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De Kayan in Thailand: van menselijke 
dierentuin naar gemeenschapstoerisme
De Kayan: ze zijn wereldberoemd om de goud-
kleurige ringen die ze om hun nek dragen. Toe-
risten willen ze graag in het echt zien en foto’s 
maken, maar echte interactie is er vaak niet. 
Vraagtekens over voyeurisme, objectificatie en 
uitbuiting steken de kop op. Kan het ook an-
ders? Het antwoord is een volmondig JA! Dit ar-
tikel gaat in op hoe de reisbranche verantwoor-
de en betekenisvolle reispakketten kunnen 
aanbieden. In de crisis van COVID-19 blijkt er 
namelijk een groeiende vraag naar juist klein-
schalige en waardevolle ervaringen.

AUTEURS

Brigitte Nitsch en Charlotte Louwman-Vogels

De Kayan bergstam komt oorspronkelijk uit My-
anmar, maar een groot gedeelte is naar Thailand 
gevlucht in de jaren tachtig en negentig, om te 
ontkomen aan het geweld door de militaire jun-
ta. De meeste Kayan en andere subgroepen van 
de Karenni bergstam, kozen voor een bestaan in 
de dorpen Huay Pu Keng, Huay Sua Thao en Nai 
Soi. Toeristen uit de hele wereld werden aange-
trokken door de bijzondere goudkleurige ringen 
om de nek. Dat succes bleef niet onopgemerkt 
door Thaise zakenlieden die gebruik maakten 
van het feit dat de Kayan geen Thais staatsbur-
gerschap hadden. In de dorpen werd entreegeld 
gevraagd en het zien en fotograferen van de Ka-
yan, en andere bergstammen, werden wereldbe-
roemde toeristische attracties. Sterker nog, vanaf 
2008 werden meerdere soortgelijke ‘nep’ dorpen 
opgericht vlakbij de toeristische highlights, zoals 
Chiang Mai, Chiang Rai en zelfs Pattaya. 

Sindsdien is er negatieve publiciteit ontstaan 
omtrent deze uitbuiting en wordt op sociale me-
dia zelfs afgeraden de Kayan te bezoeken. Toeris-
ten vermijden contact omdat zij van mening zijn 
dat dit een vorm van exploitatie, objectificatie en 

voyeurisme is. Logischerwijze willen de Neder-
landse reisorganisaties niet geassocieerd worden 
met deze uitbuiting. 

Al deze negatieve ontwikkelingen betekenen de 
doodsteek voor de originele dorpen in Mae Hong 
Son: het toerisme is duidelijk afgenomen. Met 
behulp van de Nederlandse stichting Fair Tou-
rism, hebben de Kayan in Huay Pu Keng zich 
daarom gericht op reizigers die op zoek zijn naar 
een betekenisvolle ontmoeting met hen. Ze ver-
wachten dat deze bezoekers oprecht geïnteres-
seerd zijn in hun vaardigheden, omgeving en 
cultuur. Dit doen zij door als gemeenschap op 
hun eigen manier, op het juiste tempo en met 
behoud van hun waarden en normen, gasten te 
ontvangen. En daar heeft de internationale reis-
industrie wél interesse voor. 

De oplossing ligt mogelijk in het co-creëren van 
reisonderdelen of excursies met lokale gemeen-
schappen zoals de Kayan. Dit gaat niet vanzelf. 
De gemeenschap zal de gevolgen van het toeris-
me in positieve en negatieve zin moeten inzien. 
Voor de reisbranche specifiek is professionalise-
ring, marketing, communicatie vaardigheden en 
het zoeken naar binnenlandse en buitenlandse 
reisorganisaties die direct met hen zaken wil-
len doen, noodzakelijk. Cruciaal is dat reisorga-
nisaties er op toezien dat de ontwikkeling leidt 
tot zelfbeschikkingsrecht. Het draait om een 
verbetering van welvaart én welzijn. Een bezoek 
draagt bij aan het behouden van de cultuur en 
natuurbescherming. Daarmee kent communi-
ty-based tourism (CBT) grenzen aan capaciteit. 
Maar doordat de gemeenschap niet totaal af-
hankelijk is van het toerisme, is er een blijvende 
gastvrije openheid en kunnen er authentieke er-
varingen opgedaan worden. 

