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Paragraaf  1 
 ‘Beschrijf de provincie Xishuangbanna en haar klimaat’ 

 
Xishuangbanna ligt in het zuiden van de provincie Yunnan. Dit gebied omvat een oppervlakte van 

19.200 km2, waarvan het overgrote deel (ong. 96%) bestaat uit berglandschap tussen de 550 en 2300 

meter. Het hoogste punt ligt op de berg Kongming Shan en is dus 2300 meter hoog. Xishuangbanna 

telt (in 2000) 993.397 inwoners. De naam van dit gebied betekent letterlijk: ‘twaalfduizend rijstvelden’ 

of ‘twaalf gewesten’. Die laatste naam is te verklaren omdat vroeger dit gebied is opgesplitst in 12 

leengebieden. Dwars door Xishuangbanna stroomt de Lancang (of beter bekent: de Mekong) Vroeger 

was dit gebied één van de meest ontoegankelijkste gebieden. Nog steeds blijft dit gebied achter op de 

tijdgeest en modernisering van nu. Er zijn dichte oerwouden met teak-, mahonie-, sandelhout- en 

kamferbomen en bamboebossen. In de oerwouden wonen nog steeds olifanten, tijgers, beren, 

pythons, apen, luipaarden, herten, pauwen en andere tropische fauna. De meeste dorpen liggen in de 

valleien tussen de bergen. (Jansen, 2012) 

Xishuangbanna is een 

zogenaamde ‘autonome 

prefectuur’. Dit houdt in dat 

Xishuangbanna een 

volksrepubliek is. Een 

volksrepubliek binnen de 

provincie Yunnan, waarvan de 

hoofdstad Jinghong is. Dit is 

goed te zien op de afbeelding 

hiernaast. Het donkergrijze 

gedeelte is het land China.  

Het lichtgrijze gedeelte 

daarbinnen is de provincie 

Yunnan. Het gele gedeelte 

binnen die provincie is 

Xishuangbanna. (Dai 

autonome prefectuur Xishuangbanna, 2014) 

Laten we eerst eens gaan kijken wat zo’n autonome prefectuur, of volksrepubliek nu precies inhoudt. 

Is dat hetzelfde als een provincie of niet? Een prefectuur is eigenlijk een soort klein staatje, binnen de 

provincie. Met eigen wetten, regels en gewoonten. Je zou het kunnen zien als Nederland met haar 12 

provincies. Binnen die provincies zijn er weer verschillende gemeenten. Zo ook de prefectuur in 

China. Het grote verschil is, dat de gemeenten in Nederland alles moeten laten aansluiten bij de 

wetten van de regering en overheid. In China hoeft dit niet. De prefectuur is ‘autonoom’ en heeft het 

dus zelf voor het zeggen. Vaak is een autonome prefectuur ontstaan door een bepaalde etnische 

groep minderheden die bij elkaar woonden en hun eigen gebied wilden. Zo’n prefectuur kan heel 

andere rechten (en zeker ook plichten) hebben dan een andere prefectuur. Uiteraard staan deze 

prefecturen niet boven het landelijke regeringsbeleid, maar het lijkt erop dat ze veelal een eigen weg  
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in kunnen slaan. Vaak zit er ook een godsdienstige en culturele achtergrond achter die heilig is voor 

die mensen. Als overheid is het dan makkelijk en veilig om ze door hun eigen mensen te laten 

besturen, dat zorgt voor de minste problemen. Wel moet er rekening gehouden worden met 

eventuele opstand tegen het land of een andere prefectuur.   

In Xishuanbanna heerst een subtropisch klimaat. Over het hele jaar gezien heeft dit klimaat 

gelijkmatige neerslaghoeveelheden. De zomer is lang, vochtig en heet. De winter koel, maar kort. 

(Willems, 2014)De regentijd is tussen juni en augustus. De streek kent echter geen grote verschillen 

tussen de vier seizoenen. 

