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D
eze reis had ik al eens eerder georganiseerd 
voor de NMV (National Museum Volunteers)  
en ik heb me laten overhalen om deze zo 
geweldige maar toch wel zware trip nog eens 
te herhalen. Toen, in 2002, waren de wegen 
slecht en het waren lange dagen in de bus om-
dat er geen opties waren voor een fatsoenlijke 

overnachting. Maar de beloning was groot want we zagen al 
die prachtige mensen, zoals de Yao, de verschillende groepen 
Hmong gewoon langs de weg lopen, ze namen deel aan het 
sociale leven en kleurden het landschap met hun prachtige 
kostuums tot plaatjes uit een sprookjes boek. 

Ik was dan ook reuze benieuwd wat ik zou aantreffen want 
ook in Laos heeft de tijd niet stil gestaan zoals ik afgelopen 
mei al had kunnen constateren. Luang Prabang was uitge-
groeid tot een echt toeristen stadje. Maar hoe zou het gebied 
rond Sam Nuea nu zijn? Zou de Tai* daar nog steeds weven? 
Zou er nog iets te vinden zijn dat in mijn verzameling zou 
passen?

 Want voor textielliefhebbers is Sam Nuea de plek waar de 
mooiste doeken werden gemaakt. De Tai Daeng (de Rode Tai) 
en de Tai Dam (de Zwarte Tai) zijn na lange omzwervingen 
ooit in Hua Phan beland en hoewel de Laotianen  grotendeels 
Boeddhist zijn, zijn deze groepen animist gebleven. Het is 
in dit geloofssysteem dat die prachtige doeken zo’n belang-
rijke rol spelen want bij ceremonies zoals geboorte, ziekte 
en dood vervullen ze een belangrijke functie. Bijvoorbeeld 
de sin (rok) van bepaalde groepen moet er voor zorgen dat 
de ziel van de overledene veilig de tocht kan maken naar 
de voorouders en dan is herkenning natuurlijk heel belan-
grijk. Maar ook in het dagelijkse leven speelde de sin een 
belangrijke rol want het vertelde iets over de identiteit van 
de vrouw die de rok droeg, zoals: tot welke groep ze behoor-
de, of ze getrouwd was en in welke familie ze geboren was 
en in welke familie ze trouwde. Al die informatie is nu niet 
belangrijk meer maar voor de verzamelaars zijn het hele 
begeerde stukken.

Met zeven vrouwen gingen we op stap en zeker bij mij met 
hoge verwachtingen. Dat viel wel tegen want al die mooie 
bergvolkeren waren niet meer herkenbaar, ze waren er 
natuurlijk nog steeds maar hun mooie kleding was weg en ze 
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dragen nu net als de Laotiaanse vrouwen ook de sin. Maar 
niet een die geweven was maar meestal een goedkope print! 
De eerste hoofddoeken en prachtige sins zagen we pas in 
Sam Nuea op de markt en toen kwam mijn fototoestel weer 
in aktie. Het was het herkennen van de verschillende Taise 
groepen, want de Tai Dam droeg nog steeds haar hoofd-
doek en de Tai Daeng droeg nog steeds de sin, dat me deed 
beseffen dat de cultuur zeker niet verdwenen is maar dat 
de meeste mooie en bijzondere stukken zijn verdwenen in 
de verzamelingen van westerlingen. 

Maar ook de Hmong waren herkenbaar en wel aan de grote 
manden die ze nog steeds op hun rug dragen en ze vonden 
het maar wat leuk om door mij gefotografeerd te worden. 

We hebben verschillende Hmong dorpen bezocht maar 
het was verdrietig om te zien dat hun prachtige kleding er 
niet meer is. Het is allemaal verkocht en daarna hadden ze 
niet meer de energie noch de middelen om die tijdrovende 
kostuums te maken; ze komen nu niet verder dan goedkope 
kopieën die ze op de markt kunnen krijgen voor hun feesten 
terwijl de dagelijkse kleding een print is die moet lijken op 
de prachtige exemplaren die de Tai Daeng en Tai Dam nog 
steeds zelf maken. 

Een hoogtepunt was zeker ons bezoek aan het huis van een 
Tai Daeng familie  waar we een baai-sii-ceremonie bijwoon-
den. We zaten rond de offergaven voor de voorouders terwijl 
de sjamaan samen met de mensen bad  opdat we een goede 
reis terug zouden hebben en om er voor te zorgen dat onze 
spirit ons niet zou verlaten. We kregen toen de bekende 
koordjes omgeknoopt waarna we de maaltijd deelden met 
de Tai Daeng familie. 

Het was geweldig om te zien dat de traditionele weefkunst 
met al zijn gecompliceerde technieken nog steeds bestaat, dat 
de vrouwen nog steeds onder het huis zitten te weven, dat 
jonge meisjes nog steeds de kunst van het weven wordt bijge-

bracht en dat wij nog 
steeds mooie stukken 
konden kopen. De an-
tieke doeken zijn ook 
hier allemaal al lang 
geleden weggehaald 
maar dat deze fasci-
nerende kunst met al 
zijn symbolen levend 
wordt gehouden was 
wel een hele gerust-
stelling en we hebben 
dat als groep ook ge-
stimuleerd door veel 
te kopen. 

Maar het echte hoogte punt was Sop Hao, een plaatsje dat 
nog steeds erg afgelegen ligt langs een weg die ongeplaveid 
is. Het was een boeiend traject want daar zagen we wel de 
Hmong en de Yao in hun traditionele kleding werken in 
het veld en ze wezen ons de weg naar hun dorp. Dat zijn de 
momenten waar we het meest van genoten hebben en als 
je de foto’s bekijkt dan is dat zichtbaar.

Stemmen gaan op 
voor nog een reis naar 
Laos, naar Phongsali 
een gebied dat nog 
meer  i s  achterge - 
b leven maar  daar 
moet ik nog eens goed 
over nadenken want 
dat het daar primi-
tief is is wel duidelijk. 
Bovendien wil je echt 
iets zien dan moet je 
bij de mensen slapen 
en eerlijk gezegd weet 
ik niet of ik dat wil.

*Thai: zijn de inwoners van Thailand
Tai: is een etnische groep die onderverdeeld is in vele subgroepen 
en veel van deze groepen wonen ook in Thailand.

Tai Dam, met hoofddoek en ‘sin’Tai Daeng, of de rode tai-sam nueau

Weer een ‘Yao’ jonge moeder, verscholen achter het hek. 

Dit is een mooie ‘Yao’ jonge vrouw

Dit is een Hmong op de markt in Sam Nuea
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