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Het uiterste zuidwesten van Cambodja was door zijn isolatie en vele
landmijnen jarenlang een no-goarea. Maar door mijnruimingen en de
komst van meer wegen wordt het gebied steeds toegankelijker voor
avontuurlijke reizigers. Een roadtrip stond dan ook al lange tijd op onze
bucketlist. We kochten motors in Siem Reap, de uitvalsbasis voor een
bezoek aan de wereldberoemde tempels van Angkor, en daalden af naar
het zuiden. Weg van de toeristenmassa en op naar maagdelijke jungle,
verborgen wildlife en lege tropische eilanden.
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Voorbij de tempels
van Angkor
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Schrijver en fotograaf Frank Alberti
en fotograaf Rowin Ubink
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Onze redding!
Duiken bij Turtle Island,
een van de eilandjes van de
Koh Sdach-archipel, is zo
indrukwekkend dat je maar
niet naar boven wilt komen,
zelfs als je zuurstof bijna
op is. Gelukkig weet onze
Noorse duikinstructrice
Hege, die in deze uithoek
van Cambodja ging wonen
vanwege de ongerepte
natuur, van ons enthousiasme af en staat zij
klaar om ons te redden.
In de wateren rondom
de archipel vind je onder
andere ongeschonden
koraal, zwartpuntrifhaaien,
walvishaaien en, onze grote
favoriet, het zeepaardje.
Vorige pagina’s

Heilige grond
Geen (eerste) reis door
Cambodja is natuurlijk
compleet zonder een
bezoek aan de tempels van
Angkor, de oude hoofdstad
van het Khmer rijk. Toppunt is Angkor Wat, dat te
boek staat als het grootste
religieuze monument
ter wereld. Het werd
oorspronkelijk gebouwd als
een hindoetempel voor het
Khmer rijk en veranderde
tegen het einde van de
twaalfde eeuw in een
boeddhistische tempel.
Het is een van de populairste trekpleisters van
Zuidoost-Azië, maar je kunt
de massa vóór zijn door
het complex letterlijk voor
dag en dauw te bezoeken.
Stop niet zoals iedereen bij
de toegangspoort en het
water, maar loop direct
door naar binnen. Bekijk
vervolgens de zonsopkomst
niet bij de ingang, maar
vanaf de oostkant.
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Goed boeren
In het dorpje O’Soam,
met uitzicht op de
Cardamom Mountains,
zijn de locals vooral druk
met het boerenleven en
hebben ze weinig tijd voor
ontspanning. Gelukkig ligt
er sinds kort een stuwmeer
voor de deur en is er tijd
voor een frisse duik na
een dag hard werken op
het veld.
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Kinderspel
Kinderen spelen met
zonsondergang in Phumi
Kâmpóng Luong, een groot
drijvend dorp ten noorden
van Krakor, aan het Tonlé
Sapmeer. De meeste van de
circa zesduizend inwoners
zijn katholiek en gaan naar
de dienst in de drijvende
houten kerk van het dorp.

het échte Cambodja

Wil je
zien en buiten de toeristische hotspots
komen, ga dan richting het zuiden
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Ineens is het stil om
ons heen. De hanen
kraaien niet meer,
de kinderen zijn
gestopt met spelen
en zelfs de vogels
houden op met fluiten.
De immense klap van
een ontplofte landmijn
is voor iedereen in de
omgeving voelbaar.
Mijn hart bonkt in mijn keel, maar mijn verstand zegt dat er niets aan
de hand is. De burgeroorlog in Cambodja, waar de landmijn een overblijfsel van is, is al decennialang voorbij. De doffe knal is juist goed
nieuws − er is zojuist een mijn geruimd. Daar willen we meer van af
weten. Cambodja is veilig te bereizen en we weten dat we veel moois
gaan zien tijdens onze roadtrip door het onbekende zuidwesten, maar
geen reis door het land is compleet zonder eerst stil te staan bij de
zwartste bladzijde uit zijn geschiedenis.

