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Onlangs kopte de staatskrant dat het dorp Huaxi, 
zo’n 140 kilometer ten noordwesten van Shanghai, 
een 328-meter hoge toren bouwt om haar 50-jarig 
bestaan te vieren. Huaxi schijnt China’s meest 
welvarende dorp te zijn met zeer gelukkige bewoners. 
Na een lange busrit blijkt het dorp in werkelijkheid 
een bewoond industriegebied te zijn.
 Het dorp is een van de modellen binnen president 
Hu Jintao’s imagocampagne voor een ‘nieuw socia-
listisch platteland’, om het platteland te versterken en 
migratie naar grote steden tegen te gaan. Volgens 
lokale bestuurders is de wolkenkrabber bedoeld om 
het grondgebruik te optimaliseren. Behalve 200 
luxe appartementen huist de toren werkplaatsen, 
openbare binnenplaatsen en het grootste roterende 
restaurant van Azië. Het idee is ‘een dorp in de lucht’. 
De Babylonische toren moet stromen toeristen 
trekken. De meeste bezoekers zijn echter partijbonzen 
uit andere dorpen die van het model willen leren.

 Het succesverhaal begon aan het eind van de 
Culturele Revolutie toen de lokale partijsecretaris 
Wu Renbao samen met alle 1.500 oorspronkelijke 
dorpelingen investeerde in een textielfabriek. 
Iedereen werd verplicht aandeelhouder. Alle winst 
werd geïnvesteerd in nieuwe projecten. Momenteel 
drijft het dorp handel met meer dan 40 landen. 
De voormalige boeren zijn managers geworden en 
wonen in villa’s. Het zware werk wordt verricht door 
een leger van ruim 60.000 migrantarbeiders.
 Na de verbazing neemt een gevoel van beklemming 
de overhand. De dorpelingen blijken in een zeer strak 
keurslijf te zitten. Stedelijk vermaak is afwezig en de 
sluitingstijd van  sporadisch aanwezige winkels en 
restaurants is ongekend vroeg. Er wordt zeven dagen 
per week gewerkt. Wie wil verhuizen naar elders 
moet verplicht afstand doen van alle bezittingen. 
Maar waarom zou men weggaan? Als men hier woont 
zijn verre vakanties overbodig, want in de heuvels 

ten noorden van het dorp zijn de nodige replica’s te 
vinden van bekende gebouwen waaronder de Arc de 
Triomphe en de Verboden Stad. Hoewel pronkerig 
ingelijste ISO-certifi caten langs het dorpsplein 
beweren dat het hier goed toeven is hangt ten zuiden 
van het dorp de zeer doordringende geur van 
gesmolten staal. We vragen ons vertwijfeld af of dit 
nou echt zo’n gezonde omgeving is. De ex-boeren 
sparen ondertussen voor een nog hogere toren met 
118 verdiepingen voor het 60ste jubileum. Het Chinese 
geloof in industrialisatie en urbanisatie is groot. 

Harry den Hartog woont een deel van het jaar in 
China. Hij bericht in 2010 over architectuur en 
opdrachtgeverschap in China. In oktober zal zijn boek 
‘Shanghai New Towns - searching for community 
and identity’ uitkomen bij 010 Publishers. 
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