De Li-rivier in de provincie
Guangxi staat bekend om
zijn betoverende schoonheid. De rivier meandert als
een groenzijden lint vanuit
Guilin naar Yangshuo en
wordt geflankeerd door de
karakteristieke ronde toppen van het karstgebergte.
Een tocht per bamboevlot
over de Li is een bijna
sprookjesachtige ervaring.
door Harmke Kraak
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Een lint van zijde
(Met een bamboevlot de Li-rivier over)
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“

De rivier is een groenzijden lint en de
heuvels zijn jaden haarspelden,” zo luidt
een eeuwenoude Chinese versregel. De
Li-rivier en het berglandschap eromheen hebben in de loop der eeuwen tal van schrijvers
en dichters geïnspireerd. De Li stroomt tussen
Guilin en Yangshuo in het zuidwesten van
China over een traject van 83 kilometer. Het
omringende landschap, met de typerende
grillige groene toppen van het karstgebergte,
wordt wel omschreven als een ‘geschilderde
draak’. Het plaatsje Yangshuo, dat als en
halve maan ingeklemd ligt tussen deze bergpieken en de rivier, heeft als bijnaam ‘het
oog van de draak’. Wij logeren in een hotel
in Yangshuo, niet ver van de rivier. Vandaag
huren we fietsen en zullen we een riverraft
maken. We fietsen dwars over het platteland,
langs rijstvelden, kippenfarms en mandarijnenbomen, tot we bij een stil plekje aan de
oever komen, waar mannen met bamboevlotten wachten tot iemand het water op wil.
Hier gaan we aan boord.
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In rustig tempo varen we langs de bergtoppen met hun
wonderlijk hellende curven
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Karstgebergte
Het vlot bestaat slechts uit aaneengebonden boomstammen met bovenop twee
stoelen. Een bootsman boomt ons in rustig
tempo de kalme rivier op. De bomer lacht een
gouden tand bloot. Hij zingt uit volle borst
een melancholiek lied. Dan weer steekt hij een
sigaret op of wisselt hij een woordje met
passerende vissers. Aan de horizon zien we de
grillige ronde toppen van het karstgebergte
opdoemen. De zon schijnt, het water is vrijwel
rimpelloos. De rivier meandert langs de
eindeloze rijen bergtoppen die met hun
wonderlijk hellende curven prachtig weerspiegeld worden in het water. We komen bij een
dam. We hevelen het vlot over de dam om het
aan de andere zijde weer in het water te laten
glijden. Vrouwen komen vanuit de open
velden toegesneld om ons bloemenkransen te

>

verkopen, maar wij varen al weer verder.
Langs de oevers zien we waterbuffels. Elders
zwemmen witte eendjes. Het water is helder
en ondiep. In de winter ligt een deel van de Li
zelfs droog.
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Aalscholvervissers
Het uitzicht op de bergtoppen, die wel
worden vergeleken met de blaadjes van een
lotusbloem, is betoverend. De contouren
schitteren in het zonlicht. De bergen, rijen
dik, lijken soms doorzichtig, afhankelijk van
de stand van de zon. Deze rotsformaties
tussen Yangshuo en Guilin hebben poëtische
namen als Drakenkopheuvel, Jongen die Guanyin

aanbidt en Olifantenslurfheuvel. Een van de
vergezichten langs het traject siert het briefje
van 20 yuan. Dan is het tijd om om te keren.
We varen terug naar het punt waar we zijn
opgestapt en drukken de bootsman wat
yuans in de hand. We fietsen over landweggetjes terug naar Yangshuo. Onderweg verkoopt
iemand grote gele peervormige vruchten. Het
blijken sappige grapefruits te zijn. Tegen
zonsondergang zullen de aalscholvervissers
bezit nemen van de rivier. Maar tegen die tijd
zijn wij al lang en breed terug in Yangshuo,
waar we verse garnalen verorberen op het
terras van een van de restaurants bij het
schijnsel van rode lampionnen.

De bomer lacht zijn gouden tanden bloot en zingt uit volle borst
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