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H et beste van V ietnam :

topbezienswaardigheden
De mooiste bezienswaardigheden van Vietn am, van het drukke Ho Chi
Minhstad tot het romantische Hanoi, en van het verbluffende natuurschoon
van de Baai van Ha Long tot de verschillende culturen van Sa Pa.

r Mui Ne. Dankzij het uitgestrekte strand en de
surfmogelijkheden is Mui Ne een van de snelst
groeiende toeristische bestemmingen van het land.
In de omgeving van Mui Ne bevinden zich oude Chamtorens, walvistempels en de grootste liggende
Boeddha van Vietnam. Zie blz. 312.
s Sa Pa. Het stadje Sa Pa ligt in een adembenemend
berglandschap. Hier wonen verschillende etnische
minderheden, elk met hun eigen cultuur. De
zondagochtendmarkt in Bac Ha trekt
leden van de Nung, Dao, Tay, Tai, Hmong
en andere bergvolken, veelal gehuld in
kleurige traditionele kledij. Zie blz. 152.

r Baai van Ha Long. De Baai van Ha Long staat op de
Werelderfgoedlijst. Dit magische landschap met
duizenden eilandjes van kalksteen, oprijzend uit een
donkerblauwe baai, wordt doorsneden door grotten.
U kunt er overnachten op een jonk en drijvende
vissersdorpjes bezoeken. Zie blz. 172.
s Ho Chi Minhstad. Het economische hart van
Vietnam is een kosmopolitische stad. In het centrum
vindt u trendy bars en cafés, uitstekende restaurants,
ontelbaar veel winkels en tal van historische
bezienswaardigheden. Zie blz. 277.

Topbezienswaardigheden

r Nha Trang. Nha Trang kent een levendig
uitgaansleven met tal van bars en restaurants in de
buurt van het strand. De grootste trekpleister is de
baai en de daarin gelegen eilandjes, waar duikers en
snorkelaars hun hart kunnen ophalen aan de mooiste
koraalriffen van het land. Zie blz. 247.

◆
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r Con Dao-archipel. Ooit stond op de Con Daoarchipel de beruchtste gevangenis van Vietnam, nu is
dit het mooiste mariene reservaat van het land, waar
zeeschildpadden worden beschermd. Er liggen mooie
resorts aan afgelegen stranden. Zie blz. 315.

w My Son. De religieuze hoofdstad van het Champa-rijk (5e tot
15e eeuw) bevindt zich in My Son en staat op de
Werelderfgoedlijst. De vervallen tempels en torens, die
door de oorlog - en door weersinvloeden - zwaar
beschadigd zijn, stammen uit dezelfde periode als de
talloze Cham-torens langs de kust. Zie blz. 225.
v Hué. In de stad Hué vindt u een
doolhof van grachten, lotusmeren en
de voortkabbelende Parfumrivier. De
keizerlijke stad, die op de
Werelderfgoedlijst staat, was het
machtscentrum van de Nguyendynastie. De keizers en keizerinnen
zijn bijgezet in prachtige mausolea
langs de rivier. Zie blz. 197.

r Hanoi. Het levendige Hanoi is de politieke en
culturele hoofdstad van Vietnam. Een van de
hoogtepunten is de oude wijk, bijgenaamd ‘36
Straten’, naar de 36 gilden die hier gevestigd waren. In
deze aantrekkelijke stad zijn de Franse invloeden
onmiskenbaar. Zie blz. 107.

s Hoi An. De oude wijk van Hoi An, die op de
Werelderfgoedlijst van de Unesco staat, ligt aan de
rivier de Thu Bon. Hier ervaart u de nostalgische sfeer
van de Japanse overdekte brug, Chinese
gemeenschapshallen en oude koopmanshuizen,
opgetrokken in een combinatie van Vietnamese,
Chinese, Japanse en Franse bouwstijlen. Zie blz. 220.
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H et beste van V ietnam :
andere hoogtepunten

Schitterende stranden, weelderig groene nationale parken, eeuwenoude ruïnes
en tempels, authentieke dorpen in de heuvels, de mooiste musea en de beste
hotels... hier vindt u in één oogopslag het beste wat Vietnam te bieden heeft.

D e leukste attracties voor gezinnen
Waterpoppen, Hanoi
en Ho Chi Minhstad.
Een voorstelling van het
waterpoppentheater mag
u eigenlijk niet missen.
Zie blz. 113 en 287.
Vinpearl Land en
Underwater World,
eiland Hon Tre, Nha
Trang. Amusementspark met opwindende

attracties, een waterpark en een aquarium.
Zie blz. 253.
Oceanografisch
Instituut, Nha Trang.
Een schitterend aquarium
met allerlei bizarre
zeedieren en zeeschild
padden. Zie blz. 253.
Hang Nga’s Crazy
House, Da Lat. Wie
boomhutten leuk vindt,
zal zich ook vermaken bij
een bezichtiging van dit
wonderlijke fantasiehuis
met verborgen gangen
en kamers. Zie blz. 265.
Warme bronnen van
Thap Ba, Nha Trang.
Neem een
therapeutisch
modderbad en duik
dan in een van de
warmwaterbaden.
Zie blz. 249.

Traditionele dansopvoering.

De mysterieuze Baai van Ha Long.

D e beste stranden
Jungle Beach. Op het
schiereiland Hon Heo ten
noorden van Nha Trang
strekt zich tussen rotsachtige bergen en een
kristalheldere zee een van
de mooiste stranden van
Vietnam uit. Zie blz. 255.
Strand van Mui Ne.
Een populair strand,
goed bereikbaar vanuit
Ho Chi Minhstad, met
een levendige watersportscene. Zie blz. 312.
Nha Trang.
Het uitstekend onderhouden strand is het
decor voor het uit
bundigste uitgaansleven
van Centraal-Vietnam.
Zie blz. 247.
China Beach. Een van
de langste zandstranden
van Vietnam, waar ook
surfliefhebbers aan hun

trekken zullen komen.
Zie blz. 216.
Strand van Cua Dai.
Een perfect strand om
te ontspannen, dicht bij
Hoi An. Zie blz. 224.
Sao Beach.
Dit paradijselijke strand
aan de zuidoostkant van
het eiland Phu Quoc is
lastig bereikbaar, maar de
moeite zal zeker worden
beloond. Zie blz. 334.

Andere hoogtepunten

◆
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De Tempel van de Literatuur in Hanoi.

D e beste buitenactiviteiten
Kiteboarden en
windsurfen, Mui Ne.
De beste plek van het
land voor watersport
en zandsurfen.
Zie blz. 312 en 376.
Golfen, Da Lat en
Mui Ne. Twee prachtige
banen, de ene in het
hoogland, de andere
in de duinen.
Zie blz. 375 en 376.
Snorkelen en duiken,
Nha Trang. In de zee bij
Nha Trang liggen enkele
van de mooiste koraal
riffen van Vietnam.
Zie blz. 254 en 374.

Kajakken en wandelen,
Cat Ba. Verken dit
prachtige eiland vanaf
het water of op het land.
Zie blz. 175 en 373.
Abseilen, Da Lat.
Bekijk de Olifantswaterval
en andere watervallen
van dichtbij. Zie blz. 374.
Wandelen, Sa Pa.
Wandel naar de dorpen
van bergstammen.
Zie blz. 155 en 373.
Grotten verkennen.
Bezoek Son Doong, de
grootste grot ter wereld,
in de omgeving van
Tonkin. Zie blz. 191.

Het brede zandstrand van China Beach.