Iets anders wat kenmerkend is voor Xishuangbanna is de bouwstijl. Deze is heel anders dan de 

bouwstijl in de rest van China, met hun felgekleurde daken en gevels. Het typische van de bebouwing 

in de dorpen is, dat de mensen boven in een grote open ruimte slapen en leven, en beneden staan de 

varkens. In het midden van de ruimte is een vuur dat de hele dag en nacht brand of smeult om de 

insecten weg te houden. (Jinghong, 2006) 

Paragraaf  2 
 ‘Wat is de Dai-stam en hoe krijgt dit vorm in Xishuangbanna?’ 

 
Laten we ons nu gaan concentreren op de etnische groep die hier het meest voorkomt. Want, zoals 

gezegd, een prefectuur ontstaat omdat er een bepaalde etnische groep is. Met 35% is in 

Xishuanbanna ‘Dai’ de meest voorkomende etnische groep. In de provincie is enorm veel 

berglandschap met bossen. De mensen geloven dat een aantal van die bossen ‘heilige bossen’ zijn. Dit 

zijn de bossen die op de ‘Holy Hills’ liggen. Ze geloven dat die bossen de woonplaats is van de goden. 

De planten en dieren die in die bossen wonen zijn hun vrienden, samen met de geesten van de 

overleden voorouders die na hun dood naar deze bossen ‘verhuizen’. Omdat deze bossen heilig zijn, 

geloven ze dat geweld en/of verstoring van de planten en dieren gestraft zal worden door de goden. 

Dit wordt dan ook ten strengste verboden. Deze bossen werden dan ook beschermd door de 

instellingen of de geestelijken. We kunnen dus wel vaststellen dat de Dai een animisme of 

natuurgodsdienst is. Ze voelen zich volkomen verbonden met de natuur en betrekken dit ook in hun 

hele leven. De relatie tussen de mensen en hun omgeving bestaat uit vijf belangrijke elementen: 

water, bos, land, voedsel en menselijkheid. Het bos is ‘de wieg van de mens’. Water komt uit de 

bossen, waardoor het land gevoed kan worden en er voedsel uit de grond komt. De bossen steunen 

dus de menselijkheid en zijn de bron van het leven. Uiteindelijk gaan de overledenen weer (als geest) 

terug naar hun oorsprong: de Holy Hills.  

Eigenlijk bestaat DE Dai niet, want binnen de Dai-stam zijn er ook drie verschillende groepen. De 

Water Dai, de Droge Dai en de Bloemgordel Dai. De namen verwijzen naar waar ze leven. Binnen de 

Dai bestaan er dus ook nog verschillen in geloof en tradities. De Water Dai staat bovenaan de rang, 

en heeft dus de meeste status. De Water Dai woont aan het water en heeft de beste grond. (Jansen, 

2012) Tot zover de achtergrond van deze etniciteit. De harde werkelijkheid is dat in de laatste 50 

jaar zo’n 90 procent van de 750 (!) Holy Hills bossen zijn vernietigd of afgebroken. Eén van de 

voornaamste redenen is de toename van de bevolking. En bevolking kost geld en heeft eten nodig.  
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Landbouwgrond is hiervoor hard nodig. Bovendien heeft niet meer de overheid de beslissende rol in 

de bescherming van de bossen, maar is het bos opgedeeld in individuele eigendommen. De mensen 

kunnen dus zelf kiezen om het te verwijderen, te bewerken, of te verhuren.  

Is de Dai cultuur afgenomen en is het belang van de Holy Hills herzien? Nee, de Dai mensen, hoe 

jong of oud, zijn er heilig van overtuigd waar ze vroeger al in geloofde. Ondanks het dramatische 

verlies van vele heilige bossen, is de traditie weer nieuw leven ingeblazen. Religieuze ceremonies 

vinden nog steeds plaats. In augustus en november vinden deze plaats. Alle leden en het hele dorp 

doet mee. (Zeng, 2012) Bovendien zijn er plannen (uitgevoerd) om bepaalde gebieden van de Holy 

Hills als beschermd gebied op de kaart te zetten. Dat is zowel goed voor de plaatselijke bevolking als 

voor het milieu. Overigens is de Dai niet de enige etnische groep. Er zijn naar schatting zo’n 12 

etnische groepen aanwezig in Xishuanbanna. (Initiative, 2012) 

