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Prachtland vol
hartelijkheid
Wel of niet
naar Myanmar?

MYANMAR

Een reis naar Myanmar begint met een rondje
wroeten door het geweten. Kun je op bezoek in
een land dat met de vervolging van de Rohingya
zo manifest de mensenrechten schendt? Na
veel wikken en wegen vertrekken we toch, op
een twaalfdaagse rondreis doorheen een land
dat met zijn duizenden tempels, overweldigende landschappen en de hartelijkste mensen ooit
niets anders is dan een pure bucket list bestemming. En massatoerisme? Nog onbestaand.

Bagan
Phayartaung

Nyaung Shwe
Loikaw

Yangon

Tekst en foto’s Annelies Rutten

“W

e have a bad
reputation.”
Ze weten
het in Myanmar, onder
meer MinMin, onze gids in Bagan, de stad
met zijn drieduizend boeddhistische tempels. Zowat het enige
nieuws dat dezer dagen vanuit
Myanmar tot in Europa doordringt, is dat over hoe de militairen de Rohingya moslimminderheid het land uit drijven,
met een gigantisch vluchtelingenkamp in Bangladesh als gevolg.
Met de uitnodiging kwam dan
ook de logische vraag: is het
verantwoord om deze reis te
maken? Mijn zoon van veertien
is categoriek. “Ik ga niet mee.”
Rest moeder en dochter. Die na
veel wikken en wegen de uitno-

worden
t emotioneel te
Moeilijk om nie
ken.
door jonge monni
bij de zegening
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diging toch aanvaarden. Waarom? Die dochter wordt achttien. En moeder wil graag nog
eens met haar op reis. Echt
principieel is dat natuurlijk
niet. Maar we hebben ons ook
geïnformeerd. En in eer en geweten besloten dat de reis voor
ons verantwoord is. Waarom?
Een boycot om ethische redenen mag dan wel zeer nobel
zijn, je kunt je afvragen of je er
buiten je geweten iemand mee
helpt. Ook lang voor het land
zich na het militaire bewind in
2010 voorzichtig opende naar
de buitenwereld, maakten de
militairen immers al jacht op de
Rohingya. Een val van het toerisme zal hen niet stoppen.
Minder toeristen betekent ook:
nog minder pottenkijkers. En
minder kans voor de bevolking
om met andere ideeën in contact te komen. Bovendien:
wordt niemand beter van een
boycot, zeker is dat velen er
slechter van worden. Na jaren
geslotenheid, is het toerisme in
opmars in voormalig Birma.
Steeds meer mensen halen er
hun centen uit, vaak met kleinschalige initiatieven. Kunnen
we dan in plaats van weg te
blijven niet beter reizen op
een manier waar de lokale bevolking iets aan heeft, lees:
eten en verblijven in lokale
guesthouses en restaurants
en in het gezelschap van lokale gidsen? Precies het type
van reizen waarvan de Gentse reisorganisatie Jalan,
waarmee we reizen, zijn specialiteit heeft gemaakt.