D e mooiste tempels en pagodes
Tempel van de
Literatuur, Hanoi.
De belangrijkste tempel
van de stad is gewijd
aan de Chinese filosoof
Confucius. Zie blz. 120.
Grote Cao Dai-tempel,
Tay Ninh. Het belang
rijkste heiligdom van de
inheemse Cao Daireligie, deels kathedraal
en deels pagode, trekt veel
bezoekers. Zie blz. 305.
My Son. De vervallen
oude hoofdstad van het
Champa-rijk in CentraalVietnam doet denken aan

Angkor Wat in Cambodja.
Zie blz. 225.
Parfumpagode bij
Hanoi. In de kalksteen
heuvels bevindt zich een
van de belangrijkste
heiligdommen van het
noorden van Vietnam.
Zie blz. 135.
Van Thuy Thu-tempel,
Phan Thiet. De oudste
tempel van Vietnam die
gewijd is aan de verering van walvissen.
De skeletten van walvissen en dolfijnen zijn
fascinerend. Zie blz. 311.

Kiteboarden bij het strand van Mui Ne.
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D e beste hotels en resorts
Nam Hai, strand van
Cua Dai (bij Hoi An).
Dit luxueuze hotel aan
het strand biedt een
combinatie van minima
listische elegantie en
smaakvolle Vietnamese
accenten. Zie blz. 352.
Park Hyatt Saigon,
Ho Chi Minhstad.
Dit in koloniale stijl gebouwde luxueuze hotel
is met afstand het stijlvolste, maar ook duurste
van de stad. Zie blz. 356.
Sofitel Legend Metropole Hotel, Hanoi.
De grande dame van
de koloniale hotels in
Vietnam ademt ondanks
grondige renovaties nog
steeds de sfeer van
weleer. Zie blz. 346.
Caravelle Hotel,
Ho Chi Minhstad.
In de Vietnamoorlog was
dit hotel een verzamelplaats van journalisten en
diplomaten, nu is het een
van de meest luxueuze

hotels van de stad.
Zie blz. 355.
Da Lat Palace. Een
geslaagde combinatie
van authentieke Franskoloniale sfeer en modern
comfort, gelegen aan de
oever van een meer.
Zie blz. 355.
Six Senses Ninh Van
Bay, Nha Trang.
De peperdure villa’s van
dit luxueuze vakantiecomplex zijn uitsluitend
met een speedboot
bereikbaar. Zie blz. 354.
Life Wellness Resort,
Quy Nhon. Een stijlvol
wellnessresort, geinspireerd op de Chamarchitectuur. Relatief
betaalbaar. Zie blz. 353.
Ana Mandara Villas, Da
Lat. Zeventien behaag
lijke, gerenoveerde villa’s
uit de Franse koloniale
tijd, gebouwd omstreeks
1930. Wie hier eenmaal
verblijft, wil er niet meer
weg. Zie blz. 355.

Het Nam Hai heeft maar liefst drie zwembaden.

Bahnar-gemeenschapshuis in het Etnologisch Museum van
Vietnam in Hanoi.

D e beste musea
Museum van de Viet
namese Geschiedenis,
Ho Chi Minhstad.
Voorwerpen uit alle oude
culturen van Vietnam.
Zie blz. 291.
Ho Chi Minh-museum,
Hanoi. Het meest
complete en diepgaande
museum over de man
achter de communistische
strijd voor onafhankelijk
heid. Zie blz. 123.
Museum van Chambeeldhouwkunst, Da
Nang. Een onovertroffen
collectie beeldhouwkunst
van de Cham, afkomstig
van tal van locaties aan
de kust van Vietnam.
Zie blz. 213.
Museum van Oorlogs
overblijfselen, Ho Chi
Minhstad. Een contro
versieel museum, gewijd
aan de wreedheden waaronder de Vietnamezen
tijdens de oorlog met
Amerika te lijden hadden.
Zie blz. 287.

Lam Dong-museum,
Da Lat. De collectie
bestaat onder andere
uit gongs, traditionele
huizen, archeologische
vondsten en opgezette
dieren. Zie blz. 265.
Quang Trung-museum,
Quy Nhon. Dit museum is
gewijd aan keizer Quang
Trung en de gebroeders
Tay Son, de leiders van de
Tay Son-opstand.
Zie blz. 238.
Etnologisch Museum
van Vietnam, Hanoi.
In dit museum krijgt u een
uitstekende indruk van
de culturen van de 54
etnische minderheden
van Vietnam. Zie blz. 127.
Oude wijk van Hoi An.
Opgenomen op de
Werelderfgoedlijst van de
Unesco. Een aantal oude
koopmanshuizen doet
tegenwoordig dienst als
museum van cultuur,
folklore en kunstnijverheid. Zie blz. 220.

Andere hoogtepunten

◆
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D e mooiste natuur
Baai van Ha Long.
Een baai met schitterende rotsformaties,
mysterieuze grotten en
afgelegen stranden om
te zwemmen. Zie blz. 172.
Nationaal park Bach Ma.
Het regenachtigste regenwoud van Vietnam, met
talloze watervallen, wilde
rododendrons en de
zeldzame saola-antilope.
Zie blz. 218.
De Fansipan. Voor een
beklimming van de
hoogste berg in Vietnam
is een gids absoluut
noodzakelijk. De zware
tocht duurt drie dagen.
Zie blz. 156.
Tam Coc. De bevloeide
rijstvelden, waaruit grillige
kalksteenrotsen oprijzen,

vormen een spectaculair
landschap. Zie blz. 183.
Opvangcentrum voor
bedreigde primaten,
nationaal park Cuc
Phuong. Hier kunt u
enkele van de zeldzaamste primaten ter
wereld zien, zoals hoel
mans, stompneusapen
en gibbons. Zie blz. 186.
Nationaal park Cat Tien.
Wie bij het Krokodillen
meer overnacht, heeft
de kans Siamese
krokodillen, paardherten
en pauwen te zien.
Zie blz. 309.
Con Dao-archipel.
Snorkelen bij de
koraalriffen, waar veel
zeeschildpadden
voorkomen. Zie blz. 315.

De interessantste culturele ervaringen
Cham-dorpen, Phan
Rang. In de dorpen van
de Cham, een etnische
minderheid in Vietnam,
lijkt de tijd te hebben
stilgestaan. Zie blz. 255.
Vissaus, Phan Thiet
en Phu Quoc. Hier kunt
u zien hoe vissaus (nuoc
mam) wordt gemaakt en
de gerechten proeven
die ermee worden bereid.
Zie blz. 310.
Markten. Op markten als
die in Da Lat en Ho Chi
Minhstad (Ben Thanh)
kunt u de plaatselijke
sfeer opsnuiven.
Zie blz. 263 en 288.
Ao dai. Dames kunnen
zich bij een plaatselijke
kleermaker een zijden

Het waterpoppenspel is een
Noord-Vietnamese kunstvorm.

ao dai laten aanmeten.
De beste kleermakers
vindt u in Hanoi, Ho Chi
Minhstad en Hoi An.
Zie blz. 219.
Pensions. Breng de nacht
door in een houten huis
op palen in een dorpje in
de heuvels of de Mekong
delta. Zie blz. 345.
Mekongdelta. Op een
boottocht door de delta
krijgt u een indruk van
het leven in het diepe
zuiden. Zie blz. 319.

Pitaja’s in de Mekongdelta.

