
François van Langevelde

De Emerald 
Driehoek

Veel ongelukkiger had François van Lan-
gevelde zijn trip naar de Emerald Driehoek 
niet kunnen plannen. Hij ging de weg op 
in de dagen dat het verkeer in Thailand 
op z’n drukst is. En dat zegt wat. Maar 
zijn nieuwsgierigheid dreef hem. Hoe zit 
het toch met die omstreden tempel op de 
grens van Thailand en Cambodja, wilde hij 
weten. Hij ging op onderzoek, was bijna 
een verdacht object, maar werd uitein-
delijk aangenaam verrast.

Een manier om iemands geografisch inzicht te onderzoeken 
is te vragen hoeveel drielandenpunten een bepaald land 
heeft. Of om te vragen welke landen deel uitmaken van een 
bepaald drielandenpunt. Zoals elke Nederlander weet heeft 
Nederland er slechts één. Maar hoeveel heeft Rusland er? 
Ik zou het op dit moment niet weten, maar veel. Overigens 
is het niet per se zo dat een groter land meer drielanden 

punten bezit. De Verenigde Staten heeft er namelijk geen. 
Maar hoeveel heeft Thailand er?

Naast de welbekende ‘Gouden Driehoek’ of ‘Opium Driehoek’ 
kent Thailand nog een ‘Driehoek’. Het staat bekend als de 
‘Emerald Driehoek’. In tegenstelling tot het eerstgenoemde 
drielandenpunt, waar Thailand in het noorden van het land 
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met Myanmar en Laos samenkomt, biedt de Emerald Drie-
hoek, waar Laos, Cambodja en Thailand in het zuiden van 
Isaan samenkomen, geen toeristische attracties. Sterker nog: 
het moedigt nieuwsgierigen absoluut niet aan er een kijkje te 
nemen. Toch heeft de omgeving van dit drielanden punt aan 
Thaise zijde een aantal interessante bezienswaardigheden.

Brutalen

Ik ging op weg in het laatste weekeinde van wat de Thai de 
‘seven dangerous days’ noemen. De periode rondom oud en 
nieuw waarin een ware volksverhuizing plaatsvindt. Vanuit 
Bangkok richting platteland en vice versa zijn Thai onderweg 
om samen met hun familie Nieuwjaar te kunnen vieren.  
Ik word geconfronteerd met een niet aflatende stroom 
van tegemoet komend verkeer. Er werd me verteld: “Geen 
probleem, al het verkeer gaat de andere kant op.” Maar het 
“geen probleem” heb ik toch anders ervaren.

Hoewel regels aangaande het koningshuis op straffe van 
overtreding van de ‘lèse majesté’ of die betreffende het 
boeddhisme op straffe van sociale uitsluiting door de Thai 
streng worden nageleefd, is er geen enkel respect voor de 

verkeersregels. Deze zijn onderhevig aan het recht van de 
sterkste en bij overtreding vaak afkoopbaar. Men zegt wel 
eens: de brutalen hebben de halve wereld. Wel in dit geval 
zou men kunnen zeggen: de brutalen hebben de hele weg. 
Kortom, het was gevaarlijker tegen de stroom in te rijden 
dan met de stroom mee. Gelukkig is het me uiteindelijk toch 
gelukt heelhuids de bestemming in de provincie Si Sa Ket 
te bereiken.