CBT project in Huay Pu Keng 
Sinds 2016 is dit het eerste en enige Kayan dorp 
in Thailand dat de transitie heeft gemaakt van 
menselijke dierentuin naar CBT. De bewoners 
bieden workshops aan zoals hout- en bamboe 
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bewerken, weven en messing sieraden maken. 
Daarnaast kan men wandelen in de weelderige 
natuur, onder leiding van een lokale gids, die 
vertelt over medicinale planten. Uit recent en-
quête onderzoek door Fair Tourism blijkt dat 
een hoge tevredenheid van toeristen grotendeels 
wordt bepaald door de lokale gids. Zo kunnen 
bezoekers bijzondere plekken ontdekken en ver-
halen horen, die onbekend zijn voor de meeste 
bezoekers. Bijvoorbeeld dat er niet alleen Kayan, 
maar ook Kayaw, Red Karen, Pakayor en Tai Yai 
wonen, die allemaal hun eigen cultuur, rituelen 
en tradities hebben, die bezoekers kunnen erva-
ren en ondergaan.

Bezoekers kunnen ook actief meehelpen aan een 
gezamenlijke schoonmaakactie of bij het oogsten 
van sesam en champignons. Hoogtepunten zijn 
de culturele festiviteiten, waarvan de grootste 
het Kay Htoe Boe (Karenni Nieuwjaar) festival is. 
Voor wie meer tijd heeft en zich wil onderdom-
pelen in de Karenni culturen, is een homestay 
mogelijk. De ontmoetingen dragen bij aan een 
transformerende ervaring en kan er zelfs voor 

zorgen dat toeristen zich “één gaan voelen met 
de Karenni”, of dat ze zich tijdelijk “onderdeel 
voelen van de gemeenschap”.

Gasten worden geacht zich wel aan een aantal 
richtlijnen te houden (code of conduct), zoals 
schoenen uit bij het betreden van lokale huizen 
en toestemming vragen voor het maken van een 
foto.

Meerdere Nederlandse reisorganisaties hebben 
de CBT activiteiten in Huay Pu Keng in hun reis 
opgenomen. Dit zijn vooralsnog Fox Reizen, Bet-
ter Places, Sawadee Reizen en Footprint Travel. 
Ook de inkomende reisorganisaties in Thailand 
(zoals Destination Asia, Panorama en Travel 
Exclusive Asia) weten Huay Pu Keng te vinden. 
Daarnaast bieden ook OTAs zoals I Like Local, 
Socialbnb en Low Season Traveller, het aan. De 
feedback van hun klanten zijn lovend: ze zien 
het als één van de hoogtepunten van hun reis. 
Er ontstaat wederzijds begrip en respect tussen 
reizigers en dorpelingen. Het kan nieuwe inzich-
ten geven, anders denken en organiseren, dáár 

Artisan Muang Pai.
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en thuis. Enkele gepassioneerde toeristen willen 
zich na hun bezoek blijven inzetten voor (deze) 
humanitaire problematiek. 

Onbekend maakt onbemind
De provincie Mae Hong Son is nog niet bekend 
bij het grote publiek. Voor de Kayan en andere 
Karenni gemeenschappen is bewustwording 
over deze bestemming hard nodig. De Kayan 
en andere Karenni gemeenschappen willen niet 
meer gerepresenteerd worden als attractie en 
voor het maken van een selfie, maar als aanbie-
der van een betekenisvolle ervaring.  Onbekend 
maakt helaas onbemind en daarom zullen de 
verschillende partijen, zoals het verkeersbu-
reau van Thailand (TAT), de Pacific Asia Travel 
Association (PATA), vervoersbedrijven (zoals 
luchtvaartmaatschappijen), reisorganisaties en 
(i)NGO’s zoals Doister en Travelife, de handen in-
een moeten slaan om Mae Hong Son op de kaart 
te zetten als dé CBT bestemming van Thailand. 
De TAT heeft hier al een voorzet in gedaan door 
Mae Hong Son te promoten in hun “Amazing 
Thailand Go Local” campagne. 

