
Jonge boeddhistische monikken ontspannen in de nam ban (waterhuisjes) op het stuwmeer Huay Krating. Foto Anjo Kan

H
et geluid van een gong door-
breekt de stilte van de grijze
morgen rond deWat Thak-
hok. De ochtendzon zal zon-
der twijfel geregeld spetteren

op de kleurenpracht van de tempel,
maar vandaag hangen hardnekkige ne-
velsluiers boven de hier loom langs-
stromende rivier. Alleen aan de over-
kant van deMekong, op enkele honder-
denmeters, flonkert nog een enkel
licht: Laos. Het water, met een loden

kleur, staat hoog voor de tijd van het
jaar: in Isan, het noordoosten van Thai-
land, is de regen vroeg gekomen.

De gongslagen vormenhet signaal
voor de terugkeer van leven in Chai
Kong Road in Chiang Khan. De vorige
avondwas de straat vol teakhouten pen-
sionnetjes nog het domein van Thai-toe-
risten en een enkele farang (westerling).
Ze slenterden langs restaurantjes en
winkeltjesmet souvenirs, kleding en
zwaar overjarige elektronica.

Dit uur is het aan demonniken. In
groepjes verlaten ze hun wat, hun tem-
pel. Blootsvoets, jongens nog, veelal.
Hun oranje en saffraankleurige pijen
hebben ze om eenmetalen nap gesla-
gen. Aan de weg hebben zich al enkele
inwoners verzameld, zittend op kleine
krukjes of gewoon op de knieën. Ze rei-
ken de passerende kloosterlingen
kleefrijst aan, koekjes en bananen. Ze
worden beloondmet een kort gezon-
gen dankgebed. Volgens de boeddhisti-

sche leer fleurt het karma van de gulle
gever er van op en geeft generositeit
nu in het volgende leven alvast wat
krediet.

Ver weg van het wulpse nachtleven
van Patpong in Bangkok, de stomende
full moonparty’s op de zuidelijke stran-
den, in de luwte van het politieke ge-
bakkelei tussen ‘rood’ en ‘geel’, krijgt
de passant aldus het idee van een blik
in het waarlijk sobere en serene Thaise
leven. Dit is het platteland, hier wonen

de boeren die werken op rijstvelden en
rubberplantages tussen de dorpen.
Welvaart naar westers recept is er be-
perkt – de bestuurders in Bangkok heb-
ben lang neergekeken op die ‘pum-
mels’ uit Isan; donkerder en kleiner van
gestalte dan de gemiddelde Thai. Het
wasmaar even wingewest: tijdens de
Vietnamoorlog vertrokken vanaf bases
in dit gebied de Amerikaanse B 52’s.
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In het noordoosten van Thailand ligt het landelijke Isan, ver weg van het wulpse leven
in de badplaatsen aan de kust. Het besef van wat de westerling zoekt, moet er nog
groeien. Kleine ondernemers in het toerisme bewaken de rust. Door Rob Gollin

Het karma van een lome rivier
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A
uthentiek zou een te preten-
tieus begrip zijn. Het geheel
in glanzend teak opgetrok-
ken hotelletje in Chiang
Khanwas al enige tijd in

handen van een Nederlander. De vrou-
wen die samengroepen onder daken
van golfplaat in de dorpjes rondom
Wang Saphung roepen Sawadee Ka
naar de passerende vreemdeling, maar
de kinderen rennen naar buiten en
groetenmet hello! Nee, u bent niet de
eerste. Maar gewoonten van land en
volk etaleren zich ook: de lach van de
vrouwen is bloedig gekleurd. Ze kau-
wen op betelnoten, gewikkeld in blade-
ren, op smaak gebrachtmet kalk en
kruiden; het leven zou er door het sap
wat vrolijker op worden, al ogen de
klodders uitgespuwde rode resten ta-
melijk verontrustend.

Het is een Nederlander die hier, in de
buurt van de provinciehoofdstad Loei,
de bewoners wil laten zien dat de nog
resterende oorspronkelijkheid juist de
charme van het gebied is. Peter de Rui-
ter (54), gewezen Hoensbroeker, staat
tussen de agar- en bananenbomen van
zijn boerderij buitenWang Saphung.
Een smal pad tussen de velden leidt er
naar toe.

