
 Ondanks economische vooruit-
gang in de afgelopen 5 jaar  is 
Laos volgens de statistieken 

van de Verenigde Naties nog een van de 
armste landen ter wereld met een matige 
infrastructuur en weinig geschoold per-
soneel. De boerenbevolking is groten-
deels zelfvoorzienend. De overvloedige 
eigen oogst komt in de exportstatistieken 
niet voor.
De meeste Laotianen lijken tevreden. 
Overdag werken op de rijstvelden of in 
het toerisme, in de namiddag een potje 
voetvolley, tegen de schemering een duik 
in de rivier, 's avonds eten, bier en daar-
na slapen. Als toerist hoor je zelden een 
stemverheffing, word je meestal met een 

Laos is een land van bergen, 

rijstvelden en jungle. Geen 

kuststrook te bekennen. Tus-

sen alle denkbare groene scha-

keringen, kolken roodbruine 

rivieren en blinken tot in het 

kleinste dorp gouden tempels. 

Op de snelweg slapen koeien, 

want veel auto's zijn er niet. 

Zelfs brommers zijn er weinig, 

simpelweg omdat er niet zo 

veel mensen wonen. De men-

sen die er zijn, lijken zich ner-

gens druk om te maken.
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Ongeveer 35 kilometer stroomopwaarts van Luang 
Prabang liggen de tempelgrotten van Pak Ou. Hier 
komen de rivieren Mekong en Nam Ou samen.

zONder drukte
Doe-lanD



tot in de kleinste dorpjes prominent 
aanwezig. Zijn beeltenis prijkt in 
tempels en tempeltjes waar kaalge-
schoren jongens in oranje gewaden 
zich wijden aan meditatie, onder-
richt en arbeid. Iedere jongen of man 
kan voor korte of langere tijd monnik 
worden. Kaalgeschoren monniken, 
sommigen niet ouder dan een jaar-
tje of 7, zie je elke morgen kort na 
zonsopkomst in een zwijgende pro-
cessie door dorpen en stadjes trekken 
om te bedelen. De bevolking, meestal 
vrouwen, wacht hen geknield op om 
de bedelnappen te vullen met rijst of 

ander eten. Voor weeskinderen is de 
oranje pij een sociaal vangnet, voor 
losgeslagen pubers een therapie om 
los te komen van overmatig bier- of 
whiskygebruik. Laotianen houden 
van een drankje. De eerste Beerlao's 
(een prima biertje) worden al rond 
lunchtijd opengetrokken, en een fles 
Laolao-whisky kost € 3.
Voor de toerist is Laos op de eerste 
plaats een doe-land. Vanuit Luang 
Prabang, de eeuwenoude koningsstad 
in het noorden, maak je fietstochten 
door het groene landschap. Ja, het is 
warm, maar je kunt overal onderweg 

water kopen of een ananas. Lekke 
band? Geen probleem. Een fietsen-
maker is snel te vinden. Waar fiets je 
dan heen? Naar hele mooie water-
vallen bijvoorbeeld. Aldaar kun je 
wandelen door de jungle, zwemmen 
natuurlijk, en bij de Tad Sae water-
vallen zelfs baden op de rug van een 
olifant en ziplinen. 
Ziplinen wil zeggen dat je een route 
door de jungle volgt door hangend 
aan een staalkabel hoog tussen de 
boomkruinen van de ene naar de 
andere woudreus te roetsjen. Uiterst 
vermakelijk. Zoals op veel plekken in 

glimlach bejegend en nergens hoef je 
opdringerige straatventers van je af te 
weren.
Behalve mooi en vriendelijk is Laos 
ook een communistische eenpartij-
staat. Wie kritiek uit op de regering 
riskeert verdwijning van de aardbo-
dem, de pers is in staatshanden en cor-
rupte politici vullen hun eigen zakken. 
Overheidsbanen worden gekocht en 
doorverkocht. Maar buiten de hoofd-
stad Vientiane ontbreekt het aan een 
ontwikkelde middenklasse, dus je 
hoort niemand klagen. Wie wel iets te 
klagen heeft, kan dat maar beter voor-

zichtig doen.  De toerist merkt in ieder 
geval helemaal niets. Een persoonlijk-
heidscultus rond een Grote Leider 
ontbreekt, en de rode vlag met hamer 
en sikkel wappert slechts sporadisch.  