D e lekkerste gerechten
Pho. Deze noedelsoep
wordt met rundvlees of
kip geserveerd. Volgens
liefhebbers is de pho
van Hanoi de beste.
Zie blz. 84.
Banh khoai en banh
beo, Hué. De beste
pannenkoekjes en
gestoomde noedels
worden geserveerd bij
Lac Thien, Lac Thanh en
Lac Thuan. Zie blz. 209.
Keizersbanket, Hué.
Eet als een keizer bij
restaurant Phuoc Thanh
in Hué. De uitgebreide
schotels werden vroeger
uitsluitend voorgezet aan

de Nguyen-keizers.
Zie blz. 209.
Cao lau, Hoi An.
Dit rijstnoedelgerecht met
varkensvlees en sesamcrackers is verkrijgbaar
bij eethuisjes in de oude
stad. Zie blz. 227.
Goi cuon. Een zuidelijke
specialiteit met vermicelli,
garnalen, varkensvlees en
kruiden. Dit gerecht wordt
ook wel summer roll
genoemd. Zie blz. 87.
Vers fruit: Mekongdelta.
In de vruchtbare zuidelijke
delta wordt het beste
tropische fruit van het
land geteeld. Zie blz. 320.

Het bekendste gerecht van Vietnam, pho.

Karakteristieken
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D e V ietnamezen
Onder het toeziend oog van de communistische
regering probeert Vietnam de economische groei
en de snelle toename van het inwonertal in te
passen in de traditionele cultuur van het land.

O

ngeveer vijfduizend jaar geleden ontstond
in de heuvels en dalen van de delta van de
Rode Rivier een hoogontwikkelde cultuur.
In dit gebied kwam het vorstendom Van Lang, de
bakermat van de huidige Vietnamese cultuur, tot
grote bloei. De Hung-vorsten, die de scepter
zwaaiden over Van Lang, worden als de voorvaderen van het Vietnamese volk beschouwd.
Onderzoek naar de herkomst van de bevolking
van Vietnam heeft aangetoond dat de etnische
groepen die zich in de loop van de eeuwen op het
Indochinese schiereiland en in de aangrenzende
streken vestigden, afkomstig waren uit tal van gebieden, waaronder Zuid- en Oost-China, de hooglanden van Centraal-Azië en de eilanden in de
zuidelijke Grote Oceaan. Vietnam kan dus met
recht als een spreekwoordelijke smeltkroes worden gezien, waar belangrijke Aziatische en Oceanische migratiestromen samenkwamen.

De belangrijkste etnische
groepen

Hoewel bijna 87 procent van de 90 miljoen Vietnamezen zichzelf beschouwt als Kinh (of Viet),
de algemeen aanvaarde term voor de voornaamste inheemse bevolkingsgroep van het land, stammen de meesten in werkelijkheid af van rassen en
etnische groeperingen die in de loop van duizenden jaren tot een mengelmoes zijn samengesmolten. Deze mengelmoes is het gevolg van de vele
invasies, vooral vanuit China, en de voortdurende
migraties in het land zelf, meestal van het noorden naar het zuiden. Naast de Kinh leven in Vietnam verschillende etnische minderheden, zoals
de stammen van de noordelijke en centrale hooglanden (zie blz. 56) en, in het zuiden van het land,
gemeenschappen van de Cham en Khmer, ooit
machtige volken die echter eeuwen geleden door
Vietnamese legers onder de voet zijn gelopen.

Hmong-meisje in Sa Pa.

De Cham wonen voornamelijk in de regio’s Phan
Rang en Phan Thiet. Tegenwoordig bestaat deze
etnische groep uit circa 100.000 personen, maar
in het verleden vormde het Champa-rijk het middelpunt van een cultuur die eeuwenlang heeft
standgehouden. De Khmer, die verwant zijn aan
de Cambodjanen, tellen ongeveer 900.000 zielen
en wonen voornamelijk in de Mekongdelta.
Wat betreft de verdeling van de nieuwverworven welvaart van Vietnam komen de minderheden er bekaaid af, met één belangrijke uitzondering. Etnische Chinezen, die tot ver in de jaren
zeventig van de vorige eeuw vanwege de spanningen rond het grensconflict met China nog met
de nek werden aangekeken - als ze al niet het land
werden uitgezet - hebben niet alleen van de eco-

62
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eerd dienen te worden - vergelijkbaar met het
Chinese feng shui - maar ook het geluk of ongeluk
van families, dorpen, steden en zelfs het hele
land. Tussen hemel en aarde, maar nooit los daarvan, staat de mens: mannen en vrouwen, doden en
levenden, voorouders en nakomelingen. Elk van
de verschillende werelden - de hemel, de aarde en
het mensenrijk - heeft eigen regels, voorschriften,
elementen van goed, slecht, lelijk en mooi, en bovenal eigen goden. Deze goden zijn overal - in
stenen, bomen, meren en dieren - en worden verheerlijkt, gevoed, gehuisvest en vereerd met rituele offers en voorgeschreven gedrag.

Overal in Vietnam is boven de voordeur van
huizen en winkels een achthoekig schijfje met
het yin-en-yangsymbool aangebracht. Men
gelooft dat het geesten ervan weerhoudt
binnen te komen.

Chinese invloeden

Tijdens het Chinese bewind bracht de bezetter
naast agrarische kennis ook boeken over religie
en filosofie mee, geschreven in een van de gecompliceerdste schriftstelsels die ooit hebben bestaan. Het Chinese schrift werd in de 13e eeuw
vervangen door een nieuw Vietnamees schrift,
maar de Vietnamezen zijn nog altijd gehecht aan
de Chinese karakters, die zowel visueel als stilistisch het beste de betekenis van elk woord weergeven en het daarbij passende gevoel oproepen.
Hoewel de Vietnamezen zich verzetten tegen
de Chinese culturele hegemonie, namen ze verschillende aspecten van de Chinese cultuur over.
Chinese onderwijzers werden meestal vergezeld
door confucianistische geleerden, boeddhistische
meesters en taoïstische waarzeggers. Veel van
hun ideeën werden overgenomen door de Vietnamezen en deze invloeden maken tot op heden deel
uit van het religieuze landschap van Vietnam. Dit
geldt ook voor de religies die later werden geïntroduceerd, zoals het hindoeïsme en de islam uit
India, en het christendom uit Europa en Amerika.

Het confucianisme
Gelovigen in de Dien Huu-pagode in Hanoi.

Astrologie
De Vietnamezen geloven dat er goede en slechte dagen zijn. De keuze van de gunstigste datum en tijd
voor een belangrijke gebeurtenis kan daarom bepalend zijn voor iemands voorspoed. Het belangrijkste
houvast om te bepalen wanneer er moet worden
verhuisd, gesolliciteerd of getrouwd, wordt geboden
door astrologische voorspellingen. De uitspraak van
de astroloog is definitief en zijn instructies worden
nauwgezet opgevolgd. Een consult kan aardig in de
papieren lopen en de uitspraak is niet altijd even
eenvoudig te realiseren. De hemellichamen kunnen
bijvoorbeeld bepalen dat iemand midden in de nacht
moet verhuizen.