‘Blessed’ in Yangon
Mannen dragen rokken. En
vrouwen hebben zachtgele patronen in het gezicht. Twee dingen die onmiddellijk opvallen
wanneer je aankomt in Yangon.
Onze gids Cherry (29) bewijst
dat ze goed is in haar job door
er, nog voor we iets kunnen vragen, zelf over te beginnen. De
rokken heten longyi’s en zijn in
Myanmar voor mannen even
gewoon als de lange broek bij
ons, en de gele substantie is thanaka, een verzorgingsproduct
op basis van het sap van de thanakaboom, dat deel is van het
dagelijkse schoonheidsritueel.
Cherry zal ons twee dagen meenemen doorheen de stad met
5,5 miljoen inwoners. Niet
meer de hoofdstad. Die eer is
sinds 2005 voor de gloednieuwe
stad Naypyidaw weggelegd,
maar de uitstraling van hoofdstad heeft Yangon wel behouden. Downtown Yangon charmeert door de vele heritage of
koloniale gebouwen. Ironisch
genoeg spreken de minst onderhouden gebouwen, waar de
struiken door de ramen groeien,
het meeste aan. Al kan het
gloednieuwe Excelsior Hotel, in
het voormalige hoofdkwartier
van het Britse staalbedrijf Steel
Brothers, ons ook bijzonder bekoren. Straf: we zijn de allereerste gasten in wat een van dé
boetiekhotels van de stad belooft te worden.
Yangon voelt een beetje anders
dan veel andere Aziatische
steden door de afwezigheid
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van motorfietsen en tuktuks.
Die zijn al 15 jaar
verboden, omdat het
er in zo’n miljoenenstad anders te veel
zouden zijn. Keerzijde van de medaille: de
ellenlange autofiles.
We gaan dus veel te
voet. Met paraplu, een
noodzakelijk attribuut. Nu eens om de
verschroeiende zon tegen te houden, dan
weer om de flukse
plensbuien af te weren,
gbling
die het regenseizoen
t het van de blin
oda.
Het sacrale win
– overigens wél een
Shwedagon Pag
de gigantische
in
goede reisperiode –
over ons heen jaagt. Te
voet ontdek je ook snel
dat het waar is wat Cherry
heeft gezegd: in Myanmar
gaan de deuren open als je
lacht. Een glimlach of groet
– knoop zo snel mogelijk
mingalaba’ in je oren – krijg
je per kerende terug. Even
aarzelend naar een stapel
dikke Myanmarese pannenkoeken staan kijken? Een
vrouw die er net een kocht,
biedt ons een stukje aan.
Zou u het met uw frietjes
doen? De hartelijkheid zal
doorheen de reis een constante zijn en is een van de
redenen waarom reizen in
Myanmar zo zalig en zelfs
verademend is.
We vergapen ons in Yangon
verder aan overdekte markten en streetfoodkraampjes,
drinken thee in het verrassend hippe Rangoon Tea
House en sluiten onze heritage tour op gepaste wijze af
met een gin-tonic in de gekende bar Gekko. Bij ons
drankje vertelt Cherry over
hoe het leven in Myanmar
sinds het einde van het militaire bewind veranderd is.
Internet, gsm, geldautomaWat je noemt roeien met
ten, zelfs kleurentelevisie
de voeten die je hebt.
waren voor 2010 alleen voor
de schatrijken weggelegd.
“Een simkaart kostte 250
dollar”, zegt Cherry. “Toen
neel wordt het wanneer wij
wordt, zullen we aan pech
het land openging, is voor
onze eigen blessing ceremoen de hitte wijten.
ons een ander leven begonny krijgen. In ruil voor een
nen.” Niet enkel de achtdonatie spreken drie monni- Langnekvrouwen
tienjarige trekt grote ogen.
ken in een klein tempeltje
Het is vooral op dag twee
een zegen over ons uit. Je
Een binnenlandse vlucht
dat we in Yangon van onze
zou daar cynisch over kunbrengt ons naar tempelrijk
sokken worden geblazen. De nen doen, alles is “te koop”,
Bagan. Gids Min-Min is een
treinrit naar het Kalewa
maar we vinden het toch alvat vol kennis. En humor.
klooster in de ochtend, waar lebei een overweldigende
De eerste lunch is een uniewe een glimp opvangen van
ervaring. Daarna mogen we
ke ervaring: op een oogstrehet leven van jonge monnimet z’n tweetjes nog duilend plekje met zicht op drie
ken, is een prachtige manier zend olielampen aansteken,
zachtrode tempels krijgen
om van het lokale leven te
die de grote pagode omrinwe liefst dertig (!) gerechten
proeven – geen toerist gegen en die de sfeer op de
geserveerd, een referentie
zien. Later volgt met de gitempelsite ’s avonds ademaan de laatste koning van
gantische 2.600 jaar oude
benemend maken. Een “goe- Bagan die zich voor zijn verShwedagon Pagoda een van
de daad”, waarmee we een
banning door het koloniaal
de hoogtepunten van de reis. goed leven verdienen, maar
bestuur volgens de overleveHet bijna kitscherige van
vooral een handeling waar
ring elke dag volvrat met
het witte marmer, bladgoud
we, door het eindeloze herwel 300 schotels. De maag
en de ledlichtjes rond de ve- halen, rust door vinden.
van de dochter wil nog niet
le boeddhabeelden kan het
We sluiten de dag af met
mee en dat is doodzonde,
onmogelijk halen van het
noedelsoep en verrassend
want het is waanzinnig lekbijna sacrale dat hier zo
lekker Myanmar bier in een ker (check lahpet thoke, savoelbaar is. Overal zitten
van de vele streetfood reslade van gefermenteerde
mensen te bidden en te metaurants. Dat mijn dochter
theeblaadjes). Het is ook noditeren. Helemaal emotioeen dag later toch ziek
dig om er stevig op te staan,
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De reis voert door
verbluffende landschappen.