De reiziger in Laos wordt op z'n 
wenken bediend. Motoren, fietsen, 
horecagelegenheden en openbaar 
vervoer zijn ruim voorradig. Met bui-
tenlandse hulp is het wegennet enorm 
verbeterd. De voornaamste wegen zijn 
nu geasfalteerd. Tot voor kort was er 
nauwelijks sprake van een fatsoenlijk 
wegennet.    

Ook uit het ruime aanbod aan trek-
tochten en tourgidsen blijkt dat onder-
nemerschap weinig in de weg gelegd 
wordt. Daarbij is Laos onvoorstelbaar 
goedkoop. Lijstje: een motorfiets huur 
je voor € 6  per dag, een mountainbike 
voor € 4. Een maaltijd kost gemid-
deld € 3 en als rugzaktoerist heb je al 
voor € 5 een kamer met privé-sanitair, 
schone lakens en een ventilator. Schrij-
ver dezes logeerde met partner op 
chic in hotels met zwembad voor € 45  
per nacht inclusief copieus ontbijt.
Afbeeldingen van het staatshoofd 
mogen dan ontbreken, Boeddha is 
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 eerst langs 
de koeien naar de 
ochtendmarkt in 
Luang Prabang dan 
naar de  watervallen 
van kuang Xi op 30 
kilometer ten zuiden 
van de stad.
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hoe je met handen en voeten kunt 
zoeken naar steun. Het is een combi-
natie van  puzzelen, behendigheid en 
landschapsbeleving. Gewapend tegen 
hoogtevrees, omdat je met een tuigje 
gezekerd bent aan een kabel, puzzel je 
jezelf 50 meter of meer omhoog langs 
ogenschijnlijk onneembare kliffen. 
Net als skihellingen worden rotswan-
den ingedeeld naar behendigheidsni-
veau. Ondergetekende steekt nauwe-
lijks  boven het beginnersniveau uit, 
maar waande zich daarboven niette-
min Spiderman. 

De brug over de Nam Kham is alleen 
voor fietsers en motoren en voert je 
naar het dorp Xang Khong aan de 
Mekong. We volgen een onverharde 
zijweg als een plensbui ons dwingt om 
te schuilen. We parkeren de motorfiets 
bij een overdekt terras dat de werk-
plaats van een weefster blijkt te zijn. 
De vrouw glimlacht ons toe, terwijl 
ze onverstoorbaar doorwerkt aan haar 
weefgetouw. De bijna meditatieve stil-
te wordt slechts onderbroken door de 
regen en door het geluid van de klos-
sen die ze tussen de gespannen draden 
doorschuift. Uit zelfgesponnen zijde 
(we hebben de zijderupsen, tevens een 
dure lekkernij, op de ochtendmarkt 
zien liggen) weeft ze zijden shawls 
in prachtige kleuren. Ze hangen door 
het hele atelier en lichten op als de zon 
er via de glinsterende rivier doorheen 
schijnt. 

Laos worden de watervallen als toe-
ristische trekpleister geëxploiteerd 
door de plaatselijke dorpelingen. 
Geen maagdelijke oorden dus, maar 
ook geen kermis. Wel bescheiden 
eethuisjes waar je een groentesoep-

je, rijst of een bord kruidig gewokt 
rundvlees krijgt voorgezet. Met een 
pot thee of natuurlijk een halve liter 
ijskoud Beerlao. Overigens is Laos 
ook bij langeafstandsfietsers popu-
lair: de tocht van Luang Prabang naar 
Vientiane staat op vele internetplek-
ken beschreven.
Luang Prabang is een hoogtepunt van 
een bezoek aan Laos. Deze eeuwen-
oude stad ligt als een schiereiland tus-
sen de rivieren Mekong en Nam Khan 
en is een fraaie mengeling van Franse 
koloniale architectuur, boeddhistische 