Vanwege het succes van CBT in Huay Pu Keng, 
hebben ook andere Karenni dorpen, zoals het 
nabijgelegen Huay Sua Thao, interesse getoond 

om ook CBT te initiëren. Door samen te werken 
met reisorganisaties die beide dorpen aanbie-
den, is er in plaats van concurrentie juist samen-
werking mogelijk. Het is tijd om de Global Code 
of Ethics, gepubliceerd door de Wereld Toerisme 
Organisatie in 1999, in te zetten voor de ontwik-
keling van een verantwoord toeristisch product 
dat niet alleen het gedachtengoed van ‘planet’ en 
‘profit’ maar ook ‘people’ omvat. Het is essenti-
eel om antwoord te geven op de vragen: Waarom 
willen toeristen hiernaartoe gaan, terwijl het 
meer tijd kost om er te komen? Hoe kan ik mijn 
reis meer betekenis geven voor gast en gastheer? 
Zal toerisme naar inheemse gemeenschappen 
veranderen na de Coronacrisis?  Verandert het 
businessmodel van de reisindustrie?

CBT lessen voor de reisbranche
Duurzaamheid en inclusiviteit zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden en dus is samenwer-
king van partijen, ook buiten de reisindustrie, 
cruciaal. Deze inclusiviteitsgedachte relateert 
aan de Sustainable Development Goal 10, waarin 
gestreefd wordt naar gelijkheid en toegang tot 
economische ontwikkeling. De Kayan proble-
matiek is hét voorbeeld als het gaat om econo-
mische ontwikkeling maar ook om humaniteit, 
gelijkheid en tolerantie. 

Myo Khin weaving.
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Een verantwoorde industrie die daadwerkelijk 
bijdraagt aan de economische ontwikkeling van 
de Karenni of andere lokale gemeenschappen, 
kan door training en certificering gestimuleerd 
worden. Dit in samenhang met de bescherming 
van biodiversiteit, onlosmakelijk verbonden 
aan hun levensonderhoud. Door samen te wer-
ken met (i)NGO’s kan de hele keten profiteren 
van een gecertificeerd én authentiek toeristisch 
aanbod. Elke reisaanbieder is op de hoogte van 
CBT en kan potentiële klanten overtuigen van 
de meerwaarde van een (deel van de) reis naar 
de Karenni dorpen, zoals Huay Pu Keng. Met 
de juiste lokale contacten, kan een reisaanbod 
worden samengesteld voor elke doelgroep. Het 
zullen klanten zijn die best meer willen betalen 
voor verborgen kosten, zoals emissies, afval, 
druk op natuurlijke hulpbronnen en gebruik van 
infrastructuur. Want uiteindelijk krijgen ze er 
een betekenisvolle reiservaring voor terug! 

Buitenlands versus binnenlands toerisme
De wereldwijde interesse voor CBT heeft de laat-
ste jaren een hoge vlucht genomen. Deze trend 
wordt versterkt door de wereldwijde pandemie 
waarin we nu verkeren, waarin hopelijk geen 
plek meer is voor overtoerisme, maar juist wel 
voor een holistische aanpak van duurzaam toe-
risme. Een interessante ontwikkeling is dat er 
tijdens de Coronacrisis meer aandacht is voor 
gezondheid, gelijkheid en mindfulness. In toe-
nemende mate willen toeristen meer tijd aan 
minder activiteiten besteden, maar wel beteke-
nisvolle ontmoetingen met bewoners hebben. 
Onderzoek wijst uit (Postma, 2020) dat massale 
budget vakanties minder aantrekkelijk worden 
en dat potentiële toeristen serieus overwegen 
om sociale en milieu impacts te compenseren 
door een extra bijdrage te leveren aan een be-
tere, gelukkige wereld door geld of actie. Gaat 
deze welwillendheid zorgen voor “slow tourism” 
en “experiential travel”? Toeristen die niet alleen 
aanschouwen maar daadwerkelijk, op welke wij-
ze dan ook, willen bijdragen aan ontwikkeling 
en/of milieu? Wellicht ligt hier een kans voor 
reisorganisaties om in de productontwikkeling 
aandacht aan te besteden en een organisatie, zo-
als Fair Tourism, te raadplegen bij de ontwikke-
ling en uitvoering. 