Het confucianisme is gebaseerd op de leer van
Confucius, die rond 550 v.Chr. in het noorden van
China werd geboren en in een tijd van grote politieke onrust leefde. Als leraar en zelfbenoemd adviseur van elkaar opvolgende keizers ontwikkelde hij regels en ideeën om de relatie tussen heerser
en onderdaan, ouder en kind, man en vrouw, leraar en leerling te definiëren. Confucius was meer
een moralist en ethicus dan een spiritueel leider.
Hij weigerde uitspraken te doen over een leven na
de dood of over het onzichtbare en het mystieke,
maar was bovenal geïnteresseerd in een maatschappelijke orde die gebaseerd was op mededogen, etiquette, trouw, kennis en vertrouwen.
Het confucianisme bereikte Vietnam ruim
tweeduizend jaar geleden en is sindsdien een
hoeksteen van het morele en spirituele bestel. De
keizerlijke dynastieën omarmden het vanuit pragmatisch oogpunt: het geloof bood aanknopingspunten om een maatschappelijke orde zonder veel

De podiumkunsten

Het waterpoppentheater
Een bezoek aan een waterpoppentheater is een vermakelijke manier
om meer te weten te komen over de
cultuur en het erfgoed van Vietnam.
Voordat in de 11e eeuw tijdens de Ly-dynastie een
aantal dijken werd aangelegd, trad de Rode Rivier
elk jaar buiten zijn oevers en zette een groot deel
van het laagland onder water. Deze jaarlijkse overstromingen waren de inspiratiebron voor een vorm
van vermaak die alleen in Vietnam bestaat: het waterpoppentheater (mua roi nuoc).
De overstroomde rijstvelden vormden een ideaal
podium om zowel de poppenspelers als de bamboestokken waaraan de poppen vastzitten aan het
oog te onttrekken. In de loop der tijd verplaatsten
de voorstellingen zich naar de vijvers en meren bij
het gemeenschapshuis (dinh) in de 11e-eeuwse
Vietnamese dorpjes.
Nog altijd staan de poppenspelers tot aan hun
borst in het water, maar nu achter een gordijn. Het
water wordt bewust troebel gehouden om de stokken en het mechanisme waarmee de poppen worden bediend verborgen te houden. De poppen zijn
30 tot 100 cm groot en wegen doorgaans 1 tot 5 kg.
De grootste kunnen echter wel 20 kg zwaar zijn en
moeten soms door vier spelers tegelijk worden bediend. Een laklaag beschermt de poppen tegen de
elementen.
De thema’s van het waterpoppenspel komen
voort uit de boerengemeenschappen in de feodale
tijd. Deze theatervorm is dan ook niet alleen vermakelijk, maar biedt ook een inkijkje in de Vietnamese
cultuur. Een ensemble van traditionele muzikanten
en cheo-zangeressen verzorgt de muzikale begeleiding.
Elke voorstelling bestaat uit 12 tot 18 bedrijven,
waarin iedere keer een mythologisch verhaal wordt
verteld, bijvoorbeeld over een schildpad die in het
Hoan Kiem-meer leefde en keizer Ly Thai To het
zwaard gaf waarmee hij de Chinese indringers kon
verslaan.

Karakters en verhaallijnen

Sommige karakters zijn heroïsch, legendarisch of
mythisch van oorsprong, maar de meeste stellen
eenvoudige boeren voor. Aangezien de poppen
geen emotionele conflicten kunnen overbrengen,
zijn de verhaallijnen vaak actiegericht. Het emotio-
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nele gehalte van de gebeurtenissen is dikwijls ook
aan het wateroppervlak af te lezen: het water is
kalm als feeën zingen en dansen, maar onstuimig
als er een gevecht met vuurspuwende draken uitbreekt.

Modern poppenspel

Sommige gezelschappen proberen met aanpas
singen aan een traditioneel verhaal meer publiek
naar hun voorstellingen te trekken. Zo brengt het
Hong Phong-gezelschap uit de provincie Hai Duong
een voorstelling waarin een dief op een stormachtige nacht een boeddhistische pagode binnensluipt

Het waterpoppentheater.

en antieke beelden steelt om aan buitenlanders te
verkopen. Hij wordt echter gearresteerd en via
snelrecht tot een gevangenisstraf van drie jaar veroordeeld.
Tijdens de Vietnamoorlog verdween het waterpoppentheater uit beeld. In de jaren tachtig van de
vorige eeuw werd het echter nieuw leven ingeblazen. Door een tekort aan gezelschappen en slechte
faciliteiten nam dit de nodige tijd in beslag, maar
dankzij de groeiende toeristenindustrie is het waterpoppentheater weer helemaal terug. Enkele van
de beste gezelschappen, zoals Thang Long uit Hanoi, hebben zelfs buiten Vietnam bekendheid verworven. Ze maken uitgebreide buitenlandse tournees, onder andere naar Japan, de VS, Frankrijk,
❑
Australië en Spanje. 

De Vietnamese keuken
van ansjovis en zout, en moet ongeveer zes maanden gisten in grote houten vaten.

Vis, schaal- en schelpdieren

Dankzij de 3000 km lange kustlijn en de vele rivieren is er in Vietnam het hele jaar door een groot
aanbod aan verse vis en zeebanket. Krabben, garnalen, kreeften en inktvis worden dikwijls eenvoudigweg gekookt of gestoomd en opgediend
met een dipsausje van zout, limoensap en pepers.
Zoet- en zoutwatervis wordt doorgaans verwerkt
in lau (zie blz. 86) of gekookt in een bouillon met
groenten en kruiden. Een van de populairste ge-
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namezen zowel de lunch als het diner com noemen.
Een standaardmaaltijd bestaat overal in Vietnam uit rijst, een vlees- of visgerecht, geroerbakte
groenten en een kop soep (canh). Met de soep vaak een lichte, zurige bouillon met groenten of
Alcohol wordt in Vietnam vooral door mannen
gedronken. Luidruchtige groepjes mannen
toosten onder het roepen van ‘Tram phan
tram’: ‘Honderd procent’ ofwel ‘Ad fundum!’

Bereiding van banh cuon.

rechten in het land is ca kho to: meervalfilet met
plakjes kokos, bestreken met een rijke karamelsaus en opgediend in een aardewerken pot.
De meeste restaurants hebben vooral vlees- en
visgerechten op de kaart staan, maar ook voor vegetariërs is er keuze genoeg, zoals geroerbakte
spinazie met knoflook, een knapperige salade van
groene (onrijpe) papaja’s, of op allerlei manieren
bereide tofu. Omdat in gebakken rijst wel eens
stukjes varkensvlees of inktvis worden verwerkt,
kunt u het best meteen bij uw bestelling laten weten dat u vegetariër bent: ‘Toi an chay.’

Bij Vietnamezen thuis

Rijst (com) is het belangrijkste onderdeel van de
Vietnamese maaltijd, zo belangrijk zelfs dat Viet-

Veranderende tijden
Dankzij het gebruik van veel verse groenten en kruiden, een minimale hoeveelheid olie, en vlees als
smaakmaker in plaats van als hoofdgerecht is de
Vietnamese keuken uitermate gezond. De jongere
generaties grijpen inmiddels echter ook naar westerse hamburgers, pizza’s en frisdrank. In Hanoi en
Ho Chi Minhstad zijn overal restaurants van de bekende fastfoodketens te vinden. Vanwege het aanbod van gratis draadloos internet en airconditioning
komt de Vietnamese jeugd er graag. In dit land, waar
de oudere generaties uiterst afkerig zijn van buitenlands voedsel, geldt het eten van hamburgers als
een moderne, hippe gewoonte.

Inleiding

R eizen door V ietnam
Een gedetailleerde gids van het hele land,
waarbij de belangrijkste bestemmingen met
een cijfer (of letter) zijn aangegeven op
de kaartjes (bijvoorbeeld 1).

