opera in
Emei Shan City, waarbij de artiesten razendsnel van masker wisselen. Het gebouw is
onderdeel van een nieuwbouwproject. Het
stadje Dujiangyan zelf is daarentegen juist
historisch. Platanen flankeren de
pittoreske straatjes. In een atelier
is een kalligraaf geconcentreerd
aan het werk en op een pleintje
beoefenen vrouwen tai chi. Dujiangyan is een beroemd irrigatiestadje. Al 256 jaar vóór Christus
werd hier een dam aangelegd om
de Min Jiang-rivier, die de stad
deed overlopen, in bedwang te
houden. Tegelijk werden irrigatiekanalen aangelegd om de
omliggende rijstvelden van water
te voorzien. Het is een verbluffend
staaltje watermanagement uit de
oudheid. Dujiangyan staat op de
Unesco Werelderfgoedlijst, net als
Mount Emei met de Golden
Summit en de Giant Buddha in
Leshan. De talloze verborgen
schatten van Sichuan zijn dus
niet meer zo verborgen en zullen
ook toekomstige generaties in
vervoering brengen.
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TRAVEL
HOE KOM JE ER?

KLM vliegt rechtstreeks
op Chengdu. Wij vlogen
met Qatar Airways naar
Chengdu via Doha, de
hoofdstad van Qatar.
Specialisten in rondreizen
door China zijn VNC Asia
Travel en Askja. Voor
high-end reizen op maat
is Van Helden Travel uit
Hilversum een tip. Meer
informatie: klm.nl, qatarairways.com, hiahotel.com,
vnc.nl, askja.nl, vanheldentravel.nl, tsichuan.com.

SHOPPEN

New Century Global Center
Luxe shopping mall van gigantische afmeting. Het glazen
gebouw is een architectonisch
meesterwerk. 1700 Tianfu Ave
North Section, Wuhou Qu, Chengdu
■ Sino-Ocean Taikoo Li
Chengdu Winkelgebied aan Dacisi
Road. Meer dan 300 lifestyle
brands, van Alexander McQueen
tot Versace. gochengdu.cn en
architizer.com
■ IFS Luxury Centre ‘City within a
city’ in Chengdu’s financiële district
met luxe winkels en flagshipstores.
Van Dolce & Gabbana tot Prada.
Bezoek ook de beeldentuin.
internchina.com
■

Taoïstische
tempel op
Mount
Qingcheng

ADRESSEN
LOGEREN

Intercontinental Hotel in
Chengdu is een comfortabel
vijfsterrenhotel. Dit architectonische icoon is verbonden
met de ultraluxueuze shopping
mall Global Center.
ihg.com
■ The JZ is een spahotel in
Thaise stijl met mooie lobby,
bibliotheek en majongkamer.
Chinezen zijn dol op dit gokspel.
Er zijn fraaie suites en villa’s met
privé-zwembad, De lotusvormige
hottub buiten is een ware
eyecatcher. thejzhotel.com
■ Hong Zhu Shan Hotel bij
Mount Emei bestaat uit diverse
gebouwen. Gebouw 7 in zen-stijl
is het mooist. De suites hebben
een hottub en kijken op de
bergen en bossen. hzshotel.com

De poort naar
Black Bamboo
Valley

■

Een van de
zwembaden bij
spahotel The JZ
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Suite in spahotel
The JZ

■ Guanghangong Hotel ligt
aan een park en in de buurt van
winkelstraten midden in de
vriendelijke stad Leshan, bekend
om de gigantische zittende
boeddha. www.ghghotel.com.cn
■ Howard Johnson in Qing
Cheng Shan Town is een resort
met villa’s met een privé-zwembad. In de lobby tokkelt een
dame op de guzheng, een
taoïstisch snaarinstrument.
hojoqc.com
■ Midy Hotel is een hideaway in
de ongerepte natuur van Black
Bamboo Valley. Hotel plus
chalets in het bos en een
zwembad tussen de rotsen.
Heizhugou Scenic Spot Ebian
Sichuan

SICHUAN OPERA

Fu Rong Guo Cui Beroemd
theater voor Sichuan Opera in
Chengdu. Elke avond zijn er
voorstellingen door bekende
sterren uit Sichuan. Theater van
hoog niveau! scopera.com.cn

■

Sichuan Opera

ETEN & DRINKEN

Moka Bros Taikoo Lee De
Zuid-Amerikaanse Daniel en
Alex koken zoveel mogelijk met
verse producten in hun healthy
kitchen. Little Shamao Street 8,
Jinjiang, Chengdu, mokabros.com
■ Lets Stylish seafood restaurant in het ultra-chique shoppinggebied Taikoo Li nabij de
eeuwenoude boeddhistische
Daci-tempel in Chengdu.
Mid Shamao Street, Jinjiang
District
■ Old Courtyard Restaurant
Restaurant in typisch Chinese
stijl met rode lampions en met
een zeer respectabele keuken.
31 South Sector 1, 1st Ring Road,
Chengdu
■ Le Shan Mao Pai Hotpot Cai
Restaurant in hartje Leshan
vlakbij een van de drie rivieren,
voor wie de echte Sichuan
hotpot wil proberen. Bo Shui
Street Pai Chu Suo Opposite Alley
■ Central Tea House Thee
proeven of een theeservies
aanschaffen kan in deze mooie
winkel op nr. 23 in Wide Street,
een van de oudste winkelstraten
van Chengdu. scteag.com
■

TEMPELS

Wuhou-tempel Deze tempel uit de
derde eeuw werd tijdens de Mingdynastie (1368-1644) samengevoegd
met een tempel gewijd aan legeraanvoerder Liu Bei.
travelchinaguide.com
■ Daci-tempel Boeddhistische
tempel uit de zesde eeuw nabij een
hypermodern winkeldistrict. Een van
indrukwekkendste tempels van
Chengdu. 23 Dacisi Road, Jinjiang
District
■ Mount Qingcheng Befaamde
taoïstische berg met een schitterend
bos. Steile looppaden leiden naar de
tientallen tempels op de berg en
vormen een complete work-out.
travelchinaguide.com
■

HOGESNELHEIDSTREIN

Bullet train Chengdu is via een
hogesnelheidstrein verbonden met
tal van andere Chinese steden,
waaronder Shanghai, Peking en
Hongkong. travelchinaguide.com

■

Panda op de gevel
van Prada in IFS
Luxury Centre,
Chengdu
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