De veranderingen in de maatschappij zijn gun-
stig te noemen voor de ontwikkeling van CBT 
over de hele wereld en dus ook voor de Karenni.  
Gezien veel inwoners van deze dorpen vluchtelin-
gen zijn en geen officiële status hebben, kan CBT 
het zelfbeschikkingsrecht stimuleren. Natuurlijk 
leidt het ook tot meer inkomsten. En die zijn hard 
nodig, nu er tijdens de COVID-19 lockdown geen 
enkele buitenlandse toerist op bezoek kan ko-
men. Door alle reisrestricties in verband met de 
Coronacrisis zal de focus de komende tijd op het 
binnenlands toerisme liggen. Thaise toeristen 
zijn een belangrijke markt voor Huay Pu Keng, 
maar komen vooral om de Kayan te aanschou-
wen en souvenirs te kopen. Wel heeft Thailand 
een heel sterke vrijwilligerscultuur, van jong tot 
oud. Huay Pu Keng kan hier op inspelen.

Mensenrechten in het toerisme
Door COVID-19 lijkt een besef te ontstaan dat 
het in een vakantie niet alleen meer gaat om een 
budget en een oppervlakkige ontmoeting. Het 
beïnvloedt de toeristische ondernemingen waar-
bij niet alleen welvaart, maar ook welzijn (peo-
ple) een belangrijke drijfveer wordt. Het is anno 
2020 zorg dat een duurzame reisbranche aan-

Karenni Nieuwjaar site.

518 Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020
 



C
A

PITA
 SELEC

TA

dacht schenkt aan de tot nu toe nog nauwelijks 
ontwikkelde humanitaire kant van toerisme. On-
der druk van de UNHCR heeft Thailand “zero sta-
teless people in 2024” beloofd.  Dat wordt een 
extreem lastige uitdaging gezien er ongeveer 
een half miljoen mensen in Thailand staatloos 
zijn. Dit aantal is alleen maar groeiende, gezien 
er door de pandemie dagelijks vele vluchtelingen 
van onder andere Myanmar naar Thailand ko-
men, voor betere gezondheidszorg en toekomst. 
Des te belangrijker dus dat vluchtelingen Thais 
staatsburgerschap kunnen aanvragen, zodat zij 
zeggenschap hebben over hun leven. Dat ze zelf 
kunnen kiezen wat voor werk ze willen doen, in 
het toerisme of in een ander werkveld. Dat ze 
toegang hebben tot gezondheidszorg en onder-
wijs. Dat vrouwen gelijke rechten hebben. Dat ze 
land kunnen kopen. En dat zij ook vrij zijn om 
te gaan en staan waar ze willen, op elke plek in 
de wereld. 

Het CBT project in Huay Pu Keng is een lichtend 
voorbeeld dat mensenrechten onderdeel kunnen 
zijn van een reis. Dat toeristen die Huay Pu Keng 
bezoeken aan iedereen die het maar horen wil, 
het verhaal van de Kayan en andere Karenni sub-
groepen, vertellen. Dat toerisme hen niet langer 
exploiteert, maar mondig maakt, emancipeert, 
zelfvertrouwen en zelfbeschikkingsrecht geeft. 
Want we zijn allemaal gelijkwaardig op deze 
wereld en CBT kan hieraan bijdragen. Reisorga-
nisaties kunnen een belangrijke rol spelen in de 
vervulling hiervan. 
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Het Vakantiepark in Nederland

Een digitale én fysieke publicatie met trends, ontwikkelingen en scenario’s 
voor bungalowparken en kampeerterreinen

De publicatie ‘De toekomst van het vakantiepark’ wil informeren met feiten over 
vakantieparken, inzicht geven in de markt waarin ze opereren en inspireren om tot 
een duurzame toekomst voor de branche te komen. De hoofdstukken van het boek 
verschijnen zodra deze gereed zijn eerst in digitale vorm. In het najaar van 2020 
worden hoofdstukken in een gedrukte publicatie gebundeld en aan de bestellers ter 
beschikking gesteld.

Vrijetijdstudies

Vrijetijdstudies is het enige wetenschappelijke tijdschrift gericht op de Nederlandse 
situatie van de vrijetijdssector, waarin onderzoeksuitkomsten en beleidsvoorne-
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media, vrijwilligerswerk, ruimte- en tijdgebruik met elkaar in verband worden ge-
bracht en in samenhang worden geanalyseerd. Het is geschreven als een degelijk 
vaktijdschrift wat betekent dat selecties van de belangwekkendste nationale (en 
internationale) publicaties; recent cijfermateriaal; lezenswaardige en leesbare arti-
kelen; commentaren op beleidsnota’s én inspirerende theorieën en gedachten, die 
met een kritische blik worden geschreven
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