R

eizen door Vietnam is niet altijd eenvoudig. Na decennia van oorlog en economische neergang kunnen de gebrekkige infrastructuur en de bureaucratie het geduld van zelfs de meest ervaren reiziger danig
op de proef stellen. Deze ongemakken verbleken echter
bij de adembenemende schoonheid van het land.
Vandaag de dag zijn alleen nog wat littekens van de
De Cu Chi-tunnels.
Vietnamoorlog zichtbaar. De stille getuigen, zoals het
uitgestrekte labyrint van de Cu Chi-tunnels bij Ho Chi
Minhstad (het voormalige Saigon) en het roestige oorlogsmaterieel in het
Militair Historisch Museum in Hanoi, zijn nu toeristische
bezienswaardigheden. Overblijfselen uit een verder verleden zijn onder andere de Champa-ruïnes, de keizersstad van Hué en de chique, uit de koloniale tijd stammende boulevards van Hanoi. En dan is er uiteraard nog de
onvergetelijk mooie natuur, van de maagdelijke stranden
aan de kust tot de indrukwekkende, beboste bergen.
Hanoi, in het noorden van het land, ademt met zijn talloze oude villa’s en gebouwen uit het Franse koloniale
tijdperk een sfeer die uniek is in Azië. Ten oosten van de
stad wordt de vlakke delta van de Rode Rivier begrensd
door de Golf van Tonkin, met de fantastisch mooie Baai
van Ha Long. Ten westen en noorden van Hanoi, richting Op de rivier bij Tam Coc.
Laos en China, maken de vlakten van de delta plaats voor
de koelere hooglanden van de bergvolken.
Meer naar het zuiden, aan het warme water van de Zuid-Chinese Zee, versmalt het land tot een langgerekte keten van provincies. Hier vindt u de oude
keizersstad Hué, waar het verleden nog altijd tastbaar is, net als in het nabijgelegen Hoi An. In het gebied waar ooit het koninkrijk Champa lag, getuigen
vervallen heiligdommen en tempels van de verovering door de uit het noorden afkomstige Viet. En overal langs de kust rijgen zich witte zandstranden
aaneen, waarvan vele nog nauwelijks door toeristen worden bezocht.
Ten zuidwesten van het door schilderachtige hooglanden omgeven Da Lat
ligt Ho Chi Minhstad, het bruisende handelscentrum van Vietnam. Het uiterste zuiden bestaat uit de vlakke landbouwgebieden van de Mekongdelta, die
het beste per boot kan worden verkend. Ten westen van de zuidpunt van
Vietnam ligt het eiland Phu Quoc, ten oosten ervan de Con Dao-archipel. ❑
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Hanoi
gelijks open 8.00-17.00 uur, toegang
gratis), waarschijnlijk de drukste pagode van Hanoi. Op de eerste en de vijftiende dag van elke maanmaand komen
gelovigen hier bijeen om etenswaren,
wierook en papieren voorwerpen te offeren. In de 17e eeuw bood de pagode
onderdak aan afgevaardigden van andere boeddhistische landen. In de lange,
lage gebouwen rond de tempels bevinden zich de klaslokalen voor novicen en
een kleine bibliotheek met Vietnamese
en Chinese teksten. Er wonen nog altijd
enkele monniken en nonnen.

Museum van de
Vietnamese Vrouw

Als u vanaf de pagode oostwaarts Ly
Thuong Kiet Street volgt, ziet u op nr.
36 het Museum van de Vietnamese
Vrouw & (Bao Tang Phu, www.bao
tangphunu.org.vn, dagelijks open 8.0017.00 uur). De moderne en overzichtelijke collectie geeft een goed beeld van
de rol van vrouwen in de Vietnamese
samenleving en is opgebouwd rond de
thema’s gezin, geschiedenis en mode.
Er wordt onder a ndere een interessante
film over straatventers vertoond. Op de
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bovenste verdieping vindt u een expositie van hedendaagse kunst.

DE WIJK HAI BA TRUNG
Het Park van de Hereniging

Vanaf de Pagode van de Ambassadeurs
wandelt u in een paar minuten naar het
kleine maar mooie Thien Quang-meer
(Ho Thien Quang, u kunt er een roeiboot
huren) en het direct ten zuiden daarvan
gelegen Park van de Hereniging *
(Cong Vien Thong Nhat, dagelijks open
van zonsopkomst tot zonsondergang).
Dit lommerrijke park, dat door de inwoners van de stad vaak nog bij zijn oude
naam (Leninpark) wordt genoemd, is
aangelegd op een stuk moerasland dat
vroeger dienstdeed als vuilnisbelt. Het
park ligt rond het grote Bay Mau-meer
(Ho Bay Mau), dat u met een waterfiets
in de vorm van een zwaan kunt verkennen. In het weekend biedt het park een
aantal attracties voor kinderen, doordeweeks komen bewoners van Hanoi hier
joggen of een wandelingetje maken.

De Hai Ba Trung-tempel

Ten zuidoosten van het Park van de Hereniging staat de Hai Ba Trung-tempel

In het gevangenis
museum Hoa Lo.

Klassieke Chinese
architectuur: de
Tempel van de
Literatuur.

Noordoost-Vietnam
de grot van Pac Bo (Hang Pac Bo), die
gelegen is aan de Ho Chi Minh-pelgrimsroute. Deze schitterende plek op
slechts een kilometer van de Chinese
grens is van groot historisch belang.
Hier zette de man die toen nog bekendstond onder het pseudoniem Nguyen Ai
Quoc in 1941 voor het eerst sinds dertig
jaar weer voet op Vietnamese bodem.
Later, nadat hij de naam Ho Chi Minh
had aangenomen, woonde hij in een grot
bij het Nung-dorpje Pac Bo, dicht bij de
Chinese grens, om snel te kunnen ontsnappen als de Fransen zijn schuilplaats
zouden ontdekken. Ho ging in 1942 terug naar China. Een deel van de twee
jaar die hij daar zou blijven bracht hij in
de gevangenis door.
In het dorp staat een klein museum
(di. t/m zo. 8.00-11.30 en 14.00-16.00
uur) met informatie over de omgeving
en met voorwerpen die aan Ho hebben
toebehoord, zijn junglehut, een replica
van zijn eenvoudige bed en de onvermijdelijke souvenirs voor toeristen. Als
goed communist noemde Ho Chi Minh
het stroompje voor zijn grot naar Lenin,
en een in de buurt gelegen berg naar
Karl Marx.

Kaart
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De waterval van Ban Gioc

Eveneens dicht bij de Chinese grens, op
80 km ten noordoosten van Cao Bang,
bevindt zich de waterval van Ban Gioc
(ook wel Ban Doc genoemd). De ene
helft van deze 300 m brede waterval ligt
in Vietnam, de andere in China. Hij is
het spectaculairst tijdens de regentijd
(mei-september), maar is ook in andere
delen van het jaar bijzonder mooi. De
waterval trekt veel toeristen uit zowel
Vietnam als China. Vraag bij de receptie
van uw hotel of men een bezoek voor u
kan regelen, want de grensstreek rond
de Ban Gioc is militair gebied. Met een
boot kunt u vrij dicht bij de waterval komen.

De grot van Nguom Ngao
en het Thang Hen-meer

Op een paar kilometer van de waterval
ligt de grot van Nguom Ngao (dagelijks open van zonsopkomst tot zonsondergang). Dit 3 km lange grottenstelsel
bestaat uit twee gedeelten. Het kleinste
deel is mooi verlicht en kan daarom ook
zonder gids worden bezocht, maar voor
het andere deel kunt u niet buiten een
gids. Ook een zaklantaarn is onmisbaar.

Huis op palen aan het
Ba Be-meer.
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Reizen door Vietnam
wijd is aan Po Nagar, de beschermgodin
van het voormalige koninkrijk Champa.
Po Nagar wordt onder de naam Tien Y
Ana ook vandaag de dag nog vereerd
door een deel van de lokale bevolking.
Jaarlijks vindt hier op de vijftiende dag
van de zevende maanmaand een festival
plaats, waarbij de gelovigen, begeleid
door ceremoniële muziek, in processie
naar de tempel lopen.