tempels en Laotiaanse boerenhuisjes. 
De stad is door Unesco bestempeld 
tot beschermd erfgoed, dus gevrij-
waard van betonnen wangedrochten. 
Natuurlijk rijden er wat auto's en 
brommers, maar zelfs de hoofdstraat 
ademt een sfeer van weldadige rust. Er 
zijn fraaie winkeltjes met zijden pro-
ducten en snuisterijen,  restaurants, 
patisserieën en croissanterieën. Laos is 
immers een voormalige Franse kolo-
nie -zelfs petanque is hier populair. 
Geyuppificeerd is de stad echter nog 
niet; in de zijstegen vind je boeren-
huisjes waar op het erf de hond slaapt 
en kippen rondscharrelen. Midden in 
de stad ligt een steile heuvel (Phu Si), 
met op de top -alweer- een tempel, 
die een schitterend uitzicht biedt 
over de stad, de rivieren en de met 
wolkensluiers omgeven bergen.  
Luang Prabang geeft uitstekend gele-
genheid om de smakelijke Laotiaanse 
keuken te leren kennen. Restaurant 
Tamarind bijvoorbeeld, idyllisch 
gelegen aan de beschaduwde oever 
van de Mekong, biedt niet alleen 
kooklessen, maar serveert ook heer-

lijke gerechten. Naast de bekende 
hete papaya-salade kun je er lekker-
nijen proeven als laap (fijn gesneden 
vlees met kruiden en groenten), gefri-
tuurd Mekongwier met sesamzaad, 
kip met citroengras en gekruide vis 
gestoomd in bananenblad, uiteraard 
met de Laotiaanse kleefrijst die je met 
je vingers dient te eten. 
Er valt in Luang Prabang een hele 
lijst aan bezienswaardigheden af te 
vinken. Naast de talloze tempels (je 
wordt weleens tempelmoe) is er het 
Koninklijk Paleis, het clusterbommu-
seum, de  fotogenieke bedelronde der 
monniken bij het krieken van de dag, 
de niet minder kleurrijke inheemse 
voedselmarkt elke ochtend, de toe-
ristische nachtmarkt, de wandelingen 
aan de overkant van de Mekong en zo 
kun je nog wel even doorgaan. 

Een korte boottocht stroomafwaarts 
brengt ons naar een stille plek waar 
we gaan rotsklimmen, een activiteit 
voor zowat alle leeftijden. Je beklimt 
een rotswand na de basale veiligheids-
instructies en nadat je hebt geleerd 
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Zien en doen...
➊ Bootreizen over de Mekong naar bijvoorbeeld Luang Prabang of in het zuiden naar waterval-
len en het eilandje Don Khong. Je hebt de keus uit een slowboat of speedboat.

➋ Op een uur rijden van Vientiane ligt het dorpje Ban Na. In de omgeving leven veel wilde olifan-
ten. In het bos is een observatietoren waar je de dieren kunt spotten, bijvoorbeeld als ze zich aan 
het wassen zijn in de nabije rivier. Je kunt ook op primitieve wijze slapen in de toren. Boek geen 
dure georganiseerde toer. Op eigen gelegenheid is goedkoper en gemakkelijk te regelen.  

➌ Viengxay Caves in het noordoosten is een omvangrijk grottenstelsel, ooit schuilplaats voor de 
Pathet Lao tijdens Amerikaanse bombardementen in de oorlog in Vietnam . In de grotten is alles 
nog intact, van ziekenhuisje en school tot winkels en een theatertje. 

➍ Vientiane, de hoofdstad, is eigenlijk een brave provinciestad met het gebruikelijke aanbod 
van winkels, restaurants, leuke cafeetjes en een nachtmarkt.  Er staan prachtige Franse koloniale 
gebouwen uit de 19e eeuw en een lelijke kopie van de Arc de Triomphe: de Patuxai. 
De Pha That Luang en de tempels Phra Keo en Si Saket zijn andere koek. Het goud van de Pha 
That Luang verblindt je als de zon er op schijnt. Dit belangrijkste tempelcomplex van Laos ligt 
eventjes buiten het centrum en is oorspronkelijk als klooster door de Khmer gebouwd. De Wat Si 
Saket is het huis van de boeddhistische leider in Laos. De vele boeddhabeelden die hier staan, 
dateren uit de 15e tot 18e eeuw. 
Dicht in de buurt staat de tempel Phra Keo, waar ooit de Smaragden Boeddha stond. Het beeld 
staat al ruim 2 eeuwen in de Wat Phra Keo in Bangkok. 

