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KAARTEN & PLATTEGRONDEN

Woord vooraf

Cambodja is als toeristische bestemming een betrekkelijk nieuwe ster aan
het reisfirmament. Lange tijd was het land niet toegankelijk voor bezoekers.
In 1975 greep de Rode Khmer er de macht en voerde een vier jaar durend
schrikbewind, waarbij miljoenen mensen om het leven kwamen. Daarna
brak een burgeroorlog uit, waaraan pas in 1995 een einde kwam. Korte tijd
later kwam het toerisme aarzelend op gang. Nu is Cambodja een van de
snelst groeiende reisdoelen in Zuidoost-Azië.
Een goed begin van een rondreis is de hoofdstad Phnom Penh, met de sfeervolle promenade langs de rivier, het Nationaal Museum en de Zilveren Pagode van het Koninklijk Paleis als voornaamste attracties. In de omgeving
van de hoofdstad vind je de beruchte Killing Fields, het voormalige executieterrein van de Rode Khmer.
De magnifieke tempels van Angkor Wat zijn de grootste publiekstrekker van
het land: sommige reizigers komen speciaal voor dit wereldwonder naar
Cambodja. Minder bekend is Battambang aan de andere kant van het meer
van Tonlé Sap. Deze provinciehoofdstad met zijn koloniale gebouwen ademt
een mediterrane sfeer en veel bezoekers worden al snel verliefd op de plaats.
De zuidkust trekt steeds meer bezoekers. Sihanoukville is de meest ‘mondaine’ badplaats van het land. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen
in het nabijgelegen Ream National Park. Kampot, een charmant stadje met
koloniale architectuur, is het startpunt voor een bezoek aan het badplaatsje
Kep en Bokor Nationaal Park.
De provincies Ratanakiri in het noordoosten en Mondulkiri in het oosten
behoren tot de minst toegankelijke delen van het land. Deze heuvelachtige
gebieden staan bekend om de prachtige natuur en zijn het thuisland van
etnische minderheden, de hill-tribes.
De veranderingen in Cambodja voltrekken zich in hoog tempo. De hotels
en de toestand van het wegennet zijn in korte tijd sterk verbeterd. Wie niet
opziet tegen enkele ongemakken, kan een bijzondere reis tegemoetzien.
Leon Peterse en Joke Petri
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De tempels van Angkor

Angkor was van de 9de tot de 14de eeuw de hoofdstad
van het machtige rijk van de Khmer dat op zijn hoogtepunt niet alleen het huidige Cambodja omvatte, maar
zich uitstrekte van het zuiden van China tot Vietnam,
Thailand en Birma. De tempels die in deze periode in
en rond de stad verrezen, zijn het hoogtepunt van de
bouwkunst van Zuidoost-Azië. De monumenten staan
sinds 1993 op de werelderfgoedlijst van UNESCO, als
bevestiging dat ze tot het beste behoren dat de menselijke
beschaving heeft voortgebracht.
De bouwwerken waren staatstempels, bedoeld voor de
cultus van de god-koning. Doordat koningen hun voorgangers probeerden te overtreffen in bouwprestaties,
ontstonden steeds ingewikkelder complexen, met heiligdommen, hallen en galerijen, al dan niet versierd met
bas-reliëfs. De meer dan 100 gebouwen die bewaard zijn
gebleven, liggen verspreid over een terrein van 230 km2
en vormen samen één groot openluchtmuseum.
Voor Cambodjanen is Angkor Wat meer dan een verwijzing naar een roemrucht verleden. Het is de nationale
trots, een samenbindende factor die onder andere tot
uitdrukking komt in de vlag waarop de contouren van
de tempel prominent aanwezig zijn.
< Een van de cynisch lachende beelden van Angkor Thom.
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De tempelberg Bakong.

?

KORT HISTORISCH OVERZICHT

De Khmer hebben helaas nauwelijks teksten achtergelaten die meer licht
zouden kunnen werpen op het leven in het rijk van Angkor. De manuscripten van palmblad die bewaard werden in tempelbibliotheken, waren in het
vochtige klimaat geen lang leven beschoren. De meer dan 1000 stenen inscripties in Sanskriet en Khmer geven een fragmentarische indruk van de
beschaving van Angkor, maar benadrukken vooral de daden van de vorsten.
Alleen de bas-reliëfs op de tempelmuren van Angkor Wat en Bayon schetsen
het dagelijks leven in al zijn facetten.
De periode van Angkor duurde ruim 600 jaar, van 802 tot 1431, maar de
magnifieke tempels kwamen in de eerste vier eeuwen tot stand. Daarna
hield de bouwactiviteit op en zette het verval in.

Opkomst rijk van Angkor (802–1001)
Grondlegger van het rijk van Angkor was Jayavarman II (802–850). Nadat
hij zich op de heuvel Phnom Kulen door een brahmaanse priester tot godkoning had laten kronen, koos hij Roluos als hoofdstad van zijn koninkrijk.
Van deze vorst zijn geen bouwwerken bekend.
De vroegste tempels in Roluos zijn opgericht door Indravarman I (877–
889). De koning liet de Preah Ko bouwen voor zijn voorouders en gaf
ook opdracht tot de constructie van de eerste tempelberg van het rijk, de
Bakong. Zijn zoon Jasovarman I (889–900) nam de bouw van de tempel
148
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Verfijnd beeldhouwwerk op de tempel van Lolei.