PA RA PL U M E E
Als u de keizersstad en
de tombes bezoekt, is
het een goed idee om
een paraplu of poncho
mee te nemen. In Hué
kan het het hele jaar
door flink regenen.
Straatventers verkopen
wegwerpponcho’s,
maar die zijn er in
slechts één maat en zijn
van inferieure kwaliteit.

De tombe van Minh Mang

De tombe van Minh Mang N (dagelijks open 8.00-17.00 uur) ligt ongeveer
5 km verder naar het zuiden op de plek
waar de rivieren de Ta Trach en Huu
Trach samenvloeien. Minh Mang, de
vierde zoon van Gia Long en de tweede
keizer van de Nguyen-dynastie, was
verantwoordelijk voor de bouw van de
keizersstad. Vanwege zijn confucianistische opvattingen en zijn stellingname
tegen de Franse aanwezigheid in Vietnam stond hij in hoog aanzien.
De bouw van de tombe begon in
1840, een jaar voor zijn dood, en werd
in 1843 onder zijn opvolger Thieu Tri
voltooid. De majestueuze architectuur
en het prachtige beeldhouwwerk passen

De prachtige tombe
van Minh Mang.
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prachtig in het natuurschoon in de omgeving.

De tombe van Khai Dinh

In Minh Mang Street,circa 4 km ten zuiden van Nam Giao Dan, vindt u de tombe van Khai Dinh O (dagelijks open
8.00-17.00 uur). Dit praalgraf heeft wel
iets weg van een Europees kasteel en is
opgetrokken in een combinatie van oosterse en westerse stijlen. De bouw van
de tombe, die uit gewapend beton bestaat, nam elf jaar in beslag en werd pas
in 1931 voltooid. Keizer Khai Dinh, de
adoptiefvader van Bao Dai, was tijdens
het koloniale tijdperk negen jaar aan de
macht. Een prachtige, met draken verfraaide trap voert omhoog naar het eerste voorhof. Vanaf hier bereikt u via een
volgende trap een hof met stenen beelden van olifanten, paarden, civiele en
militaire mandarijnen. In het midden
staat een stèle met een tekst in Chinese
karakters, die Bao Dai ter nagedachtenis
aan zijn vader heeft geschreven.
Het interieur weerspiegelt de pronkzucht van de keizer. Op de vloer liggen
gekleurde tegels, en op het plafond van
het middelste vertrek is een enorme

Reizen door Vietnam
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H o C hi M inhstad
Ho Chi Minhstad is een moderne, bruisende en
dynamische stad. Er zijn tal van historische
bezienswaardigheden en de voorzieningen voor
het topsegment van de toeristische markt worden
steeds beter. Toch is er nog veel dat herinnert aan
de charme van het vroegere Saigon.

I

n vergelijking met veel andere Vietnamese steden is Ho Chi Minhstad
(Thanh Pho Ho Chi Minh) vrij jong:
in 1998 vierde de stad zijn driehonderdjarig bestaan. Ho Chi Minhstad is een
dynamische, chaotische en fascinerende
stad, die een zeer belangrijke rol heeft
gespeeld in de geschiedenis van Vietnam. Herinneringen aan het verleden, in
de vorm van de onmiskenbaar Franse,
Chinese, Russische en Amerikaanse invloeden, zijn nog overal in de stad te
zien.

Geschiedenis

Ho Chi Minhstad ligt op 40 km landinwaarts van de Zuid-Chinese Zee aan de
rivier de Saigon (Song Sai Gon), op de
plek waar ooit een Khmer-nederzetting
met de naam Prei Kor (Kapokbomenbos) lag, ‘Sai Gon’ in het Vietnamees.
Tot de 17e eeuw was dit een dunbevolkt gebied met bossen en moerassen.
In 1698 werd hier de zuidelijke buitenpost Saigon gesticht als bestuurlijk centrum van de Gia Dinh-prefectuur. Vanwege de strategische ligging aan de
rivier ontwikkelde Saigon zich tot een
belangrijk handelscentrum voor buitenlandse kooplieden. Tegen het einde van
de 18e eeuw trokken Chinezen van de
zuidoostkust van China naar de plek van
het huidige Cholon (zie blz. 293), waar
een bloeiende handelswijk ontstond.
In 1861 namen naar het zuiden oprukkende Franse troepen Saigon in, dat tot
hoofdstad van het Franse protectoraat
Cochin-China (het zuiden van Vietnam)

werd uitgeroepen. In 1887 ging Saigon
deel uitmaken van de Franse Unie van
Indochina en ontwikkelde de stad zich
tot een belangrijke havenplaats. Net als
in Hanoi richtten de Fransen de stad
naar eigen ideeën in en al snel ademde
Saigon de sfeer van een Franse provinciestad, maar dan wel met een oosters
tintje.
Na een langdurige oorlog werden de
Fransen in 1954 door communistische
troepen verslagen en trokken ze zich terug uit Vietnam. Volgens de Geneefse
akkoorden van datzelfde jaar werd Viet-

Ha Noi

Ho Chi Minh
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R eizen naar en
vervoer in V ietnam
R eizen naar V ietnam
Met het vliegtuig
Vliegen naar Vietnam
In Vietnam komen veel minder inter
nationale vluchten aan dan in grote
Aziatische centra als Singapore en
Bangkok. De grote internationale
luchthavens bevinden zich in Ho Chi
Minhstad, Hanoi en Da Nang, kleinere
in onder andere Can Tho en Cam
Ranh. Ho Chi Minhstad is de belang
rijkste toegangspoort tot het land,
hoewel ook in Hanoi internationale
vluchten landen. In Da Nang landen
alleen internationale vluchten uit
Hongkong, Kuala Lumpur, Seoul, Siem
Reap (Cambodja), Singapore en Tokio.

Luchtvaartmaatschappijen
Er gaan geen rechtstreekse
vluchten van Amsterdam of Brussel
naar Vietnam. Onderstaande is een
selectie van maatschappijen die
met een of meer tussenstops naar
Vietnam vliegen.
KLM/Air France
www.klm.com
www.airfrance.com

Vietnam Airlines

www.vietnamairlines.com

Malasia Airlines

www.malaysiaairlines.com

China Airlines

www.china-airlines.com

Singapore Airlines
www.singaporeaire.com

Cathay Pacific

www.cathaypacific.com

Eva Air

www.evaair.com

Vietnam Airlines voert nog altijd de
meeste internationale vluchten uit,
maar de toetreding van Vietnam tot de
Wereldhandelsorganisatie in 2006
bracht met zich mee dat het land zijn
vliegvelden ook voor andere inter
nationale maatschappijen moest
openstellen. Hierdoor vliegen tegen
woordig tal van nieuwe maat
schappijen op Ho Chi Minhstad en
Hanoi, waaronder budgetmaatschap
pijen als Air Asia (vanuit Bangkok) en
JetStar Airlines (vanuit Singapore).
De enige rechtstreekse vluchten
vanuit Europa naar Vietnam (met
Vietnam Airlines) vertrekken vanuit
Parijs, Frankfurt en Londen. De vlucht
duurt circa 12 uur. Tal van andere
maatschappijen vliegen via onder
andere Bangkok, Hongkong, Kuala
Lumpur, Moskou, Seoul, Singapore,
Taipei of Tokio naar Ho Chi Minhstad of
Hanoi.
Hanoi
Noi Bai International Airport (http://
vietnamairport.vn) ligt circa 45 km ten
noorden van het centrum van Hanoi.
Na de internationale luchthaven van
Ho Chi Minhstad (zie hierna) is dit het
belangrijkste knooppunt van Vietnam
voor zowel binnenlandse vluchten als
internationale vluchten uit de rest van
Azië, Europa en Australië. Behalve
Vietnam Airlines (www.vietnamairlines.
com) doen 29 andere internationale
luchtvaartmaatschappijen Noi Bai
International Airport aan. De
voornaamste internationale
bestemmingen zijn Bangkok, Kuala
Lumpur, Seoul, Siem Reap, Singapore,
Taipei en Tokio.
De luchthaven heeft twee
terminals: terminal 1 (T1) is voor de
binnenlandse vluchten en in terminal
2 (T2), die in januari 2015 in gebruik is
genomen, worden de internationale