Een andere belangrijke godsdienst voor deze bevolkingsgroep is het boeddhisme. In dit gebied is dat 

dan vooral het Theravada boeddhisme. Deze godsdienst komt oorspronkelijk uit India en komt later, 

via Sri Lanka en  Indochina in het Chinese Yunnan terecht. Er zijn ook religieuze feesten die in 

Xishuangbanna gehouden worden die vanuit het boeddhistische geloof komen. In het straatbeeld is 

veel terug te zien van het boeddhisme. Zo zijn er erg veel belangrijke boeddhistische tempels die 

vaak ook markante herkenningspunten zijn. Vaak zijn het erg grote en opvallende tempels. (Dai 

Boeddhisme) 

Paragraaf  3 
 ‘Wat is lepra en hoe komt het dat deze ziekte nog steeds in dit gebied 

voorkomt?’ 
 

In Xishuangbanna wonen vooral mensen van de bevolkingsgroep Dai. Onder deze bevolkingsgroep 

komt nog steeds lepra voor. Dit is al een heel oude ziekte, waardoor het lichaam aangetast wordt. 

Deze ziekte veroorzaakt vlekken op de huid, defecte zenuwen die geen pijnsignaal meer afgeven aan 

de hersenen, verwondingen, infecties, enz. De meesten van hen zijn in de loop van de tijd ernstig 

verminkt en missen vingers, tenen voeten en soms een heel been. Deze mensen worden als onrein 

gezien en als een gevaar voor de samenleving. Daarom worden deze mensen soms in koloniën 

gestopt, om besmetting tegen te gaan. Deze mensen wonen vaak in groepen van ongeveer 30 mensen 

in een armoedig dorpje aan het eind van een vallei of op de top van een berg. De angst voor 

verstoting zorgt ervoor dat mensen vaak geen medische hulp zoeken, maar zich thuis verbergen. Dit 

zorgt voor heftige complicaties. De kans op besmetting is echter vrij klein. De infectie komt vooral 

door insecten. Deze insecten kunnen goed overleven in het tropische klimaat, omdat er geen strenge 

winters zijn waardoor insecten blijven leven en zich kunnen vermenigvuldigen. (Medical, 2011) 

Daarom komt deze ziekte nog steeds voor in China. Officieel is er geen lepra meer in China, omdat 

het minder dan 1 op de 100.000 keer voorkomt. In bepaalde gebieden komt het echter nog steeds 

voor. Een van die gebieden is Yunnan, waar Xishuangbanna ook in ligt. De bevolking is arm en 

onwetend over de ziekte, waardoor de ziekte nog steeds voorkomt in deze gebieden. Wel wordt het 
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steeds verder teruggedrongen. Er wordt door organisaties hulp aangeboden. Vanuit het buitenland 

worden medicijnen ingevoerd die ervoor zorgen dat de ziekte minder besmettelijk is. (Wikipedia, 

2014) 

Paragraaf  4 
 ‘Hoe zien de plantages in dit gebied eruit en wat heeft dat met het 

klimaat te maken?’ 
 

Er zijn in dit gebied van China veel soorten plantages te vinden. Veel voorkomend zijn 

rubberplantages, bananenplantages en theeplantages. Hier gaan we vooral op de rubberplantages in. 

Rond 1960 begon de regering van China met het kappen van bossen voor het bevorderen van 

rubberplantages in de provincie Xishuangbanna. Ongeveer 90% van de bossen werden afgebroken of 

vernietigd. Dit gebeurde onder andere vanwege de 

snelle economische ontwikkeling en de toename 

van de bevolking, die enorme druk op het 

landgebruik heeft veroorzaakt. Daardoor werden 

deze bossen voornamelijk vervangen door 

rubberplantages. Deze rubberplantages werden 

door de staat gerund. Door de regering werden 

arme boeren ook geprikkeld om rubber op hun 

land te gaan verbouwen. Dit was als manier om 

hun armoede te bestrijden. (360)Later werden 

daar ook subsidies voor geïntroduceerd. In 2001 

treed China toe tot de Wereldhandelsorganisatie 

waardoor zij haar boeren een betere toegang tot de wereldwijde grondstoffenmarkt verleende. De 