In eerste instantie is de onderne-
ming bedoeld als dagvulling als hij zijn
reisbureau in Bangkok op termijn zal
overdragen aan anderen, maar ook als
voorbeeld van een project dat volgens
hem juist door de kleine schaal de wes-
terling zal aanspreken. Er is geen elek-
triciteit, water wordt vanaf een diepte

van 50meter opgepompt. Hij gaat bin-
nenkort houten bungalowtjes plaatsen
op de Si-Ri-La-farm, waar zijn Thaise
echtgenote Gae gastvrouw is. Zij wil be-
zoekers traditioneel leren koken: zon-
der pannen, zonder bestek. Voor berei-
ding op het vuur worden gerechten ge-
wikkeld in bananenbladeren.

De Ruiter: ‘Hier leeft nog het idee dat

alleen enorme investeringen zijn ver-
eist om toeristen te trekken. Ik wil la-
ten zien dat er juist niet veel voor nodig
is. Er is nog geen besef van wat de wes-
terling zoekt. Neem Chiang Khan. Wat
is er nou zo interessant aan die houten
huizen, vragen ze zich daar af. Nieuw-
bouw is toch veel mooier? Nee, leg ik
dan uit, de toeristen willen juist graag
houten huizen.’

Of een verblijf op het stuwmeer van
Huay Krating past in het ware Thaise le-
ven, is natuurlijk aanvechtbaar,maar
deze zondagmorgen is er geen farang
aan de oevers te bekennen die op een
vlot het water opwil. Er is een steil klim-
metje over een bergrug voor nodig om
de plek te bereiken, een plateau biedt
zicht op een grijze vlek in de diepte.

Een half uur later klotsen golfjes in
rustgevend ritme tegen de drijvers van
bamboe. De opvarenden van de nam
ban (waterhuisjes) hebben zich uitge-
strekt op kleden en kussens onder een
rieten afdak. Het water is warm en hel-
der en op sommige plaatsen zo’n zestig
meter diep. Groene heuvels vormen het
decor.

Een slanke bootmet een langstaart-
buitenboordmotor heeft het vlot het
meer op gesleept. Later zal het vaartuig
nog eens langszij komen,met schalen
gemarineerde kip en gegrilde vis, waar-
uit prikkelende geuren zullen ontsnap-
pen. Dit is vertier op zijn Thais, verze-
kert demeedobberende gids. Families
brengen uren door op het water. Op
twee vlotten in de verte glinstert oran-
je: het is ook vrijetijdsbesteding voor
demonniken.

Vlotverhuurder annex cateraar Pae
Puen Phoong: ‘Natuurlijk zoudenwe
veel meer buitenlanders willen ontvan-
gen. Ze hoeven niet bang te zijn dat het
te druk wordt, dat de serene sfeer zal
verdwijnen. Dit is beschermd gebied. Ik
mag niet uitbreiden. Ik zit hier al vijf-
tien jaar, en in vijftien jaar is niets ver-
anderd.’

Het zijn inmiddels nietmeer alleen
de toeristen die op zoek zijn naar Thai-
se culturen zonder al te veel ballast van
buiten. Vlak voordat de wegen boven
provinciehoofdstad ChiangMai, in de
noordelijke lob van het land, de jungle
in stijgen, in de buurt van warmwater-
bronnen, is Khun Taen Springer met
zijn vrouw een klein bungalowpark be-
gonnen bij het dorpje Pong Kum, het
Monn Phu Phrai-resort. Twintig bunga-

lowtjesmet een slaap- en een badka-
mer zijn er geplaatst in een tuin vol tro-
pische planten aan een beek. Hij heeft
er drie rijstvelden voor drooggelegd en
de stenen en het hout van drie verval-
len huizen voor benut. Oude bomen
zijn er niet voor gekapt, beklemtoont
hij. Daarvan zijn er verderop welmeer
dan genoeg gesneuveld. ‘Jaren geleden
zag je hier kale bergtoppen. Maar nu
kleuren ze weer groen.’ Hij dankt er
vooral zijn koning voor, Phra Chaoy-
uhua Bhumibol Adulyadej, kortweg
Bhumibol. ‘Hij is deman die de Thai

wijst op de waarde van de natuur.’ Hij
heeft zijn twee waterbuffels geschon-
ken aan een nabijgelegen dierenpark
van de vorst.

Hij is Bangkok ontvlucht, hij werkte
er als reisleider voor Neckermann.
Springer – zijn stiefvader is Duits - kon
er de ramen nietmeer openzetten van-
wege de smog en het lawaai, de bewo-
ners hebben geen oog en tijdmeer
voor elkaar. ‘Hier zijn demensen an-
ders. Loopmaar eens het dorp in. Je
zult worden gevraagd ommee te eten.’

