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Vrijheid en democratie
In de 26 jaar dat AZIË Reismagazine bestaat, is veel gepubliceerd over
Birma. Maar het is nu voor het eerst dat AZIË Birma als special brengt.
In 20 pagina's geeft de redactie je een beeld van een land dat zijn eerste
stappen zet op weg naar een jonge democratie.
In 2015 zijn in Birma verkiezingen. Dan moet blijken of de militairen
definitief hun macht afstaan. Jarenlang is het volk van Birma onderdrukt,
gedwongen en geknecht. Nu lijkt het de goede kant op de gaan. Ook
in toeristisch opzicht, zij het met haken en ogen. Het aantal bezoekers
overrompelt een land dat (nog) niet is ingesteld op massa-toerisme. Er is
een groot tekort aan slaapgelegenheden, de wegen zijn matig, de verwerkingscapaciteit op luchthavens gering. Wel zijn de prijzen gestegen.
Het land Birma is onlosmakelijk verbonden aan de Birma-Siam Spoorweg, ook wel dodenspoorlijn genoemd. Dit jaar is het 70 jaar geleden
dat de beruchte spoorlijn tussen Birma en Thailand gereed kwam. De
415 kilometer lange railverbinding
werd in opdracht van de Japanse
bezetters aangelegd door 225.000
dwangarbeiders en krijgsgevangenen. De omstandigheden waren
erbarmelijk; meer dan 100.000
mensen vonden de dood, onder
wie 2800 Nederlanders. De graven
van 75 Nederlanders zijn nooit
teruggevonden. De namen zijn
wel bekend. Ze zullen prijken op
een nieuw monument in Kanchanaburi in Thailand (zie pagina 54).
Van cabaretier Wim Kan (19111983) wist ik dat hij een van de
Eildert de Boer, hoofdredacteur

 Een deel van de dodenspoorlijn in Kanchanaburi is nog in gebruik.

dwangarbeiders was. In 1971 zocht hij de publiciteit in de vorm van
een fel protest toen de Japanse keizer Hirohito Nederland bezocht en
hypocriet door kabinet en koningin werd ontvangen.
Maar wie kent nog John de Korver, zoon van voetbalicoon Bok de Korver? Of wereldreiziger Fred ten Houten en classicus Piet Reimer? Allen
werkten aan de dodenspoorlijn. Reimer en Ten Houten overleefden,
De Korver vond de dood. Zijn graf ligt op het ereveld van Kanchanaburi.
Ga naar dat ereveld en realiseer je de waarde van vrijheid en democratie.
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Ontdek Tokyo op de fiets
www.tokyobicycletours.com
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4 heerlijke koffiebars in Jakarta
www.bakoelkoffie.com

Groots winkelen?
Mark Lieffers komt graag in India.
”Vooral voor de natuur.” Dit keer
ging hij naar het plattelandsgebied van Bundelkhand waar hij
ook de tempels van Khajuraho
bezocht.

Herbert Paulzen is vele malen
in Birma geweest. Ook toen er
nog geen toerist te bekennen
was. Onlangs bezocht hij het
land weer. ”Birma zal nooit meer
hetzelfde zijn.”

Yvette Bax ging naar de Filippijnen voor de eerste keer en
raakte op slag verliefd. Op de
natuur, de vrolijke mensen en de
spookdiertjes. ”Het land heeft me
aangenaam verrast.”

Mahboonkrong in Bangkok
www.mbk-center.co.th
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