vraag naar rubber steeg wereldwijd, vanwege de toenemende vraag naar banden en andere rubberen 

artikelen. Hierdoor stegen de prijzen. Dat maakt dat men nu vier keer zoveel verdient dan dat ze 

zouden doen aan de teelt van rijst. Rubber is de 

belangrijkste industrie geworden van 

Xishuangbanna. Dat is de reden waarom er nu 

welvaart is in Xishuangbanna. Vandaag de dag is 

meer dan een vijfde deel van Xishuangbanna 

beplant met rubber, zowel door individuele 

dorpsgenoten als grote bedrijven. Deze grote 

hoeveelheid rubber heeft negatieve gevolgen. Er 

hangt een schadelijke geur van rubberverwerking 

in de lucht, en er komen tal van milieuproblemen 

naar boven, zoals erosie. De plantages nemen ook 

het leefgebied van inheemse dieren in, zoals Aziatische olifanten. Deze nadelige gevolgen worden 

onderzocht en de regering van deze regio begint te handelen. Het heeft plannen aangekondigd om 

een vijfde van de onder presterende rubberplantages weer om te zetten in natuurlijk bos. Dat is  
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belangrijk omdat Xishuangbanna bekend staat als ’s werelds meest noordelijke tropische 

regenwouden en er is daar een grote plant- en dierlijke diversiteit. Hoewel het slechts 0,2 procent 

van China’s oppervlakte is, toch bevat het ongeveer een vijfde van de zoogdieren en meer dan een 

derde van de vogels. De rubberbomen moeten op voedselrijke bodem geplant worden en hebben 

veel zon nodig. Ze worden vaak op hellingen geplant. Deze bomen hebben erg veel water nodig. Ze 

wortelen diep en nemen heel erg veel water op. Daarom is het klimaat in Xishuangbanna geschikt 

voor deze plantages. Maar de bomen gebruiken zoveel water dat het steeds droger wordt in dit 

gebied. Deze bomen zijn dus verantwoordelijk voor verdroging. De rubberplantages zijn dus erg 

slecht voor dit gebied en er gaat steeds meer sprake op om de rubberplantages te verminderen. 

(Ives) 

Paragraaf  5 
 ‘Wat is kenmerkend voor het gebied Xishuangbanna?’ 

 
Nu de beantwoording van de hoofdvraag van dit essay. Xishuangbanna is een gebied in China, in de 

provincie Yunnan, helemaal ten zuiden van China. Dit gebied is een autonome prefectuur, waarin 

vooral de Dai-stam vertegenwoordigd is. Deze stam kenmerkt zich door hun geloof. Zij geloven dat 

de bossen in hun gebied ‘heilige bossen’ zijn. De geesten van overleden personen zijn in deze bossen 

te vinden. De bossen hebben daarom ook grote betekenis voor hen. Dit gebied heeft een 

subtropisch klimaat, met lange, warme zomers en korte koele winters. Er zijn grote oerwouden te 

vinden. Ook is het een bergachtig gebied, met hoogtes tussen de 550 en 2300 meter. Er zijn grote 

delen van deze bossen of oerwouden gekapt. Dit kwam door de groei van de bevolking en de groter 

wordende vraag naar voedsel. Veel ruimte waar eerst bos was, is nu gebruikt voor plantages. In dit 

gebied zijn veel plantages te vinden, zoals bananen-, thee- en rubberplantages. Deze rubberplantages 

zijn een bedreiging voor het milieu en de natuur. Vanwege de veelal arme bevolking wordt hier niet 

heel veel aan gedaan. Ze hebben het hard nodig. Onder de bevolking komt ook nog de ziekte lepra 

voor. Deze ziekte tast lichaamsdelen aan. Mensen in dit gebied denken nog traditioneel over deze 

ziekte en denken dat deze ziekte erg besmettelijk is. Mensen met lepra moeten dus in aparte dorpjes 

wonen, ver weg van de andere dorpen. Wel wordt er aan gewerkt om dit te verbeteren door 

hulpverleningsinstanties.  

 

 