vluchten afgehandeld. De eerste kan
9 miljoen passagiers per jaar
verwerken, de laatste 10 miljoen (een
aantal dat in 2030 moet zijn uitgebreid
naar 15 miljoen).
Terminal 2, een ontwerp van een
Japans architectenbureau, is een
modern gebouw met veel glas,
waardoor het natuurlijke daglicht ten
volle wordt benut. De aankomsthal ligt
verspreid over de begane grond en de
eerste verdieping; de vertrekhal
bevindt zich op de tweede verdieping.
Op de derde verdieping zijn winkels,
restaurants en een businesslounge te
vinden. De taxfreewinkels en andere
luchthavenfaciliteiten bevinden zich
op de begane grond en de tweede
verdieping.
Tussen de terminals rijdt om de
10-15 minuten een gratis shuttlebus
(6.00-24.00 uur).
Ho Chi Minhstad
Tan Son Nhat International Airport
van Ho Chi Minhstad ligt slechts 7 km
van het stadscentrum. Dit is de
drukste luchthaven van Vietnam. Bijna
twee derde van alle internationale
vluchten van en naar Vietnam doet
deze luchthaven aan. Er zijn ruim
veertig luchtvaartmaatschappijen
actief op Tan Son Nhat. Het vliegveld,
dat rond 1935 is gebouwd en in de
jaren vijftig met Amerikaanse hulp
werd uitgebreid, verwerkte in 2014
bijna 22 miljoen passagiers.
Terminal 2, voor internationale
vluchten, is in 2007 in gebruik
genomen, maar wordt inmiddels
alweer uitgebreid. Via een overdekte
passage kunt u van deze terminal naar
de oudere terminal 1 lopen. In
terminal 2 bevindt de aankomsthal
zich op de begane grond en de eerste
verdieping en de vertrekhal op de
tweede verdieping.
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Minihotels en pensions
Wie goedkoop uit wil zijn, kan een van
de zogenaamde minihotels proberen.
Deze hotelletjes met eenvoudige,
maar redelijk moderne faciliteiten zijn
vaak familiebedrijfjes. In Hanoi, Ho Chi
Minhstad en in de populaire bad
plaatsen vindt u veel van dit soort
hotels.
Er zijn ook kleine pensions, vooral
rond de Mekongdelta. Deze zijn wat
persoonlijker (mogelijk wordt u zelfs
uitgenodigd om de maaltijd met de
eigenaars te gebruiken). In de
noordelijke hooglanden kunt u in
dorpen van etnische minderheden
verblijven, vooral in en rond Sa Pa.
Hiervoor kunt u boeken bij een
touroperator die gespecialiseerd is in
trektochten.
Prijzen en reserveringen
Kijk altijd eerst op de website van het
hotel of er goedkope aanbiedingen
zijn. Heeft het onderkomen van uw
keuze geen website, informeer dan
telefonisch. Hotelreserveringssites
kunnen dankzij hun grote omzet soms
een lagere prijs aanbieden.
De prijzen in deze gids zijn slechts
een indicatie, omdat de prijzen van
seizoen tot seizoen aanzienlijk kunnen
fluctueren. Hotels in de hogere
prijscategorieën rekenen doorgaans
een belasting van 10 procent en een
bedieningstoeslag van circa 5 procent.
Omdat het besteedbaar inkomen
stijgt, gaan steeds meer Vietnamezen

op reis. In de schoolvakantie (juniaugustus) zijn de stranden overvol en
tijdens het jaarlijkse Tet-feest (eind
januari of begin februari) zijn bussen
en treinen volgepakt. Na dagen die
volgens de maankalender gunstig zijn
om te trouwen, gaan veel pasge
trouwde stelletjes op huwelijksreis
naar Da Lat. In die perioden en rond
Kerst en nieuwjaar schieten de
hotelprijzen omhoog. Wie dan een
bezoek aan Vietnam wil brengen, doet
er goed aan tijdig te reserveren.
Volgens een archaïsche Vietna
mese wet moeten alle hotelgasten bij
de lokale politie worden geregistreerd.
Mogelijk moet u uw paspoort een
nachtje of gedurende uw verblijf bij de
receptie achterlaten. In Hanoi en Ho
Chi Minhstad wordt dikwijls een kopie
van uw paspoort gemaakt of neemt
men de benodigde gegevens daaruit
over.

Het Sheraton Saigon Hotel & Towers.

Activiteiten

Tot halverwege de jaren negentig van
de vorige eeuw presteerden hotels in
Vietnam ver onder de internationale
standaard, vooral die in het noorden
en het midden van het land. De
kamers hadden vaak onvoldoende
faciliteiten of waren voorzien van nietfunctionerende apparaten. Stroom
storingen waren aan de orde van de
dag en de prijzen waren behoorlijk
hoog.
De vraag naar accommodatie
overtrof vaak het aanbod, maar na de
bouwwoede in Ho Chi Minhstad en
Hanoi, halverwege de jaren negentig
van de vorige eeuw, is de situatie sterk
verbeterd. Het hotelwezen floreert en
de keuze is bijzonder groot. In alle
grote steden zijn hotels van de
internationale ketens te vinden, die
een uitstekende service tegen een
navenante prijs bieden. Luxueuze
hotels en resorts met businesscentra,
snelle en soms draadloze internetverbinding (wifi), wellness- en
fitnesscentra zijn inmiddels geen
bijzonderheid meer, maar er is ook
genoeg keuze in de budgetcategorie,
soms met kamers voor $ 10 per nacht.
Het versoepelen van de beperkin
gen voor buitenlandse investeringen
heeft talloze hotels in het luxere seg
ment opgeleverd. In Ho Chi Minhstad
en Hanoi zijn het Hyatt, Sheraton,
Hilton en Sofitel goed ver
tegenwoordigd en langs de kust heb
ben de ketens Six Senses en GHM
luxueuze hotels en resorts geopend.
Het hotelpersoneel is doorgaans
vriendelijk en behulpzaam. In de
belangrijkste toeristen- en zaken
centra wordt goed Engels gespro
ken, maar in meer afgelegen
gebieden kan de communicatie een
probleem zijn. In overheidshotels is

het personeel vaak ongeïnteres
seerd en de service matig, wat
jammer is aangezien een aantal van
de sfeervolste historische hotels in
Ho Chi Minhstad en Hanoi in
handen van de overheid zijn.
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K unst , festivals , uitgaan , winkelen ,
excursies , wellnesscentra en kooklessen
K unst
De belangrijkste centra voor kunst en
cultuur zijn Hanoi en - in mindere
mate - Ho Chi Minhstad. Buiten deze
twee steden is doorgaans veel minder
te beleven. Voorstellingen met water
poppen zal iedereen leuk vinden, maar
veel buitenlandse bezoekers zullen
moeite hebben met andere kunst
vormen, die verder van de westerse
belevingswereld af staan.
Ho Chi Minhstad legt het duidelijk
af tegen Hanoi als centrum van kunst
en cultuur. Men is hier steeds minder
geïnteresseerd in traditionele muziek,
dans en theater; jongeren hebben er
vooral belangstelling voor westerse
kunstvormen. Wel worden er in de
Opera dikwijls uitstekende
voorstellingen verzorgd.
Hanoi
Podiumkunsten
Opera, 1 Trang Tien Street, wijk Hoan
Kiem, tel. 04-9330113, http://
hanoioperahouse.org.vn, www.ticketvn.com