Een geschiedenislesje

Netjes
Tijdens ons verblijf op
het eilandje Koh Sdach
blijven mij vooral de
vrolijke mensen bij die
altijd nieuwgierig zijn naar
onze aanwezigheid. Zo ook
deze lokale vissers, die net
terug zijn van de vangst en
op hun dooie gemak hun
netten repareren voor de
volgende werkdag.
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De man om ons daar meer over te vertellen is Aki Ra. Sinds 1990 ruimt
hij met zijn eigen non-profitorganisatie mijnen in de uitlopers van de
Cardamom Mountains, de bergen die het zuidwesten van Cambodja
domineren en fungeerden als een van de laatste schuilplekken van de
Rode Khmer. Deze militaire tak van de Cambodjaanse communistische
partij stortte in de jaren zeventig onder leiding van dictator Pol Pot het
land in een bloedige burgeroorlog. Bijna twee miljoen Cambodjanen
kwamen om door honger, liquidatie of mijnen.
Als Aki Ra ons in zijn terreinwagen naar een mijnenveld brengt, niet
ver van ons guesthouse, wordt duidelijk dat ook de geestelijke littekens
van de oorlog nog voelbaar zijn. ‘Ik was pas tien jaar oud toen guerillastrijders van de Rode Khmer mij meenamen,’ vertelt hij. ‘Mijn familie
was toen al vermoord. Al snel was ik mijnen aan het leggen met een
speciale eenheid. Er was altijd honger en om te overleven schoten we
op wild − zelfs olifanten aten we op. Wij dachten allemaal dat we iets
goeds deden voor ons land, door te strijden tegen wat wij zagen als
vijanden van het volk. Pas na de burgeroorlog werd duidelijk wat we
hadden gedaan. Het bleek allemaal één grote leugen van de Rode
Khmer, ten koste van onze eigen bevolking.’
Aanvankelijk ruimde Aki Ra mijnen met enkel zijn vrouw, een
schep en wat simpele houten stokjes, maar nu heeft hij een ngo met
32 personeelsleden verspreid over het land. Er is nog genoeg werk aan
de winkel − volgens de Cambodian Mine Action Centre liggen er nog
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tussen de vier en zes miljoen mijnen in Cambodja. ‘Daardoor leven in
ons land momenteel 40.000 mensen met een amputatie, van wie de
meeste helaas kinderen zijn,’ zegt Aki Ra. ‘Ieder jaar worden er meer
dan honderd mensen gewond of gedood, maar gelukkig zijn er steeds
meer organisaties die de mijnen ruimen.’