Naar eigen zeggenwil hij de ge-
meenschap latenmeeprofiteren van
zijn resort. Personeel komt uit het
dorp, een enkeling behoort tot een
stam uit de bergen. ‘Jongeren willen
het liefst hier blijven, maar er is geen
werk. Dan trekken ze weg. Nu kun je
toch iets bijdragen aan het instandhou-
den van de gemeenschap.’ Wat in het
restaurant op tafel komt, is recht-
streeks afkomstig van de akkertjes en
plantages in de buurt.

Soms zet hij de deuren open voor de
kinderen van eenweeshuis, 4 kilome-
ter verderop. Die komen spelen in het
zwembad. Er zitten kinderen tussen die
hun ouders hebben verloren in de tsu-
nami of aan aids. Bovendien zijn in de
strijd tegen de opiumteelt in de nabij-
gelegen Gouden Driehoek veel doden
gevallen. Executies, maar ook bendes
die het op elkaar hadden voorzien. ‘Het
was big business, hier. Waar je ook
kwam: elk dorp was high.’
Maar ook in dit gebied schiet het be-

sef wortel dat je het niet redtmet een
idyllisch verblijf aan ruisendwater, een
bezoek aan een olifantenreservaat of
een nachtje temidden van puur berg-
volk. Springer verhuurtmountainbi-
kes, en wie verder een slingerendweg-
getje de wildernis inrijdt, komt bij at-
tracties die de bezoeker naast een uit-
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Wat is er interessant aan die houten huizen, vraagt de
bevolking. Maar toeristen willen houten huizen.

Bewoners van Chiang Khan bieden bedelende monniken etenswaren aan. Foto’s Anjo Kan
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Dobberen op bamboe tussen

Monn Phu Phrai Resort

22 bungalows in tropische tuin ten

noordoosten van Chiang Mai. Terras,

slaapkamer, badkamer. Zwembad. Pa-

viljoen met gelegenheid voor Thaise

massage nog in de maak. Mountainbi-

kes te huur. Jungle in de buurt.

www.monnphuphrai.com

Hotel Loei Palace.

Wit complex vlak buiten het centrum

van de provinciehoofdstad Loei.

Enorm atrium. 156 grote kamers. Meu-

bilair afkomstig uit het Mandarin

Oriëntal Bangkok. Gedateerd inmid-

dels, in de badkamer hangt wel wat

los. Wel sfeervol. Serveren zowel wes-

ters als Thais ontbijt.

Old Chiang Khan Boutique Hotel

Geheel in hout opgetrokken gastverblijf

van twee verdiepingen in Chiang Khan

aan de Mekong. Kans op balkonnetjes

met zicht op de rivier of op straat. Voelt

authentiek aan, maar de inventaris

omvat een douche, airco, tv en wifi.

Schoenen moeten buiten blijven.

SLAPEN

Ik zit hier al 15 jaar,
en in 15 jaar
is niets veranderd



zonderlijk zicht op het groen ook een
verhoogd adrenalinegehaltemoet be-
zorgen. Ze heten Jungle Flight of The
Flight of the Gibbons. Gezekerd aan ka-
bels suist de bezoeker van platform
naar platform omde stam van een ton
yang pha, een rubberboomsoort die bo-
ven de 800meter tientallenmeters
hoog kanworden. Wankele bruggetjes
en een enkele loodrechte afdaling aan
een staaldraad voltooien het traject. Al-
les eco, verzekeren de exploitanten.
Geen schade aan hetmilieu, louter toe-
gang tot een biotoop die tot dusver on-
toegankelijk was.

Jonge Thaimet het haar in emocou-
pe begroeten de klanten, aangevoerd
met busjes uit ChiangMai, met een
tuigje, een helm en een korte wandel-
stok die als rem zal blijken te dienen.
Eén van hen heft het weinig bemoedi-
gende Free Falling van Tom Petty aan.

