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Sangklaburi

   

Lein Heinkens 

Sangklaburi. Volgens de 
reisgidsen de ideale bestemming 
voor mensen die “off the beaten 
track” kennis willen maken met 
het “echte Thailand”. Over wat 
dat dan precies inhoudt, zwijgt 
men geheimzinnig. Ik houd het 
er maar op dat deze opmerking 
een door reisgidsschrijvers 
uitgevonden kreet is, die vooral 
de reiziger moet stimuleren de 
koffers te pakken en naar de 
betreffende locatie af te reizen 
om dat vooral zelf maar uit te 
gaan zoeken. Het kan ook zijn 
dat de schrijvers bij het thuis-
front de indruk willen vermijden 
dat ze alleen maar het “niet echte 
Thailand” hebben ge.

Maar diezelfde reisgidsen 
beloven ook prachtige uitzich-
ten, idyllische plaatjes van drijv-
ende huizen, natuurparken, 

watervallen, grotten   en  kennis-
making   met   de  cultuur van de 
Mon (of Talaing). Ook mist de 
uitwerking van de woorden “ het 
echte Thailand” ons niet: onze 
nieuwsgierigheid is gewekt. 
Sangklaburi ligt ruim 5  uur 
rijden vanaf Bangkok. Het 
gebied is  gelegen in het Noord-
westen van de provincie Kan-
chanaburi en grenst aan Myan-
mar. De weg volgt de oevers van 
het Vajiralongkorn meer 
(voorheen Khao Laem meer) en 
de uitzichten zijn inderdaad 
adembenemend mooi.  Tot nu 
toe liegen de reisgidsen dus niet.

De prachtige tocht heeft 
ervoor gezorgd dat we vrij relaxt 
bij ons  hotel aankomen. Na 
ingecheckt te hebben, wandelen 
we diezelfde middag nog naar 
misschien wel de bekendste 

32 NVT MAGAZINE  De Tegel



 

In een enkel boekje wordt 
voor een soort “West Side Story” 
gewaarschuwd. Rivaliserende 
groepjes jongens van de ene en 
van de andere kant, die het nog 
wel eens ’s nachts uitvechten op 
de brug, maar daar hebben wij 
niets van gemerkt. We lazen er 
pas een paar dagen later over. 
Dus, nadat we midden in de 
nacht en midden op de brug, 
uitgebreid met statief en camera 
in de weer waren geweest, om de 
lichtjes van de resorts aan de 
overkant van het meer op de foto 
te zetten.  Op een paar jongeren 
met hengel na, was er helemaal 
niemand. We genoten van de 
weerspiegeling van de verlichte 
stoepa, een heldere sterrenhemel 
en de stilte. We begonnen bijna 

attractie van Sangklaburi: de 
Mon brug (Saphan Mon),       de       
langste handgemaakte houten 
brug van Thailand (400 m). De 
brug, gebouwd in 1993, verbindt 
het Mon gedeelte van het dorp 
(Wang Kha) met het Thai en 
Karen gedeelte (Sang Khla). De 
Mons vestigden zich er in 1949, 
onder leiding van de monnik 
Luang Phor Uttama, nadat hij 
met ongeveer 60 families uit 
Myanmar (Burma) was gev-
lucht. Hij overleed in 2006, en 
tot op heden is Wang Kha in de 
rouw, en mag er dus aan die kant 
van de brug geen alcohol in het 
openbaar worden gedronken. 
Dit geldt niet voor het aan de 
andere kant liggende Sang Khla. 
Voor alle zekerheid houden wij 
het maar gewoon op verse koffie, 
en genieten we vanonder enkele 
parasols van het uitzicht op de 
brug. Onze dochters discuss-   