Midden in een mijnenveld
Het is een surrealistisch gezicht − op nog geen twintig meter afstand
van het mijnenveld, dat wordt aangegeven door knalrode bordjes met
een doodskop erop, ligt een dorpje. De locals komen ons en masse verwelkomen en willen ons allemaal een hand geven. Dan is het tijd om
het mijnenveld te betreden. Voor de veiligheid worden we in oranje
kevlarhesjes gehesen. Niet alleen voor de show, getuige het bezwete
voorhoofd van teamleider Rith Sa (26). ‘Elke keer als ik het mijnenveld
instap zit mijn hart in mijn keel,’ zegt hij. ‘Maar ik ben wel erg tevreden
met mijn werk. Ik mag zo’n enorme dienst aan mijn land bewijzen.’
Ook voor de 36-jarige mijnenveger Poy is dit werk een grote eer, met
een diep persoonlijke betekenis. Tijdens de burgeroorlog verloor hij
door een mijn een arm en een oog. ‘Mijn vader was een officier in de
Rode Khmer en we woonden dicht bij partijleider Pol Pot, dus het hele
gebied lag bezaaid met mijnen tegen de vijand. Op een dag zag ik een
metaalachtig object uit de grond steken en omdat ik nog maar zeven
jaar oud was, pakte ik het uit nieuwsgierigheid op. Mijn onderarm
knalde eraf en uit mijn linkeroog gutste het bloed.’
Inmiddels is Poy getrouwd en vertelt hij trots over zijn eenjarige zoon-
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tje. ‘Ik hoop dat hij kan gaan studeren omdat ik nu geld verdien met
mijnenruimen. Tegelijkertijd help ik de mensen hier zodat hen niet hetzelfde overkomt als mij. Dat geeft me een fijn gevoel.’
Tijdens ons gesprek horen we hoge piepjes elkaar snel opvolgen −
metaaldetectoren hebben een mijn gevonden. Aki Ra graaft hem eigenhandig uit met een klein schepje. Het geschraap van metaal op metaal
doet de rillingen over mijn lijf lopen. Met uiterste voorzichtigheid wordt
de mijn in een kuil gelegd met allerlei andere gevonden explosieven, en
verbonden met een ontstekingsdraad dat naar de andere kant van het
terrein loopt. Overal gaan walkietalkies af, iedereen laat alles uit zijn
handen vallen en een luidspreker waarschuwt: PROJAT KOM THEIT
MEEUN! Een mijn, kijk uit, vernietiging! En dan: boem! De boom naast
de mijnen is compleet in tweeën gespleten en roetzwart geworden.
Na de knal blijft nog enkele minuten een wolk in de lucht hangen voordat we eindelijk weer rustig adem kunnen halen.

On the road
De volgende ochtend zwaaien we onze kersverse vriend Aki Ra uit en
stappen vol goede moed weer op de motor. Na deze emotionele kennismaking met de recente geschiedenis van Cambodja zijn we toe aan een
stukje puur natuur. Maar die laat op zich wachten. Over de roodbruine,
stoffige hoofdweg naar het hart van de Cardamom Mountains rijden
van beide kanten grote trailers met stapels tropisch hardhout af en aan,
een alles verhullende stofwolk achterlatend. Iedere tegenligger draagt
een kapje of sjaal voor zijn gezicht tegen het stof, en ook ik wikkel mijn

rood-zwarte krama, een Cambodjaanse sjaal, strak om mijn neus en
mond. De moed zakt in mijn schoenen als ik aan weerskanten van de weg
alleen maar weggekapt bos zie. Zou dat ongerepte bos waar we op weg
naar zijn nog wel bestaan? Of is alles inmiddels leeggehaald door houtzaagbedrijven? Aan de kant van de weg staan kleine houten huisjes met
vrolijk zwaaiende locals, afgewisseld met Cambodjaanse arbeiders die
aangestuurd worden door Chinese bazen met knalgele bouwhelmen.
Er worden veel stuwdammen in het gebied aangelegd door de groeiende
vraag naar energie in het land, leggen locals ons uit. Bomen leggen
het loodje voor nieuwe wegen en de jungle lijkt hierdoor langzaam te
verdwijnen.
Maar hoe zuidelijker we komen, hoe meer het geluid van kettingzagen
naar de achtergrond verdwijnt. Eindelijk krijgen we aan weerszijden van
de weg jungle te zien. Er schieten gifgroene hagedissen voor onze wielen
langs en grote roofvogels zweven door de helderblauwe hemel. En dan,
vanuit het niets, doemt een massieve groene berg voor ons op. Het is de
Phnom Aural, met zijn 1814 meter de hoogste piek van Cambodja én een
beschermd natuurgebied binnen de Cardamom Mountains. Onder dierenkenners is de regio bekend omdat hier de grootste populatie wilde olifanten van Cambodja leeft en de bijna (in het wild) uitgestorven Siamese
krokodil. Onze hoop is beide diersoorten te spotten tijdens een hike.