Het is even slikken om van het plat-

form naar de diepte te stappen, de vuis-
ten klampen zich vast aan de touwen,
de blik richt zich onmiddellijk verlan-
gend naar het volgende station. Maar
de kabel zwiept nauwelijks, de riemen
voelen veilig, de begeleiders grijpen de
Tarzan uit het westen krachtig bij de
lurven als hij het doel voorbij dreigt te
schieten of niet eens lijkt te bereiken.
Na een vlucht of vijf ontstaat er oog
voor de plantenweelde beneden – een
beweging beneden in het struikgewas
wekt een nanoseconde de suggestie
van een tijger; het is natuurlijk gewoon
een hond. De ijselijke kreten van en-
thousiaste cliënten en de emo-Thai zelf
moeten inheemse fauna wel op grote
afstand houden — zo bezien is het wel
ecomet een rafeltje.
In Isan gaat het er weer wat kalmer

aan toe. In het donker rondomde Si-Ri-
La-farm van Peter de Ruiter inWang Sa-
phung lichten vuurvliegjes op. Hij ver-

schijntmet grote papieren dozen en
steekt er een brandertje onder aan.
Even later stijgen de geluksballonnen
de nacht tegemoet. Volgens de Thaise
traditiemoet in gedachten een wens
worden geformuleerd en wordt het
kwaadmee omhoog gestuurd. Zo een-
voudig kan het leven hier zijn.

Rob Gollin

Eva Air vliegt drie keer per week (dinsdag,

donderdag en zaterdag) rechtstreeks van

Amsterdam naar Bangkok.

www.evaair.com. Vanuit Bangkok zijn er

vluchten met Thaise maatschappijen naar

onder meer Chang Mai (noorden) en Udon

Thani (noordoosten). Er zijn ook spoorver-

bindingen.

Arrangementen en excursies in Thailand:

www.specialjourney.com.

Verdere informatie:

www.thaisverkeersbureau.nl
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In een ruimvallende pyama, gelegen op

de buik, met het gezicht gedrukt op een

ovalen opening in het matras, is het nog

niet zo eenvoudig te reconstrueren in

welke hoeken de benen worden gevou-

wen en gedraaid. Het voelt als de aan-

zet tot een niet te ontwarren knoop. Pe-

zen en spieren kraken.

‘Are you from Portugal?’

‘No, the Netherlands.’

‘Thank you.’

Een gezellig praatje zit er niet in gedu-

rende deze vermoedelijk authentieke

Thaise massage, in een hotel in Chiang

Mai. Maar stevig contact is er wel, zo’n

beetje langs de tien energiebanen en 72

duizend drukpunten (sen sib) in het li-

chaam. De frêle ogende jongedame

duwt, trekt, kneedt, knijpt, rolt en strijkt

om druk uit te oefenen – de punten van

elleboog en knie vormen een belangrijk

instrument – opdat de levenslust weer

op gang komt en de balans in het ge-

teisterde lijf en geprangde gemoed

weer wordt hersteld. Goed voor het ge-

stel, goed voor de geest. De intensiteit

kan overigens naar wens worden aan-

gepast.

Het is een bedrijfstak die alom aanwe-

zig is in het land. Op vrijwel elke straat-

hoek zit een salon, variërend van uiterst

basale tot weelderige inrichting. De Thai

geloven dat een geregelde behandeling

ziektes voorkomt en blokkades in het li-

chaam opheft. De techniek is al zo’n

2500 jaar oud en combineert de ideeën

van Chinese acupunctuur met yogaoefe-

ningen uit India. Er komt geen druppel-

tje olie of welriekende kaars aan te pas,

uit het plafond sijpelen slechts strijkers-

klanken. En nee, wat de licht zwetende

farang die zich in Patpong als kenner

van land en volk opwierp ook mocht be-

weren: een happy ending past niet in de

traditie.

De masseuse heeft ledematen, romp en

nek in alle denkbare standen gewrikt en

er ook weer uit bevrijd. Tot slot heeft ze

met haar vingerknokkels onbarmhartig

over de schedel geratst.

Eenmaal op de slofjes op de weg terug

naar de receptie, lijken de energiebanen

weer voluit te stromen. Maar één onge-

makkelijk gevoel is niet weggespoeld:

ze zal wel hebben gedacht: wat een

houten klaas. Is daar ook nog een druk-

puntje voor, ergens?

Thaise massage: drukpunten voor lichaam en geest
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Waar verblijft u het liefst?

‘Aspen, in de RockyMountains in
de Verenigde Staten. Zo omhet
jaar bezoek ikmetmijn gezin het
Aspen Center for Physics, een soort
conferentie- en vakantieoord.We
huren drie, vier weken een huisje,
klimmenbergen op en af. Soms
praat ikmet collega-wetenschap-
pers of bezoek ik een lezing. Aspen
is van oudsher een plekwaar veel
natuurkundigen elkaar in de zo-
mer ontmoeten.'

