
Om de smaak van het lokale 
leven ten volle te proeven, moet 
men de toeristische paden ver-
laten en op eigen houtje dwalen, 
zomaar een zijstraat inslaan. 
Het is niet eng noch gevaarlijk, 
het vergt alleen een beetje meer 
attent zijn in plaats van alles 
voor lief nemen. Een wereld van 
ontdekkingen gaat er open. 

het einde van de reis een aantal 
dagen bakken in de zon aan zee. 
Thailand á la brochure, de klant 
heeft genoten maar helaas 
weinig gezien. 

De vraag: “Hoe ziet 
Thailand eruit?” laat 
zich het best beant-
woorden  door  ie-
mand die er is ge-
weest en iets meer 
heeft bekeken dan 
de  gebruikel i jke  
toeritische dingen. 

Het anders dan in 
groepsverband langs 
de hoogtepunten van 
een land slenteren. 
Mooie tempels, fraaie
natuurparken,  bont 
u i t g e d o s t e  b e r g
volkeren, een drij-
vende of gewone  
markt, slenteren  
langs de kramen ge- 
vuld met de parafer-
nalia van een wel-
vaartstaat, schom-
melen op de rug van 
een olifant, en aan 

Echter, wie zoals de schrijver 
verzot is op mooie geveltjes, de 
pracht van oude gebouwen en 
allemaal in stijl, komt bedrogen 
thuis. Architectuur in de 
tropen, is een zichzelf tegen-
sprekend begrip. Voor het me-
rendeel bestaat de bouwkunde 
zoals het de eigenaar van een 
pand op dat moment het beste 
uitkwam.
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 de Thai met tropisch hardhout, 
daarin waren ze meester. Buiten 
ziet men ze nog staan, huizen 
verheven van de grond, verscho-
ten teak, door wind en weer 
ge-tekende planken, waardoor 
de schijn wordt gewekt alsof het 
ieder moment in elkaar kan 
storten. De vergane glans van 
oud en verval, doch niets is 
minder waar, een lik creosoot of 
beits verricht wonderen. 

Daar wringt in Thailand soms de 
schoen, iets vakkundig onder-
houden is een ding apart, de 
houding van wachten tot het 
werkelijk uit elkaar valt, is velen 
niet vreemd. 
Zo ziet menig straatbeeld eruit, 
alleen bij heel nauwkeurig 
kijken kan men de krenten uit 
de pap halen. Pap blijft de beste 
definitie om te beschrijven hoe 
het oogt. Een bonte verzameling 
van duizend-en-een dingen 
zonder stijl die toch een samen-
spel vormen, dat is het wondere 
van de hedendaagse Thaise bouw-
kunst. Een dagje dwalen door 
Bangkok laat het volop beleven. 
Voor hen die oud een warm hart 
toedragen: zoekt en gij zult 
vinden!

 

Weet wel, honderd jaar of meer 
is hier te lande erg oud. Bouw 
met een koloniale structuur 
hoewel het land als zodanig 
nooit onderworpen is geweest.
Het hoofdstation van Bangkok 
blijft een in ’t oog springend 
voorbeeld, en zo is er nog een 
aantal gebouwen waaraan de 
geur van een andere cultuur is 
blijven kleven. Een bouwkun-
dige wees verlegen met het zijn, 
maar toch haar karakter fier 
blijven dragen. Voor echt 
(Europees) stedenschoon had er 
niet hoeven te worden verhuisd, 
wie echter van beton, staal en 
glas de vreugd weet te plukken, 
de skyline van de hoofdstad zal 
hem of haar wel bevallen. !

 In het Noorden

Hoe ziet Chiang Mai 
er dan uit, waarvan 
wordt gezegd dat het 
’s lands tweede grote 
stad is? Wat betreft 
de onstuimige groei 
kan het aan Bangkok 
niet tippen.
Vanouds is de 
plaats, liefelijk de 
roos van het noor- 
den genaamd, een 
cluster kenmerende 
laagbouw binnen 
een omwalling waar-
van enkele restan- 
ten zijn blijven   
staan. De poorten 
die eens toegang ga- 
ven tot de stad zijn 
allemaal nog te her- 
kennen, een is er 
met nieuwe steen in 
oude stijl weer opg- 
etrokken, zodat het 
een specifiek karak-
ter heeft gekregen. 

Het economische le- 
ven is zich daar-
buiten gaan afspelen 
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en zo ook de aanwas 
in bevolking.

Het ene na andere 
moderne villapark is 
er verrezen naar-
mate men verder 
van het hart 
vandaan gaat. Een 
hart overigens 
waarin men nog wel 
de stijl van het bijna 
klassieke Thaise 
wonen kan bekijken. 
Een slentergang 
door de Soi’s (kleine 
smalle straten) 
openbaart veel. 
Verwen het oog met 
talloze tierelanti-
jnen en zie hoe 
dapper men zijn 

omgeving heeft aangekleed. 
Stel vooral geen vragen, want 
dat doet de degene die er woont 
ook niet; men leeft en zo is het 
goed. 
Slums in de binnenstad zijn er 
niet, het echt schrijnende blijft 
verborgen voor een vreemde 
die de weg niet kent en 
waarschijnlijk ook niet weten 
wil; met ellende wordt hij thuis 
op de buis al genoeg geplaagd. 
 
Iets met een paar woorden 
karakteriseren is een hachelijke 
zaak omdat er altijd bezijden de 
werkelijkheid wordt gelezen. 
Waarneming is en blijft een 
subjectief geheel, wat de een 
mooi vindt, vindt de ander lelijk 
en omgekeerd tot in het diepst 
der absurditeit. Het is zinloos 

daarover te strijden, in twist 
raakt men alleen verstikt. Het 
leven is geen curiosum; dat men 
op een niet georganiseerde 
wandeling het toch kan tegen-
komen, is op haar beurt weer te 
mooi voor woorden. 

 Het station en haar omgeving

Ter illustratie een aantal 
plaatjes van Chiang Mai en wel 
van het station, van verre te 
herkennen aan de toren met 
bovenop een waterreservoir. 
Uit de tijd toen er nog stoomlo-
comotieven reden en zo hun 
broodnodige voeding kregen, 
zonder water en vuur geen 
beweging. Het stationsgebouw 
zelf is opgetrokken in Lanna 
stijl of beter geschreven: Lan Na 
- een miljoen (rijst)velden - de 
bijnaam van het koninkrijk in 
het Noorden des lands voor het 
werd onderworpen aan de wil 
van Bangkok - afgekort tot 
Krung Thep in eigen spraak. 
Tot Siam ontstond en eerst in 
de jaren dertig van de vorige 
eeuw werd omgedoopt tot Thai-
land. Aan het begin der jaren 
tachtig was er in Chiang Mai 
nog een stationshotel, geëx-
ploiteerd door de spoorwegen 
zelf. Een foeilelijk gebouw 
overigens, de zogenaamde 
betondoos, maar voor de deur 
heeft men toch getracht er nog 
wat fleur aan te geven, de vorm 
van bouwen in het Noorden 
eveneens uitgevoerd in beton. 
Op het plaatje is het gebouw al 
gesloten en wacht op verdere 
onttakeling; de vrij gekomen 
grond werd benut om er een 
park aan te leggen. Grijs voor 
groen, iets dat men meer zou 
moeten doen. 
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