Welkom in Jurassic Park
Onze negentienjarige gids Noi staat op ons te wachten naast een grote
mangoboom. Fotograaf Rowin vraagt hem waar we naartoe gaan, maar

Met een korreltje zout
Naast de beroemde
Kampotpeper is de provincie Kampot bekend om zijn
vele zoutvelden. Er worden
geen fabrieken gebruikt
tijdens het productieproces. In gunstige weersomstandigheden, in het
droge seizoen, wordt zo’n
duizend hectare grond
gevuld met zeewater,
dat binnen veertig dagen
verdampt in zoutkristallen.
Het meeste zout is bestemd
voor lokaal gebruik en de
binnenlandse markt.
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We
schreeuwen
het
uit
als we het open landschap en hoge gras zien.
Het voelt als een scène uit Jurrassic Park
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na een aantal onzekere knikjes constateer ik dat de beste jongen totaal
geen Engels spreekt. Hij stapt op zijn motor en wenkt ons mee. Op goed
geluk dan maar.
Dit centrale deel van de Cardamom Mountains wordt bevolkt door de
Chong, een inheemse stam met een eigen taal en cultuur die ouder is dan
die van de Khmer, de etnische groep die de overgrote meerderheid van
het land vormt. De Chong bevolken nu alleen nog deze bergen en een
klein gebied in Thailand. Ze leven voornamelijk van landbouw en verbouwen onder andere ananassen, wilde kleine chilipepers en verschillende soorten kardemom, de plant uit de gemberfamilie waarnaar de
Cardamom Mountains zijn vernoemd.
We rijden door diepe modderpoelen en hele stukken jungle hangen
boven de weg, tot onze knieën. En dan ineens zijn we in een dal.
We schreeuwen het uit als we het open landschap en hoge gras zien.
Het voelt als die scène uit Jurrassic Park waarin de hoofdrolspelers plotseling op de savanne terechtkomen en voor het eerst dinosaurussen zien.
In mijn fantasie zie ik kuddes olifanten en buffels aan me voorbijtrekken,
maar in het echt laten de dieren zich niet zien.
Bij een stroompje begint gids Noi ineens zijn tanden te laten zien en met
zijn handen te klappen. Eerst denk ik nog aan tijgers maar dan begrijp ik
het: er zijn krokodillen in de buurt! In mijn ooghoek zie ik iets dat lijkt
op een paar boomstammen, maar als ik dichterbij kom wordt het silhouet
een stuk scherper: krokodillen. Oog in oog met deze woest uitziende
dieren voel ik me niet meer dan een hompje vlees − een opwindende
sensatie. Mijn blijdschap kan niet op.
Helaas is de pret van korte duur want gitzwarte wolken rollen over de
bergtoppen heen onze kant op. We stappen snel op de motor maar zijn
niet rap genoeg om aan de regen te ontsnappen. Een boeddhistisch
klooster boven op een heuvel biedt een schuilplek. Het serene gebouw
staat in schril contrast met het geweld waarmee het water uit de hemel
stort en op ons tinnen afdakje beukt − als een non-stop salvo uit een
machinegeweer. Een akelige gedachte op deze plek. Ook de boeddhistische gemeenschap van Cambodja moest het ontgelden tijdens het
regime van de Rode Khmer. Tienduizenden monniken en nonnen werden
verdreven uit hun kloosters of geëxecuteerd. Het boeddhisme, dat een
1500 jaar lange geschiedenis heeft in Cambodja, werd decennialang in
de kiem gesmoord.