In de grootste tempels
van Bagan, Ananda en
Sulamani, besteden we het
meeste tijd. We vergapen
ons aan gigantische
boeddhabeelden en prachtige
muurschilderingen, soms
uit de twaalfde eeuw

Koloniaal architecturaal erfgoed in
de voormalige hoofdstad Yangon.

Aan het Inlemeer verloopt
het leven in paaldorpen.

want met meer dan drieduizend stuks, kun je in Bagan
tempels bezoeken tot je erbij neervalt. Paula Govers,
zaakvoerster van Jalan,
heeft ons vooraf gewaarschuwd. “Als het genoeg is,
gewoon zeggen.” Maar hoe
fascinerend: grote tempels,
kleine tempels, ieder zijn eigen tempel, om zeker te zijn
van een plek in het nirwana.
In de grootste tempels,
Ananda en Sulamani, besteden we het meeste tijd. We
vergapen ons aan gigantische boeddhabeelden en
prachtige muurschilderingen, soms uit de twaalfde
eeuw. ’s Avonds zien we de
zon boven de tempels ondergaan, en genieten van local life in een plaatselijk restaurant.
De volgende dag bezoeken
we Pakokku, een dorp waar
de lokale partner van Jalan
met een waterpomp het le-

ven van honderden mensen
heeft omgegooid. Gedaan
met drie uur stappen naar
de bron. We mogen er ontbijt meeëten – noedelsoep
om 9 uur ’s ochtends smaakt
echt! – en krijgen van de
vrouwen een deugddoende
kappersbeurt en thanakabehandeling.
Een nieuwe binnenlandse
vlucht brengt ons naar het
oosten van de het land, de
Shan State. Op onze route
naar het Inlemeer – een van
dé toeristische toppers van
het land – verblijven we in
het kleine stadje Loikaw,
een prima uitvalsbasis voor
een bezoek aan de bergdorpen in de Panpatregio, waar
we de vrouwen van de Kayahstam ontmoeten. Ruim
twee eeuwen geleden begonnen zij met het dragen van
bronzen ringen rond hun
nek. Het doel? Tonen dat ze
tot de stam behoren. Maar

ook: hun rijkdommen beschermen en de vrouwen
minder aantrekkelijk maken
voor Britse en Japanse overheersers. De ontvangst bij
de “langnekvrouwen” thuis
is een ongelofelijke ervaring. Zo is er Htat (65), de
juwelenmaakster, die honderduit vertelt over haar
kinderen en kleinkinderen,
en Lone, met haar 83 jaar de
oudste vrouw van het dorp,
wiens 36 ringen samen 2,5
kilo wegen. Ze zal ze nooit
uitdoen, zegt ze, ook niet in
haar graf, want “anders zal
mijn man mij niet herkennen.” Het zijn bezoekjes die
je als westerse vrouw met
een dubbel gevoel opzadelen. We zien zelfbewuste
vrouwen, trots op hun traditie, maar onvermijdelijk
maak je je bedenkingen bij
de verminkingen die ze ondergaan.
Het zijn bijzondere ontmoe-

tingen, die, omdat we met
lokale gidsen werken, de gemeenschappen ten goede
komen. De vraag is wel hoe
lang deze tradities nog zullen blijven bestaan. Geen
van Htat’s dochters wil de
ringen dragen. Als de oudere
overtuigde generatie uitsterft, is de vrees dat jongere vrouwen het alleen nog
voor toeristen zullen doen,
zoals nu al gebeurt op enkele lokale souvenirmarktjes.
En dan wordt het natuurlijk
een ander verhaal.