Verdacht object

De weg richting grens kronkelde effectief heuvelopwaarts en 
ik constateerde dat deze niet veel benut werd, gezien de vele 
laaghangende takken over de weg. Plotseling, in het zicht 
van een meer aan ene zijde werd de doorgang geblokkeerd 
door een barricade over de weg, juist toen deze een bocht 
maakte aan andere zijde. Ik stapte uit om na de lange rit 
de situatie in ogenschouw te nemen. Al ras kwamen er een 
aantal militairen me gezelschap houden. Ze zaten kennelijk 
verlegen om een praatje om het lange wacht houden wat te 
veraangenamen. Zij wezen aan welke heuvels tot Laotiaans 
hetzij Cambodjaans grondgebied behoorden.
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Daar ik het Thai en zeker het Khmer niet machtig ben en een 
kleine tempeltje met toebehoren mijn aandacht trok, bewoog 
ik mij daarheen. Onder een overdekking waren oude foto’s 
te zien. Ik zag dat in vervlogen tijden (vermoedelijk ten tijde 
van de ‘Khmer Rouge’) hier heftige schermutselingen hadden 
plaatsgevonden, waarbij militairen de dood vonden. Ook 
was er een maquette opgesteld waarop te zien was waar het 
eigenlijke drielanden punt is gesitueerd. Deze plek, zo’n twee 
kilometer daar vandaan, kon ik met de auto niet bereiken.

De militairen raadden het me ten strengste af de weg te 
volgen omdat Cambodjaanse grenswachten er blijkbaar niet 
voor terugschrikken om op verdachte objecten te schieten. 
Bovendien, vertelden ze, is het grensgebied bezaaid met 
mijnen. De waarschuwingsborden waren me inderdaad niet 
ontgaan. Al met al was het toch niet de plek en atmosfeer 
om lang te verblijven. Ik verplaatste me naar het Puchong 
Nayoi nationaal park om dan maar de waterval te bezoeken.

Conflict

Grensgebieden hebben mij altijd weten te boeien. Ik ben 
opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen, een geografisch grens-
gebied, een grensgebied tussen land en zee, maar ook een 
grens vanwege de verschillende geloven en dialecten. Je kunt 
er heden ten dage zelfs nog stenen grenspalen aantreffen 
met de inscriptie Oostenryk, die de Zuidelijke Nederlanden 
markeerden ten opzichte van de Republiek der Zeven Ver-
enigde Provinciën.

Vandaar dat ik geboeid was om het gebied rondom de tempel  
Prasat Phra Wihan (de Thaise naam) of Prasat Preah Vihear  
(de naam volgens de Khmer) nader in ogenschouw te nemen.  
Deze tempel is recent het schouwspel geweest van felle 
gevechten tussen Thaise en Cambodjaanse eenheden, waar-
bij aan beide zijde doden en gewonden zijn gevallen. Ook 
onder burgers. Beide landen maken aanspraak op de tempel 
en omliggende grond. Omdat steeds werd benadrukt dat het 
slechts om een zeer klein gebied gaat, wilde ik graag met 
eigen ogen zien waar het om te doen is. Tevens om zodra het 
weer in het nieuws is er mijn eigen voorstelling en herin-
nering aan te hebben.

De tempel is op dit moment niet toegankelijk. Een manier om 
er toch zo dicht mogelijk bij te komen is via het Khao Phra 
Wihan nationaal park. Op de weg erheen kun je constateren 
dat het inderdaad niet altijd ‘pais en vree’ is geweest in het 
gebied. Ik zag in verschillende dorpen betonnen schuilp-
laatsen bij onder meer scholen en tempels.

Het park markeert het hoger gelegen Thailand van het lager 
gelegen Cambodja. De grens wordt gevormd door de hon-
derden meters hoge kliffen van het Dangrek gebergte. Van 
hier uit heb je een prachtig uitzicht over het lager gelegen 
Cambodja. Een Thaise militaire post, gescheiden door een 
kleine vallei, is het punt waar je de tempel het dichtst kunt 
benaderen. De militairen hebben een met zandzakken 
omgeven beschutting opgesteld vanwaar je via hun kijkers  
de Phra Wihan tempel kunt zien. Fotograferen is ten  
strengste verboden. Je wilt de Cambodjaanse soldaten toch 
niet schofferen!