  West Side  
story

iëren er ondertussen over of het 
rode of het groene ijsdrankje 
lekkerder is. openbaar worden 
gedronken. Dit geldt niet voor 
het aan de andere kant liggende 
Sang Khla. Voor alle zekerheid 
houden wij het maar gewoon op 
verse koffie, en genieten we 
vanonder enkele parasols van 
het uitzicht op de brug. Onze 
dochters discus- siëren er onder-
tussen over of het rode of het 
groene ijsdrankje lekkerder is. 
Het enige wat ik zie is dat beide 
drankjes vooral heel erg fluo-
rescerend zijn. Waarschijnlijk 
dat de meiden de rest van de dag 
hyper zijn en vannacht licht 
geven. 
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Ondanks het feit dat Sang-
klaburi een geschiedenis heeft 
van enkele honderden jaren, is 
het huidige Sangklaburi heel 
recent gebouwd. Toen in 1984, 
de Vajiralongkorn waterkracht-
centrale klaar was, kwam 
hetoude dorp onder water  

ongeveer twee kilometer van de 
brug af. Het is mogelijk om een 
motor taxi te huren, maar we 
volgen het advies van de reisgid-
sen, die een wandeling vanaf de 
brug via de Mon markt aan-
raden. Niet alleen voor wande-
laars zou ik toe willen voegen, 
maar vooral voor fotografen. De 
brug, de  tempel en het meer 
geven al oneindig veel mogeli-
jkheden voor mooie plaatjes. 
Maar deze wandeling biedt ook 
de unieke gelegenheid om 
portretfoto’s te maken. De vraag 
om een foto te mogen maken, 
wordt telkens beantwoord met 
een stralende glimlach. De 
goudkleurige versiering op de 
gezichten van de vrouwen valt 
erdoor bijna in het niet.

testaan (het huidige Khao Laem  
Reservoir) en vestigde men zich  
iets hoger op. De bovenkant van 
de tempel Wat Saam Prasob  
(The Sunken Temple) steekt nog 
steeds boven het water uit, en is 
het enige dat nog zichtbaar is 
van het oude dorp. Tegenwoor-
dig scheuren er vooral in het 
weekend motorbootjes heen. 
Een kano huren en er naar toe 
roeien kan ook, als je tenminste 
geen bezwaar hebt om als een 
bonus attractie door de voorbij 
zoevende  toeristen in zwemvest 
op de foto gezet te worden. 

te denken dat we het 
“echte Thailand” 
hadden gevonden, 
maar aangezien later 
bleek dat het wordt 
afgeraden, zullen ze 
dat dus wel niet 
bedoelen. De enige 
macho’s die wij 
zagen, waren jochies 
die overdag stoer van 
de brug in het water 
sprongen.

Luang Phor Utta- 
ma stichtte niet 
alleen wat nu Mon 
Village wordt geno- 
emd, maar richtte 
ook een tempel op: 
Wat Wang Wiweka-
ram. Een prachtig 
complex, waar nog 
steeds druk bijge-
bouwd wordt. De 
tempel en de gou-  
den stoepa genaamd    
Buddhakhaya me  
bijbehorende Bir- 
mese markt, liggen 
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 De rest van de tijd brengen we 
door met bezoekjes aan de 
Sawan Bundarn grot en de 
Three Pagodas Pass. Ook bren-
gen we een dag door aan de Ban 
Songkaria rivier waar we geni-
eten van het koele snelstro-
mende water, het bouwen van 
dammetjes en  heerlijk eten wat 
ter plekke klaar gemaakt wordt. 
Helaas hebben we deze keer 
geen tijd om Lam Klong Ngu 
National Park en Khao Laem 
National Park te bezoeken. 
Sneller dan we denken is het 
weer tijd om terug te gaan naar 
Bangkok, of beter gezegd: naar 
school en naar kantoor.

Om heel eerlijk te zijn waren 
we niet naar Sangklaburi geko-
men om “het echte Thailand” te 
ontdekken, maar in de eerste 
plaats om het van onze lijstje 
“wat-willen-we-nog-zien” af te 
strepen. Een aantal jaar geleden 
woonden we ook al voor anderh-
alf jaar hier in Bangkok. Ook 
toen al hingen de souvenirswin-
kels vol met afbeeldingen van 
monniken in oranje gewaden op 
de bekende brug. Het voorne-
men was om die eens met eigen 
ogen te gaan bekijken, maar 
zoals vaak, veranderde het eerd-
ergenoemde lijstje in het “dat-
komt-nog-wel-een-keer” lijstje, 
en voor we het wisten vertrok-
ken we naar Indonesië, en kwam 
het er niet meer van. Sang-
klaburi zou nu op ons “been-
there-done-that” lijstje gezet 
kunnen worden, maar we  gaan 
er zeker nog naar terug. Van “het 
echte Thailand” krijg je immers 
nooit genoeg!
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