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VERSLONDEN
DOOR DE STAD

Hoe het dorpje Zhao Jia Po Cun 

van de kaart werd geveegd

Als marketingconsultant deed Ed 
Sander twee jaar vrijwilligerswerk in
Xi’an (provincie Shanxi, midden-China).
Tijdens zijn verblijf raakte hij in de 
ban van Zhao Jia Po Cun, een dorpje
opgeslokt door de snel groeiende 
miljoenenstad. ‘Op het eerste gezicht
was het geen aantrekkelijke buurt.
Maar het was een van mijn favoriete
plekken in Xi'an, die ik tot mijn spijt
van de kaart heb zien verdwijnen.’ 
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huishoudelijke artikelen. De plastic emmers ston-

den voor de deur uitgestald, alsof ze het afvalwater

probeerden op te vangen. In een zijstraatje stalde

een oudere man dagelijks zijn handelswaar,

kleding, uit. Ik kocht er ooit een korte broek die al

na een week uit elkaar begon te vallen. In dezelfde

zijstraat werd groente en fruit verkocht. Helemaal

aan het einde bevond zich een grote afvalberg die

gedurende de dag groeide en meer begon te stin-

ken, vooral op dagen dat het kwik de 40 graden

Celcius naderde. Een paar meter verderop, in de

schaduw van een flatgebouw was een weggemof-

felde seksshop te vinden en een kapsalon waarvan

et waren niet meer dan drie parallelle

straten bestaand uit oneffen asfalt

vol kuilen, waar na een bui het water

in bleef staan. Of was het het afval-

water dat uit de restaurantjes en huizen aan weers-

zijden op straat gegooid werd? ’s Avonds was er

geen verlichting en bestond de kans dat je je enkel

verzwikte in een van de kuilen. Of op z'n minst

met natte schoenen thuiskwam. Naast tientallen

restaurantjes, die soms zo klein waren dat de kok

buiten op straat in een grote pan zijn noodles

moest koken wegens gebrek aan ruimte voor een

keuken, vond je er vooral kleine winkeltjes met

Indruk van het verdwijnen van een dorp uit de stad (1)
Huizen zijn afgebroken met de nauwkeurigheid waarmee een chocoladetaart bij de banketbakker

wordt doorgesneden. Naast de slaapzaal van de chipfabriek, die nu van de achterkant te zien is, staat

een halve gevel overeind van een huis dat precies doormidden is gesneden. De woning wordt nog 

bewoond. Er hangen witte gordijnen voor de lichtblauw getinte ramen. Een paar meter verderop staat

een roze gepleisterde muur. De buitenmuur is het overblijfsel van wat voorheen waarschijnlijk een

wooncomplex is geweest.

(Fragment uit: Miriam Driessen, ‘Het verloren dorp’, over het verdwijnen van het dorp Lingdou in de

stad Xiamen.)

Er was geen openbare verlichting in Zhao Jia Po Cun

en ’s avonds bestond de kans dat je je enkel verzwikte

in een van de kuilen

Interview met directeur Bureau Burgerzaken over het verdwijnen van een dorp uit
de stad (2)
“Binnen tien tot twintig jaar zijn alle dorpen uit het stadslandschap verdwenen,” verzekert de 

directeur van het Xiamen Bureau voor Burgerzaken. “Ze zullen stukje bij beetje worden afgebroken.”

Waarom zijn die dorpen in de stad eigenlijk een probleem, vraagt de Nederlandse antropologe 

Miriam Driessen aan de directeur.

De directeur zucht. “De levensstandaard in de dorpen is laag. Veel mensen hebben geen verzekering,

noch een pensioen. Ze moeten de medische kosten zelf opbrengen. De slechte infrastructuur is een

ander probleem, voornamelijk brandgevoelige smalle stegen. Bovendien is de werkloosheid hoog.

Maar het probleem zit hem vooral in de dorpse mentaliteit. De lokale boeren zijn inmiddels rijk 

geworden (vanwege compensatiegelden en verhuur kamers aan arbeidsmigranten, red.), maar het

probleem is dat ze niets doen. Ze werken niet. Ze hebben geen opleiding. Ze kunnen nergens heen.

Ze hebben geen uitweg.”

(Fragment uit: Miriam Driessen, ‘Het verloren dorp’, over het verdwijnen van het dorp Lingdou in de

stad Xiamen.)