Op de motor, in de boot
Na anderhalve week in de bergen hebben we geen droge kleren meer
over en beginnen we steeds meer te fantaseren over zon, zee en lekker
eten. Nog voor zonsopgang stappen we daarom weer op de motor en rijden naar de kust, vergezeld door gigantische neushoornvogels en wolken
bontgekleurde vlinders. Een muur van groen regenwoud blijft tientallen
kilometers langs ons heen flitsen. Er komen alleen steeds meer motors en
trucks onze kant op en plotseling bevinden we ons weer op een glad stuk
snelweg − een stukje geplaveide hemel. Vanaf hier is het nog 160 kilometer naar Koh Sdach, een piepklein eilandengroepje in het uiterste
zuiden van Cambodja én onze eindbestemming. Onontdekt, met verlaten
strandjes en een onderwaterleven dat nog niet is aangetast door het

massatoerisme en de commerciële visserij
die elders in de Thaise Golf voor ellende
zorgen. Aan de kust zien we de twaalf
kleine eilandjes al schitteren in het helderblauwe water van de Golf van Thailand,
maar hoe komen we er?
‘You need boat?’ roept een lokale visser, die
pardoes ons op de motor inhaalt en naar
het hoofdeiland wijst. Zijn oplossing: een
Links
van onze motors aan zijn boot vastsnoeren
Handen omhoog!
Kinderen spelen bij het
en mij instrueren om erop te gaan zitten en
guesthouse van Mister Lim
vooral goed vast te houden. Geen overin het dorpje Oh Soam, met
bodig advies, blijkt, want even later stuitestip ons favoriete verblijf in
de Cardamom Mountains.
ren we over de golven − als ik de boel niet
in balans houd, zouden we geheid kapseizen. Gelukkig is het goed weer en komen we zonder een nat pak aan
op Koh Sdach. Meteen wordt duidelijk dat de moderne tijd hier nog niet
is doorgedrongen. Terwijl we door de smalle, enige straat van het eiland
rijden, langs palmbomen en andere bebossing, staren de locals ons met
grote ogen aan. Ze leven voornamelijk van de visserij en niet van het
toerisme − reizigers zelf zijn hier de bezienswaardigheid.

Aapathisch

Een makaak drinkt uit een
plastic beker bij Angkor
Wat, een tempelcomplex
dat is uitgegroeid tot
een van de grootste trekpleisters van Zuidoost-Azië.
Maar elders in Cambodja
laat je de toeristenmassa al
snel achter je.

Zwemmen tussen de zeepaardjes
Aan de andere kant van het kleine drie kilometer lange eiland ligt onze
slaapplek: een verzameling bamboehutjes op palen, net boven de zee.
We worden er verwelkomd door de Noorse duikinstructeur Kris, die hier
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Meer dan genoeg
Een vrouw vaart terug naar
Phumi Kâmpóng Luong,
een floating village aan de
zuidoever van het Tonlé
Sapmeer. In tegenstelling
tot de drijvende dorpen in
de buurt van Siem Reap,
aan de noordkant van het
meer, staan de plaatsjes
hier nog in het teken van de
visserij en niet van
het toerisme.
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met zijn eveneens hoogblonde vrouw Hege een aantal jaar geleden
neerstreek omdat er nog nauwelijks toeristen zijn en het koraal nog
ongeschonden is.
Voor onze eerste snorkeltocht staat de kleine longboat van de Noren al te
ronken, met aan het stuur de Cambodjaanse kapitein Lin. Ontspannen
stuurt hij de boot, met de bal van zijn voet, terwijl hij verhalen over het
eiland vertelt. ‘Ooit woonde hier een koning met een klein leger.
Zij waren naarstig op zoek naar vers drinkwater maar konden het
nergens vinden. Na eindeloos zoeken vonden ze een bijzonder uitziende
rots in de zee. De koning twijfelde geen seconde en spleet de rots open
met een lange haal van zijn zwaard. Drinkwater spoot uit de rots.
En datzelfde water drinken we tot op de dag van vandaag.’
‘Dit is dé plek!’ onderbreekt Kris hem. ‘Dit is dé plek!’
Hij doelt op de hippocampus oftewel het zeepaardje. Het achttien centimeter grote zeewezentje met zijn lange snuit en oprolbare staart is de
grote favoriet van de Noor. Het diertje vertoont uniek gedrag − zo brengt
niet het vrouwtje maar het mannetje kinderen voort, en kan hij van kleur
verschieten om zich te camoufleren tussen het zeegras. Kris legt uit dat
het zeepaardje al veertig miljoen jaar op aarde rondzwemt maar nu massaal wordt bedreigd. Elk jaar worden er tientallen miljoenen illegaal uit
het water gehaald, met name door trawlers uit buurland Vietnam, om te
eindigen als ‘traditioneel medicijn’ in Zuidoost-Aziatische winkels.
Eet gedroogde of gemalen zeepaardjes en je kunt kaalheid, nierziektes en