➎ In het zuiden van Laos ligt het Bolavenplateau dat ruim 50 kilometer beslaat. Het is hier groen 
en koel. Het is het gebied van koffieplantages en watervallen. 

➏ Wat Phu (= bergtempel) is een oud tempelcomplex bij het stadje Champasak in de gelijkna-
mige zuidelijke provincie. Wat Phu, gebouwd op de bergflanken van de Phu Kao, is de bakermat 
van de Khmer beschaving. De tempels uit de 10e eeuw staan op de Unesco-lijst van Werelderf-
goed. Vanaf het stadje kom je er met een gehuurde fiets of in een tuk-tuk. 

➐ De Vlakte der Kruiken ligt in het 
noordoosten op de hoogvlakte bij 
Phonsavan, op 435 kilometer van Vien-
tiane. Deze Plain of Jars is een 15 kilo-
meter brede strook grasland en ontleent 
zijn naam aan de stenen urnen die hier 
liggen. Archeologen gissen naar de her-
komst en functie van de stenen vaten. 
De kruiken zijn zeker 2500 jaar oud. De 
grootste zijn 2 meter hoog en hebben 
een gewicht van 10 ton. De vaten zijn 
gemaakt van een steensoort die niet in 
het gebied voorkomt, heel mysterieus. 

➑ Laos is dunbevolkt, maar heeft vele 
etnische minderheden. Tussen de groe-
pen bestaan grote verschillen die tot 
uiting komen in gebruiken, taal en kle-
ding. Hmong dragen donkere kleding en 
bonte borduursels, Lisu-vrouwen dragen 
felgroene jurken, de Akha-vrouwen 
zwarte rokjes en beenwikkels, de Mien 
hebben zwarte tulbanden en vuurrode 
boa's. Als je door Laos reist over de weg 
of water, kun je kennismaken met de 
meeste minderheden. 
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Monniken 
maken een bedel-
ronde door Luang 
Prabang. rechtsbo-
ven: Lisu-vrouw ziet 
dat het goed is.

Een boot brengt ons 
naar een stille plek: 

we gaan rotsklimmen...
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in een grillig karstlandschap van berg-
kammen, rotswanden, diepe grotten, 
watervallen en rivieren. Als actieve 
reiziger kun je ook je hart ophalen. 
Naast wandelen en fietsen kun je hier 
kajakken, rotsklimmen, ziplinen en 
ook meerdaagse trektochten door de 
jungle naar afgelegen dorpen maken. 
De luiaards kunnen zich nog steeds 
met een biertje in de hand op een bin-
nenband de rivier af laten dobberen...
Een wonderlijk kenmerk van Vang 
Vieng is de oude Amerikaanse lan-
dingsbaan die midden in het plaatsje 
gewoon tussen de huizen ligt. Tijdens 
de oorlog in Vietnam was Vang Vieng 

een van de Amerikaanse bases van-
waaruit de CIA in het diepste geheim 
(want Laos was neutraal) bombarde-
menten uitvoerde. 9 jaar lang wierpen 
B52's zo'n 2 miljoen ton aan ontbla-
deringsmiddelen en clusterbommen 
op Laos. Hoe hou je zoiets geheim? 
Dat maakt Laos tot het meest gebom-
bardeerde land uit de geschiedenis. 
Het verklaart tevens waarom een 
oude stad als Luang Prabang er een 
zeldzaamheid is: de meeste dorpen 
en stadjes zijn immers weggevaagd. 
De tragiek is dat een derde van die 
bommen nog steeds onontploft in de 
bodem ligt en tot op de dag van van-

daag gemiddeld 100 burgers per jaar 
verminkt of doodt, bijna de helft kin-
deren. Amerika heeft een schamele 
16 miljoen dollar bijgedragen aan het 
opruimen van die ellende: evenveel 
als wat het land destijds per dag uitgaf 
aan de bombardementen. 
In 2008 ondertekenden 111 landen, 
waaronder Nederland, een verdrag 
dat clusterbommen verbiedt. Ameri-
ka zit daar niet bij. In Luang Prabang, 
hoofdstad Vientiane en Phonsavan (in 
de zwaar getroffen Vlakte der Krui-
ken), zijn musea gewijd aan de secret 
war en de verwoestingen die zij nog 
steeds aanricht. ■