H
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ik nooit helemaal zeker ben geweest of mensen

daarheen gingen voor een knipbeurt of een ander

soort beurt achter het smoezelige gordijntje, zoals

gebruikelijk is in veel Chinese ‘kapsalons’.

Kortom, Zhao Jia Po Cun, zoals het dorp heette,

was op het eerste gezicht geen aantrekkelijke

buurt. Maar het was een van mijn favoriete plekken

in Xi'an en ik heb het tot mijn spijt van de kaart

zien verdwijnen.

Dorpen binnen steden
Er is vrij veel geschreven over de hutongs van 

Peking die in de aanloop naar de Olympische 

spelen van 2008 tegen de vlakte zijn gegaan en 

hoe moeilijk het is om momenteel nog een echt

authentieke hutong te vinden in de hoofdstad. Er is

veel minder bekend over de dorpen binnen de ste-

den waar nieuwbouw bestaande uit torenhoge ap-

partementencomplexen omheen is gevloeid zoals

in Xi ‘an. Maar ook deze dorpen verdwijnen mas-

saal. Xi'an had tientallen van dit soort dorpen en

daarvan zijn er nog maar weinig over.

Dat Zhao Jia Po Cun een van mijn favorieten was in

Xi'an had er onder meer mee te maken dat ik hier

de sfeer nog proefde die ik in zoveel andere landen

in Azië heb ervaren. De betonnen jungles van de

Chinese steden waren in eerste instantie een schok

voor me en het soort dorpjes die verborgen lagen

tussen de flatgebouwen bleek een vreemd soort

toevluchtsoord naar een ander leven in een andere

tijd. Tijdens de lunch ging ik er met mijn tolk en

collega’s eten. Er waren voldoende restaurantjes

met verschillende gerechten om elke dag weer iets

anders te proberen. In de loop van de dag zetten

straatverkopers er ook hun stalletjes op om tot 

laat in de avond de meest smakelijke snacks te 

verkopen.

In een zijstraatje stalde een oudere man dagelijks zijn

handelswaar, kleding, uit, ooit kocht ik er een broek

die al na een week uit elkaar begon te vallen



Vooruitgang
Op weg naar mijn werk liep ik langs de zuidelijke

ingang van het dorp. Deze morgen was er iets

merkwaardigs aan de hand. Een bestelwagen met

een luidspreker stond bij de ingang geparkeerd en

er klonk een aankondiging. Een plastic opblaas-

boog, die je vaak aantreft bij de opening van een

nieuwe winkel of restaurant, was voor de ingang

geplaatst en in de hele straat waren banieren 

opgehangen met Chinese teksten. Er was politie

aanwezig en een opmerkelijk aantal mannen in

grijze uniforms met hun baret op hun schouders

geknoopt. Ik had geen idee wat er aan de hand

was. Ik had wel gemerkt dat een paar weken eerder

alle voedselstalletjes verdwenen waren, maar dat

gebeurde wel vaker als de lokale overheid om een

of andere reden een opschoonactie hield. Meestal

keerde alles na een paar dagen weer terug. Maar

deze keer niet.

Toen ik tijdens de lunch met mijn tolk naar de 

oostelijke ingang van Zhao Jia Po Cun liep zag ik

dat zich daar exact hetzelfde spektakel afspeelde.

Ook hier stonden mannen in grijze pakken langs

de winkels opgesteld. Veel van die winkels hadden

bordjes buitenhangen met ‘leegverkoop’. M’n tolk

vertelde me dat de luidspreker van de bestelwagen

in propagandataal verklaarde dat het dorp tegen de

vlakte zou gaan om plaats te maken voor een 

modern wooncomplex en dat men ‘blij was met

deze vooruitgang’. Op de spandoeken boven de

Hartelijkheid
Anders dan bij de fast-foodachtige restaurants die

zich vaak op de begane grond van de flatgebouwen

bevinden bouwde je hier nog een beetje een band

op met sommige restauranteigenaars. Neem 

bijvoorbeeld de vrouw die zodra ze me zag mij 

altijd toeriep of de laowai (buitenlander) weer zijn

favoriete noodles bij haar kwam eten. Zhao Jia Po

Cun was ook de plek van een van de meest warme

ontvangsten die ik in China heb gehad. Als buiten-

lander in Xi'an maak je al snel kennis met de rou

jia mo, ook wel Chinese hamburger genoemd, en

de eerste keer dat ik er een bestelde bij een klein

kraampje in het dorp weigerde de eigenaar geld

aan te nemen. Toen ik hem eindelijk begreep keek

hij me lachend aan en zei na lang nadenken 

'Welcome to Xi'an!'. Hartelijkheid van een vreemde

die ik niet vaak ervaren heb in China ...