een laag libido tegengaan, geloven veel Chinezen, zonder enig wetenschappelijk bewijs.
We plonsen het water in en dalen af naar de zeebodem. Eerst zien we
nog veel maanvissen, van kleur veranderende inktvissen en opblazende
kogelvissen maar dan opeens stuiven er drie lichtbruine schimmen door
het zand: zeepaardjes. In de stroming van het water hangen ze als het
ware naast elkaar. Ik dacht altijd dat zeepaardjes klein waren en in het
koraal ronddreven, maar deze zijn nog groter dan mijn hand. Het is een
wonderlijk gezicht om ze zo langzaam op en neer los in de zee te zien
deinen.

Zweven door bergen van koraal
De onderwaterwereld van Koh Sdach blijft lonken en we vragen een
lokale visser om ons de andere eilanden te laten zien. In een kleine sloep
varen we richting een klein bebost eiland dat er vanuit de verte uitziet
als een schildpad, Turtle Island. Voordat de schipper het anker uitgooit
valt ons oog verassend genoeg niet op de zee, maar op de lucht. Boven
het eiland zijn een grote zeearend en een valk in gevecht geraakt om
territorium. Met grote uitgestoken klauwen draaien ze in snelle cirkels
om elkaar heen. Na een aantal aanvallen druipt de havik af en zweeft de
zeearend majestueus als winnaar boven ons langs.
Het geeft me een adrenalinestoot en ik spring enthousiast met mijn snorkel van de boot af. Langs de rotsen van het eiland is het koraal nog com-

pleet intact en we zien grote rode waaiers die lijken op takken die naar
het zonlicht rijzen, maar ook gigantische lichtgroene plaatachtige structuren en allerlei ander koraal. Ik probeer de drang te onderdrukken om
naar boven te gaan en lucht te happen, zo mooi is het. De zee voor de
kust van Cambodja bevat maar liefst zeventig soorten hard koraal,
435 vissoorten en verschillende zeezoogdieren zoals dolfijnen, walvissen
en zelfs zeekoeien. Helaas neemt de biodiversiteit af door dezelfde overbevissing die ook de zeepaardjes parten speelt, maar er zijn gelukkig
plannen in de maak om het gebied een beschermde status te geven –
het eerste nationale zeepark van Cambodja.
Terwijl we iets van het eiland af zwemmen richting open water verandert
het koraal in een verzameling gigantische, felgekleurde bollen van een
paar meter hoog. Het voelt alsof ik zweef door een berglandschap van
koraal. Rechts van me zie ik iets groots bewegen. Terwijl ik mijn blik verscherp, maakt lichte paniek zich van mij meester. Een haai? Maar na nog
een keer goed kijken zie ik dat de vis razendsnel beweegt en rondjes
draait. Het is een minstens twee meter lange geelvintonijn, een bijzonder
gezicht in de Golf van Thailand, een van de meest beviste gebieden van
Azië. Met die onderwaterontmoeting nog vers in het geheugen, varen we
terug naar het hoofdeiland. Terwijl de zon ondergaat en de archipel nog
haar laatste stralen gunt, realiseer ik me dat deze reis alles in zich had
waar we naar zochten en ons misschien wel meer gegeven heeft dan we
zelf beseffen.
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