Het is weer droog, maar we zijn nog 
niet weg. We kiezen een stapeltje uit 
als cadeautjes voor thuis en voeren 
een afdingritueeltje uit. We zijn alle-
maal blij met het resultaat, zelfs de 
buurvrouw die langskomt met een 
prachtig kindje in een draagdoek. 
Als we onze weg vervolgen komen we 
nog veel meer kleine weverijen tegen 
en ook werkplaatsen waar ze van 
boomschors papier maken en daar-
van weer lampions, opschrijfboekjes 
en andere ambachtelijke producten. 
Een nijver dorpje: en wie niet aan 
het werk is zit te kletsen in de deur-
opening en groet ons als we voorbij 

komen gebromd. De mensen lijken 
hier gelukkig.
Een halve dag zuidwaarts rijden langs 
een prachtige route door de bergen, 
voert naar het beruchte Vang Vieng. 
Berucht omdat het stadje jarenlang 
gold als het Sodom en Gomorra van 
Zuidoost-Azië, waar de whisky goed-
koper was dan water. Chersonissos en 
Salou in het kwadraat. Rugzaktoeris-
ten konden zich hier voor een habbe-
krats 24 uur per dag vol laten lopen, 
opium en paddo's werden openlijk 
verkocht. De plaatselijke attractie 
was het zogeheten tuben,  je in een 
opgeblazen tractorbinnenband laten 

meevoeren door de rivier. Niet zelden 
moesten stomdronken jongelui hun 
drinkgelag bekopen met hun leven 
als zij door de rivier over gevaarlijke 
rotspunten gesleurd werden.
Sinds de autoriteiten in 2012 verplich-
te sluitingstijden hebben ingevoerd 
(om 23.30 uur gaat alles dicht) is Vang 
Vieng echter geen onaardig oord. Nog 
steeds zijn jongeren hier ver in de 
meerderheid (vooral Zuid-Koreaan-
se), maar die gedragen zich allerchar-
mantst.  De voornaamste attractie van 
het niet bijster mooie plaatsje is het 
onwaarschijnlijk mooie landschap er 
omheen. Rijstvelden strekken zich uit 

INFO. Oppervlakte: 236.800 vierkante kilo-
meter, 6,8 miljoen inwoners. De bevolking is 
overwegend boeddhistisch. Regenseizoen van 
mei tot oktober; droge seizoen en geschikte 
reisperiode van november tot eind april.  
Nederlanders en Belgen hebben voor Laos een 
geldig paspoort nodig en een visum; tegen 
betaling te verkrijgen op vliegvelden en offici-
ele grensposten. Neem pasfoto's mee. 
Kijk op websites: www.visum.nl of visum.be  
De munteenheid is de kip en aan devaluatie 
onderhevig. In Laos kun je het beste terecht met 
Thaise baht en Amerikaanse dollars in kleine 
coupures. Travellercheques geven geen pro-
bleem, creditcards zijn minder in trek.    
Vaccinaties zijn niet verplicht, maar worden 
wel dringend aanbevolen tegen dtp, gele 
koorts en geelzucht. Er is kans op malaria. 
Tip: eet geen rauwe gefermenteerde vis (de 
paa-dèk); je kunt er geelzucht van krijgen. 
Drink alleen water uit verzegelde flesjes. Kijk op 
websites www.ggd.nl en www.travelclinic.nl
Hotels en restaurants zijn er voldoende en in 
verschillende prijsklassen. Goedkope kamers 
zijn simpel, maar doorgaans schoon. 
Meer informatie vind je op websites: 
www.mekongcenter.com 
www.laos.startpagina.nl
laos.start.be
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kajakken op de 
Nam Song bij Vang 
Vieng.

 Prachtig rijstveld 
bij Xang khong, rots-
klimmen met blote 
voeten, kinderen op 
de heuvel in Luang 
Prabang en eetkraam-
pje in Vang Vieng.