Lolei ter hand, maar verplaatste de hoofdstad daarna naar Angkor. Hier
ontwierp hij zijn eigen tempelberg, op de heuvel Phnom Bakheng, nu het
populairste uitzichtpunt tijdens zonsondergang.
Koning Rajendravarman II (944–968) versterkte het rijk, maar is vooral
de geschiedenis ingegaan als bouwer van de tempelbergen Pre Rup en de
oostelijke Mebon. Onder zijn zoon Jayavarman V (968–1001) kwamen de
tempel Ta Keo en de citadel van Banteay Srei tot stand.

Klassieke periode (1002–1219)
Tijdens deze periode van de Cambodjaanse geschiedenis vond er een bouwexplosie plaats die zijn weerga niet kent. In een tijdsbestek van twee eeuwen
werden enkele van de mooiste bouwwerken ter wereld gerealiseerd, met als
bekroning Angkor Wat en de tempels van Angkor Thom.
Koning Suryavarman I (1002–1050) legde met zijn militaire veroveringen
de basis voor een machtig rijk en luidde de klassieke periode in. Met uitzondering van de staatstempel Phimeanakas is over de bouwactiviteiten
van deze telg uit een adellijk geslacht uit het zuiden van Thailand weinig
bekend: waarschijnlijk had de vorst het te druk met oorlog voeren. Zijn zoon
Udayadityavarman II (1050–1065) liet de Baphuon en de westelijke Mebon
oprichten.
Suryavarman II (1113–1150) verenigde het rijk na een periode van verdeeldheid, maar zijn belangrijkste wapenfeit was de bouw van de tempel van Ang-
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HENRI MOUHOT, DE ‘ONTDEKKER’ VAN ANGKOR
De Fransman Henri Mouhot (1826–1861) was voorbestemd om te reizen.
Na zijn jeugd in zijn geboorteland te hebben doorgebracht, ging hij op
18-jarige leeftijd naar Rusland waar hij als leraar Frans de kost verdiende.
Twaalf jaar en talrijke omzwervingen later streek hij neer op het kanaaleiland Jersey, waar hij met een Schotse vrouw trouwde. Hij studeerde er
natuurlijke historie en las boeken over verre oorden. In 1858 vertrok hij
naar Siam – het huidige Thailand–, dat als basis diende voor een reis door
Zuidoost-Azië, met als voornaamste oogmerk het verzamelen van planten,
insecten en vooral vlinders.
In de Cambodjaanse plaats Battambang hoorde Mouhot voor het eerst over
de ruïnes van een stad in de jungle, aan de overkant van het meer Tonlé
Sap. In januari 1860 stak hij het meer over en liep door een bos met grote
rotsen – die bij nadere beschouwing overgroeide gebouwen bleken te zijn
– tot hij oog in oog stond met de tempel van Angkor Wat.
Mouhot bleef drie weken in Angkor. Hij maakte aantekeningen en schetsen en reisde toen door naar Laos, waar hij nog niet eerder in kaart gebrachte gebieden documenteerde. Op 10 november 1861 overleed hij er
op 35-jarige leeftijd aan de gevolgen van malaria. Zijn bedienden namen
zijn verslagen mee terug naar Bangkok en stuurden die naar zijn broer, die
vervolgens zorgde voor publicatie van de dagboeken.

7

kor Wat, de grootste en beroemdste tempelberg van het rijk. Het bouwwerk
weerspiegelde de macht en welvaart van de Khmer, maar de constructie
ervan was zo duur dat de bodem van de schatkist in zicht kwam. Dat leidde
uiteindelijk tot een verzwakking van het rijk.
Onder Jayavarman VII (1181–1219) stond het rijk van Angkor op het toppunt van zijn macht. De vorst – die vanwege zijn ziekte de leprakoning
werd genoemd – was aanhanger van het mahayana-boeddhisme en introduceerde die godsdienst als nieuwe staatsfilosofie, ter vervanging van
het hindoeïsme. Geïnspireerd door zijn religie begon hij onmiddellijk aan
een ambitieus bouwprogramma en realiseerde uiteindelijk meer bouwwerken dan al zijn voorgangers bij elkaar. Hij ontwierp een nieuwe hoofdstad
– de door muren en grachten omringde stad Angkor Thom – en richtte
de tempels Ta Prohm, Preah Khan en Banteay Kdei op. Opvallend is dat
Jayavarman VII het basisontwerp van de tempels van zijn voorgangers
overnam en alleen afbeeldingen van hindoegoden verving door beelden
van boeddha. Zijn indrukwekkendste prestatie is de Bayon, de tempel die
overdekt is met glimlachende beelden van bodhisattva Avalokiteshvara,
een reïncarnatie van Boeddha. Een meesterwerk dat zelfs Angkor Wat naar
de kroon steekt.
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