Ik was uitermate verbaasd te ontdekken dat al het hoger 
gelegen terrein Thai grondgebied is, uitgezonderd het puntje 
met de tempel. De verklaring daarvoor kon ik daar echter 
niet te weten komen. Maar gelukkig gaf, eenmaal thuis, 
Wikipedia een verklaring: er is al meer dan een eeuw een 
dispuut gaande over een door beide partijen geaccepteerde 
grens. Er was al in 1904 overeengekomen dat de water-
scheiding tussen de twee landen als grens zou dienen. De 
Fransen die toen nog zeer prominent aanwezig waren in 
‘Indo-Chine’ kregen de opdracht om dat allemaal in kaart 
te brengen. De door hen gecreëerde kaart liet echter zien 
dat de tempel aan Cambodja toebehoorde, alhoewel het aan 
Thaise zijde van de waterscheiding ligt.
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Thailand accepteerde de kaart voor officieel gebruik, maar 
kwam er na zelf een kartering verricht te hebben, pas in 
1930 achter dat het een fout betrof. Reclamering werd niet 
gehonoreerd omdat de termijn daarvoor verstreken was. 
Het hele verhaal kwam mij wel plausibel over, maar de 
vraag blijft hoe zo’n fout heeft kunnen ontstaan. Als je ter 
plekke bent zie je meteen dat er iets niet klopt. En dan te 
realiseren dat er een eeuw later door, laten we zeggen, een 
onbenullige stommiteit doden vallen. Generaal Prayut van 
de Thaise junta is laatst bij Cambodja op bezoek geweest 
en heeft voorgesteld om er een gezamenlijke toeristische 
attractie van te maken. Echter, er vinden nog steeds inci-
denten plaats langs de grens, zoals je kunt opmaken uit de 
verslaggeving in bijvoorbeeld de Bangkok Post.

Schouwspel

Vanuit het park is echter nog een ander, meer natuurlijk 
fenomeen waar te nemen. Ik wist het niet op voorhand 
maar was blij verrast. Bij het vallen van de avond zag ik 
verschillende mensen allemaal dezelfde richting op gaan 
om, al turend tegen de ondergaande zon, een plek in  
nemen. Ik was wel nieuwsgierig wat er te zien zou zijn. Ze 
keken echter niet naar de ondergaande zon maar naar de 
zijwand van de kliffen. Je zag uit de spleten van de kliffen in 
grote getale duizenden zo niet tienduizenden vleermuizen 

tevoorschijn komen. Ze vormden tegen de avondscheme-
ring een enorme sliert alsof het een door de wind gedreven 
continue rookpluim betrof. En ze wisten van geen ophouden. 
Er was een gestage ordelijke toestroom, wel een uur lang. 
Ze vlogen allemaal richting het zuiden, totdat de avond 
gevallen was en je ze niet meer kon onderscheiden. Een 
opmerkelijk schouwspel. Maar waar gingen ze allemaal zo 
trefzeker naar toe en zouden ze op deze manier ook weer 
terugkeren? Ik houd het er maar op dat ze op zoek waren 
naar voedsel, in de buurt van het Tonli Sap meer. Er zijn 
daar muggen in overvloed. Hoe ze terugkeren is moeilijk 
waar te nemen omdat het dan nog donker is.

Ik bedacht me dat de Thai op weg naar huis tijdens de hoog-
tijdagen nog eens een voorbeeld zouden kunnen nemen aan 
deze vleermuizen. Zij wachten gedisciplineerd hun beurt af 
voordat ze hun stek verlaten om uit te vliegen. En ze voegen 
zich zonder in te halen in de verkeersstroom.

François (1953) is van origine kernfysicus en was, voor zijn emigratie 
in 2013 naar Thailand, werkzaam als verantwoordelijk stralings-
deskundige bij een spin-off van de Vrije Universiteit, waar medische 
radiofarmaca worden geproduceerd. Hij woont met zijn Thaise vrouw 
in de provincie Nakhon Sawan, maar heeft tijdelijk een appartement 
in Bangkok om de Nederlandse gemeenschap te leren kennen.
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