De huizen in Zhao Jia Po Cun waren twee tot vijf

etages hoog en als je goed keek zag je dat de 

bovenste verdieping er soms provisorisch opge-

bouwd was. Volgens een vriend van me hadden de

bewoners dit gedaan in afwachting van de onver-

mijdelijke sloop van het dorp. Schijnbaar hadden

ze de hoop meer compensatie te krijgen bij een

groter aantal etages. Ik hoorde wel vaker over de

sloop van dit soort dorpen, maar dacht dat het 

met ‘mijn’ dorp niet zo'n vaart zou lopen. Op een

dag werd ik echter geconfronteerd met de harde

realiteit ...
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straat was te lezen dat de bewoners deze beslissing

van de overheid volledig steunden. Het was over-

duidelijk aan de grafstemming en de gezichten van

de winkeliers en restauranthouders af te lezen dat

die teksten niet door hen geschreven waren. Maar

de bewakers en de tekst uit de luidspreker die

meldde dat ‘onrust en tegenstand bestraft zal 

worden’ hielden iedereen opmerkelijk koest. 

Toen we ’s avonds het dorp passeerden zaten ‘de

uniformen’ er nog, evenals de volgende morgen en

de dagen erna. Verveeld rondhangend terwijl de

dorpelingen zich gedroegen alsof er niets aan de

hand was. Een paar dagen later waren de meeste

winkels leeggeruimd en de restaurants gesloten.

De weken erna werd er een schutting rond het

dorp gezet met de tekst dat hier het nieuwe 

‘Glorious Plaza’ zou komen. Op de begane grond

van een van de flatgebouwen die Zhao Jia Po Cun

omsloten werd een kantoor gevestigd van het 

onroerend-goedbedrijf dat de appartementen van

Glorious Plaza moest verkopen. De meeste bewo-

ners vertrokken en de sloop van Zhao Jia Po Cun

begon. Maar net als op veel andere plekken in

China bleven ook hier enkele nail houses staan van

bewoners die weigerden weg te gaan zolang ze

geen hogere compensatie zouden ontvangen van

de overheid. 

Fastfood
Tegen de tijd dat ik Xi'an verliet was er niets meer

over van het dorp. Waar ooit restaurantjes, seks-

shop, kapsalon en plastic emmers stonden was nu

één grote bouwput te zien. Een jaar later keerde ik

terug in Xi'an en bezocht de voormalige lokatie van

Zhao Jia Po Cun. Inmiddels waren er de geraamtes

van nieuwe appartementencomplexen te zien.

Weer een jaar later, twee jaar na mijn vertrek,

keerde ik opnieuw terug en zag hoe er nog meer

flatgebouwen uit de grond waren gestampt. Waar

ooit het dorp had gelegen bevonden zich nu zes

enorme bijna voltooide flatgebouwen die plaats

zouden bieden aan duizenden families.

Zhao Jia Po Cun is niet meer en ook enkele andere

dorpjes in de schaduw van flatgebouwen waar ik

ooit noodles at zijn verdwenen. Het is een teken

van de razendsnelle ontwikkelingen in China. De

leefomstandigheden van de voormalige bewoners

van Zhao Jia Po Cun zullen ongetwijfeld verbeteren

wanneer ze als compensatie voor de sloop van hun

oude woning een nieuw appartement krijgen.

Maar met het verdwijnen van Zhao Jia Po Cun en

andere soortgelijke dorpen in Xi'an en andere 

steden in China gaat er ook een stukje cultuur 

verloren. En het persoonlijke contact met de kleine

ondernemers bij wie je voor een euro fantastisch

kon lunchen wordt verruild voor de kille bediening

door een tiener in de zoveelste vestiging van een

fastfoodketen. 

Auteursinformatie: Ed Sander deed als marketing-

consultant twee jaar vrijwilligerswerk voor goede

doelen in Xi’an. Hij schrijft regelmatig over China,

met een speciale interesse in social media en 

e-commerce en geeft lezingen over deze onder -

werpen. Zijn artikelen voor diverse publicaties 

zijn gebundeld in de twee delen van China Talk

welke gratis als e-book te downloaden zijn op

www.chinatalk.nl.
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Naast een weggemoffelde seksshop was er een 

‘kapsalon’ met een smoezelig gordijntje