Aan het werk tijdens de vakantie?

'Je bent niet de eerste die het op-
merkt! In Aspen is ontspanning,
werk en gezin; voormij een perfec-
temix. Alle dingen die ik leuk
vind, zijn daar tegelijkertijd.'

Hoe kwam u daar terecht?

'Ik komvoorwerk al lange tijd in
Amerika. Het voelt als een tweede
vaderland. In 1989werd ik voor
het eerst uitgenodigd door het in-
stituut in Aspen. Ik sta steedsweer
versteld van de schoonheid van de
natuur. Er is een soort oerland-
schap. Hoge bergen en daarom-

heen dewoestijn. Heel droog,met
hier en daar een boom. Savanne-
achtig. Ik heb daar echt ietsmee.
Misschien dat er in ons brein nog
een paar landschappen bestaan
die ons dierbaarder zijn dan ande-
re; dat het daarom resoneert.'

U bent geen stadsmens.

'Jawel. Ik leef enwoon al jaren in
de stad. Gelukkig is er in Aspen
ook veel cultuur. Uitgerekend in
de zomervakantie vindt eenwe-
reldberoemd klassiekmuziekfesti-
val plaats. Overdag repeterenmu-
sici aan de overkant van dewei. Zit
je opeens in een symfonie van
Mahler die langs de bergwanden
ketst!'

Klassieke muziek, natuur... Wat vin-

den de kinderen daarvan?

'Niet saai, gelukkig. In Amerika is
alles net even groter en heftiger,
zeker in hetWildeWesten. Ze ont-

moeten er hun Amerikaanse en Ja-
panse vrienden of raken verzeild
in een paintball-avontuur. Toen ze
nog kleinwaren liet ik ze eens de
auto opruimen. Na een uurtje
'zoet' bezig te zijn geweest ,kwa-
men ze fluitend terug. Ze vertel-
den doodleuk dat er een grote
beer bij de autowas geweest en
even later een politieagent die op
het beest jaagde. Vanuit de achter-
bank hadden ze alles gezien. Zat ik
daar als verantwoordelijke ouder!
Aspen is net een graadjewilder
dan de hoge Veluwe.'

Is er iets wat u daar altijd doet?

'Een berg beklimmen. Er is een
heelmooie naast het oude stadje.
Dewandeling, genaamd TheUte
Trail, naar een oude indianenstam,
duurt ongeveer een uur. Tijdens
hetwandelen, raaktmijn hoofd
leeg. Dewaan van de dag belandt
op de achtergrond en essentiële
vragen komenboven: waar ben ik
eigenlijk? Enwat doe ik? Boven
word je beloondmet een prachtig
weids uitzicht. Het klimmenheeft
iets symbolisch. Net als kinderen
een heuvel op rennen om te kijken
wat er te zien is. Het biedt nieuwe
perspectieven.'

Waar gaat u nooit meer naartoe?

'Ik zou niet snel terugkeren naar
Kreta. Een prachtig eiland, vol
kunst en cultuur,maar plaatselijk
ingenomendoormassatoerisme
en discotheken. Alsof de plek
apart is geraakt van de rest van het
land.'

Eileen Ros

ROBBERT DIJKGRAAF (1960)
is wis- en natuurkundige,
hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam, president van
de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen
(KNAW) en columnist.

Wasbeurt op de camping: dit zijn Emma en Niels in de Provence, mailt vader

Daan de Krosse. Volgende week: in Nederland viel veel regen, maar had u een

stralende zomervakantie? Zonnige foto’s naar reizen@volkskrant.nl.
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De Volkskrant bedrijft onafhankelijke reisjournalistiek. De redactie van de bijlage

en de internetsite is vrij in onderwerp-keuze en wijze van presentatie, zonder com-

merciële of andere inmenging. Reizen van verslaggevers kunnen (deels) bekostigd

worden door derden, maar zonder toezeggingen over het resultaat.

Ze vertelden
doodleuk dat er een

grote beer bij de
auto was geweest

DE PLEK VAN ROBBERT DIJKGRAAF
ASPEN

ADVERTENTIE

de Thai
Er komen weesjes
spelen. Die hebben
hun ouders verloren
in de tsunami
of aan aids

Jungle Flight: aan kabels zweven van rubberboom naar rubberboom.
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