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elk ensemble van gebouwen kan ons inspireren hoe de samenleving vorm te geven

Tulou

Fuijan regio, China
In een boek van bijna 350 bladzijden vol chinese karakters en illustraties staat één
woord in latijnse letters: “ Herman Hertzberger “.

“Eind 1997 heb ik de beroemde Nederlandse wetenschapper professor
Herman Hertzberger, die vanuit Taiwan voor de eerste keer in China kwam,
vijf dagen rondgeleid in Fujian. Met dit bezoek aan de Tulou was zijn meer
dan 10 jaar gekoesterde droom in vervulling gekomen.(….) Zo ontdekten
ook de bewoners zelf dat de Tulou iets bijzonders zijn en door de toenemende openheid van China werden de Tulou populair.” Dit is een vrije
vertaling uit het Chinees.
Nu twintig jaar later vertrekken elke morgen vroeg bussen vol chinese
toeristen naar de Tulou, bewonderen, fotograferen, drinken thee en kopen
souvenirs. ‘Tu lou’ betekent ‘lemen huis’. Fujian Tulou zijn gebouwen voor
soms zelfs zo’n 800 mensen. Ze zijn rond en soms vierkant. De kleinste
heeft een diameter van 14 meter, de grootste 60 meter. Het zijn dorpseenheden voor clans van de Hakka-bevolkingsgroep, ooit gebouwd als forten
tegen in zuid-oost China rondreizende bandieten.
Met behulp van een horizontale glijbekisting worden lagen aarde op elkaar
gestampd, versterkt met bamboe of takken. De onderkant van de muur
wel 2 meter dik, de bovenkant een meter, tot 5 lagen hoog. In de muur
een paar schietgaten en een grote dikke met staalplaat versterkte deur in
een stenen deurpost. Binnen de muur wordt met houten balken en liggers
de structuur voor galerijen, trappen en woonkamers gebouwd. Alle kamers
zijn even groot, behalve de tempelruimte voor de voorouders. Op het binnenterrein de waterput en wasgelegenheid. De dorpen leven van verbouw,
verwerking en verkoop van thee, rijst en tabak en tegenwoordig van de
toeristen.
Sommige Tulou zijn dusdanig gegroeid dat in de loop der tijd het binnenterrein barstensvol gebouwd is. Sommige zijn concentrisch naar buiten
gegroeid. Een paar afgelegen zijn nog steeds een agrarische gemeenschap.
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