Voetroeiers

energie en door eigenaar
Aung Min eigenhandig werd
gebouwd. Hoewel hij moet
knokken om rond te komen,
schenkt hij tien procent van
de inkomsten aan het klooster in het dorp, waar weeskinderen worden opgevangen. Het is een fantastische
plek, met een uitzicht om
stil van te worden. ’s Ochtends maak ik een wandeling in het dorp. Overal gegiechel en gezwaai. Voor het
hotel openging kwamen er
amper westerlingen.
Het Inlemeer is onze laatste
stop. En het is fantastisch
om zo te eindigen, want het

Een smalle boot brengt ons
doorheen verbluffende landschappen naar
Phayartaung,
een klein dorp
zonder verharde wegen, waar
we verwacht
worden in het
ecologische Inle
Sanctuary Resort. Het kleinschalige hotel is
pas in 2016 geopend, en wat
ons betreft de
reis naar Myanmar al waard. Het
is een soort van
er
shop leer je ond
en.
paaldorp op het
In een kookwork
n noedels bereid
water, dat volledig meer heerlijke Sha
draait op zonne-

“Venetië van Zuid-OostAzië” heeft nogal wat te bieden. 60.000 mensen leven er
in 45 dorpen op het water.
Wil je hier van A naar B,
zonder boot zal het niet lukken. Zelfs de noedels worden op het water gedroogd.
Fascinerend zijn de “voetroeiers”, vissers die hun
roeispaan met de voet bedienen en zo de handen vrijhouden. Een traditie, die
van generatie op generatie
wordt doorgegeven.
Met Nyi-Nyi hebben we opnieuw een geweldige gids,
die ons meeneemt op een
kajaktocht en honderduit

vertelt over de streek. Op
onze laatste volle dag geeft
hij ons de keuze: maken we
een stevige voettocht naar
de bergdorpen van de etnische groep Pa-O? Of leren
we lokale gerechten te bereiden tijdens een workshop
bij Tin-Tin? Omdat we hopen iets van de geweldige
smaken van Myanmar mee
naar huis te kunnen nemen,
wordt het het laatste. En zo
leren we onder meer packed
curry te bereiden, gestoomde vis in bananenblad en
overheerlijke Shan noedels.
De laatste avond brengen we
door in Nyaung Shwe, een
aangenaam backpackersstadje aan de oevers van het
Inle meer. Hier zijn ze meer
toeristen gewend, maar zeker in het regenseizoen betekent dat dat je nu wél af en
toe een andere toerist tegenkomt. En het neemt niet weg
dat een traditionele massage
er nog steeds maar 4 euro
kost. Met de masseur die
letterlijk over je benen heen
loopt. Geen slappe lach krijgen is wel heel moeilijk.
Maar het doet verdorie
deugd.
Op weg naar de luchthaven
vraag ik Nyi-Nyi nog een
beetje uit. Wat zou hij zeggen tegen Europeanen die
twijfelen om naar Myanmar
te komen? Anders dan veel
Myanmarezen gaat hij de
vraag niet uit de weg. “Jullie
hebben een eenzijdig beeld”,
klinkt het. “We zijn een jonge democratie. Met beperkingen. Maar tot acht jaar
geleden waren we
een militaire dictatuur. Geef ons dus
wat tijd.” Veel mensen zijn op een goede manier met toerisme bezig, zegt hij
nog. “Als je komt,
steun je hen en niet
het regime.” We hebben het gevoeld en
beleefd. Prachtig
land, Myanmar. Ontroerend mooi. Warm
en hartelijk. Zo blij
dat we gegaan zijn.

Htat (65) houdt de trad
itie
van de “langnekvrou
wen”
in stand.

W www.jalan.be
W Prijzen voor een rondreis vanaf 2.040 euro/
persoon voor 19 d/16 n,
exclusief vlucht.
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