(tickets en reserveringen). Het
operagebouw van Hanoi is aan het
begin van de 20e eeuw door de
Fransen gebouwd. Er worden regel
matig opvoeringen van klassieke
westerse en traditionele Vietnamese
muziek of dans gegeven, die worden
verzorgd door zowel lokale als inter
nationale grootheden. Het podium is
tamelijk klein, wat een intieme sfeer
creëert. Op de website vindt u
informatie over de geplande
voorstellingen.
Youth Theatre, 11 Ngo Thi Nham
Street, wijk Hai Ba Trung, tel. 0439436636, www.nhahattuoitre.vn. Dit is
de thuisbasis van een gezelschap dat
in 1978 werd opgericht en zich op drie

kunstvormen richt: toneel, muziek en
dans. Het gezelschap (in totaal
150 leden) voert regelmatig Vietna
mese en westerse klassiekers op. De
mimespelers en dansers behoren tot
de beste van het land. Vooral de uit
voeringen van hedendaagse Vietna
mese toneelstukken zijn de moeite
waard, maar een Engelse vertaling
ontbreekt meestal.
Traditioneel Vietnamees theater
Cheo Hanoi Theatre, 15 Nguyen Dinh
Chieu Street, wijk Hai Ba Trung, tel. 0439437361. Cheo-theater is een
volkskunst die ontstaan is in de delta
van de Rode Rivier en alleen in NoordVietnam wordt uitgevoerd. De
voorstellingen - met dans, muziek en
toneel - hebben de alledaagse
beslommeringen van plattelanders tot
onderwerp. Een Engelse vertaling is er
meestal niet.
Vietnam National Tuong Theatre,
51 Duong Thanh Street, wijk Hoan
Kiem, tel. 04-38287268, www.
vietnamtuongtheatre.com. In dit prachtig
gerestaureerde theater zijn regelmatig
uitvoeringen van passages uit een
traditionele tuong (Vietnamese
klassieke opera) te zien. Er zijn
voorstellingen op ma. en do. om 18.00
uur. Aan het loket is een brochure met
de Engelse vertaling verkrijgbaar.
Ca Tru Hanoi Club, Kim Ngantempel, 42-44 Hang Bac Street, www.
catru.vn. Ca tru (zie blz. 72) is een genre
kamermuziek dat waarschijnlijk uit de
11e eeuw dateert en oorspronkelijk
een vorm van amusement aan het hof
van de keizer was. De muziekvorm is in
de tweede helft van de 20e eeuw
herontdekt en in 2009 door de Unesco
op de Representatieve Lijst van
Immaterieel Cultureel Erfgoed
geplaatst. De voorstellingen in de Ca
Tru Hanoi Club zijn op wo., vr. en zo. om

20.00 uur. Een kaartje kost ongeveer
$ 10. Na afloop kunt u een praatje
maken met de artiesten en soms is er
gelegenheid om zelf een van de
instrumenten ter hand te nemen.
Waterpoppentheater
Thang Long Water Puppet Theatre,
57B Dinh Tien Hoang Street, wijk Hoan
Kiem, tel. 04-38249494. De
poppenspelers staan tot aan hun
middel in het water en brengen tradi
tionele legenden en historische ver
tellingen tot leven. Aan het begin van
de show wordt de plot in het Engels
toegelicht. Ma. t/m za. 15.30, 17.00,
18.30, 20.00 en 21.15 uur, zo. 9.30
uur.
Galeries annex kunstwinkels
Kunstgaleries zijn in Vietnam meestal
commerciële bedrijven die de werken
van gevestigde en aankomende
kunstenaars promoten en verkopen.
In Hanoi en Ho Chi Minhstad zijn
tientallen kunstgaleries en -winkels,
waarvan sommige gespecialiseerd zijn
in reproducties van zowel klassieke als
moderne werken. Over het algemeen
wordt er geen druk op de bezoekers
uitgeoefend om iets te kopen; u kunt
dus rustig rondkijken om een indruk te
krijgen van de hedendaagse
Vietnamese kunst.
Aroma DAroma DD, 2A Ngo Trang
Tien Street, wijk Hoan Kiem, tel. 0439361914. Deze kunsthandelaar
treedt ook op als manager van
kunstenaars en biedt werken van
zowel gevestigde als veelbelovend
jong Vietnamees talent aan.
Art Vietnam Gallery, 7 Nguyen
Khac Nhu Street, wijk Hoan Kiem,
tel. 04-39285190, www.artvietnamgallery.
com. Art Vietnam, een van de beste
galeries van de stad, verkoopt fascine
rende werken van aankomende en
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dressen

Zoek daar vervolgens naar nummer 6.
Als een nummer wordt gevolgd door
een letter, zoals 48C, dan heeft een
heel blok nummer 48 en moet u in dat
blok op zoek naar een appartement of
kantoor met de letter C. En om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken,
hebben sommige huizen helemaal
geen nummer. Vietnamese postbodes
zijn bepaald niet te benijden!

grove scheldpartijen. Hetzelfde
probleem kan zich voordoen als een
jonge Aziatische man in het
gezelschap van een oudere westerse
man wordt gezien.
Vrouwen die in hun eentje in een
budgethotel verblijven, doen er goed
aan de deur goed af te sluiten en zo
mogelijk een extra hangslot te
plaatsen. Wees ’s avonds ook
voorzichtig in stille straten en op
afgelegen stranden. Wie een avondje
wil stappen kan beter wat extra’s
betalen om een taxichauffeur te laten
wachten dan laat in de avond zelf
vervoer te moeten zoeken.

Een adres vinden in Vietnam kan een
ware beproeving zijn. Eén en dezelfde
straat heeft per wijk vaak weer een
andere naam en in landelijke gebieden
hebben de straten soms helemaal
geen naam. Straten worden aange
duid met een ‘D’ voor Duong, ‘P’ voor
Pho en ‘DL’ voor Dai Lo. Voor de
duidelijkheid is in deze gids bij alle
straten het internationaal begrijpelijke
woord Street toegevoegd. Duong Tran
Hung Dao wordt dan dus Tran Hung
Dao Street. Staat in het nummer een
schuine streep, zoals 98/6, dan moet
u eerst op zoek naar nummer 98, waar
u vermoedelijk een steegje aantreft.

Alarmnummers
In geval van nood kunt u bellen met
de volgende alarmnummers:
Politie
Brandweer
Ambulance

113
114
115

G

Alleenreizende vrouwen
Alleenreizende vrouwen moeten extra
voorzichtig zijn in Vietnam; sommige
Vietnamese mannen kunnen erg
opdringerig zijn. Vrouwen worden
soms betast (waarbij de dader vaak
door zijn vrienden wordt aangemoe
digd) of gevolgd naar hun hotelkamer.
Vietnam kan een erg moeilijk land
zijn voor Aziatische (of Aziatisch
uitziende) vrouwen die in het
gezelschap van een blanke man
reizen. Sommige Vietnamese mannen
nemen namelijk automatisch aan dat
zij Vietnamese prostituees zijn blijkbaar reden genoeg voor de meest

R

Ambassades en consulaten
Nederland
Nederlandse ambassade in Hanoi
BIDV Tower, 7e verdieping
194 Tran Quang Khai Street
wijk Hoan Kiem
Tel. 04-38315650
Alleen in noodgevallen buiten
kantooruren: tel. 090-3416531

