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Crematie Koning Bhumibol Adulyadej 

 

 

e weten al een jaar dat deze dag 

onherroepelijk gaat komen en hoewel we 

van de zijkant toekijken zijn we er toch 

erg bij betrokken. Zeker ik omdat we al 

zolang in Bangkok wonen en er door mijn 

plotselinge positie binnen de National Museum 

Volunteers ook meer mee te maken heb gehad. Het 

voordeel van de functie was dat ik de kans kreeg om de 

verschillende workshops te bezoeken en heb kunnen 

zien hoe de spectaculaire beelden die straks op het 

crematieterrein staan worden gemaakt. 

Ons bezoek aan de workshops in Salaya waar de eerste 

aanzet tot deze bijzondere beelden werd gedaan was 

zeker een hoogtepunt. Het is meer dan een eerste aanzet, 

want hier worden uit het niets, aan de hand van 

tekeningen en veel ervaring van de kunstenaars de 

afbeeldingen gemaakt van de Hindoegoden. Over een 

ruwe vorm worden vele kleilagen aangebracht en tot in 

de allerkleinste details worden ze neergezet en ze lijken 

onder de handen van de kunstenaars tot leven te komen 

met hun goddelijke uitstraling. Misschien waren voor mij 

dit wel de meest indrukwekkende bezoeken, omdat hier 

de creativiteit zo voelbaar was, maar ook omdat het zo 

puur was. De kunstenaar en zijn creatie; ik had hier wel 

uren kunnen zitten en enkel kijken, kijken hoe langzaam 

de droom werkelijkheid werd. Hoe een idee vorm kreeg, 

hoe een God opstond uit de klei. 

De volgende fase vond plaats in de workshops op Sanam 

Luang, hier werden de vormen gemaakt voor het gieten 

van de beelden. Ze worden niet gegoten in brons maar er 

wordt fiberglass gebruikt, wat lichter is en ook minder 

kostbaar. Hier was het een en al bedrijvigheid want veel 

handen waren nodig om de vele beelden te gieten, te 

vijlen en klaar te maken voor het laatste proces het 

‘kleden’ van de beelden. Al deze prachtige beelden 
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werden beschilderd en ook hier waren ‘master craftsmen’ 

bezig om de kleding van de verschillende goden zo te 

maken alsof het haute-couture is. 

Maar het was ook fascinerend om te zien hoe deze 

kunstenaars werken, hoe voorzichtig ze de ogen maken 

van de paarden, of de snuit kleuren van de heilige dieren 

die straks op de trappen van het crematorium zullen 

staan. Met nauwelijks kleur op het penseel want eenmaal 

teveel laat zich moeilijk corrigeren. 

In andere ruimtes was men bezig met het uitzagen van 

kleine elementen die dan weer Garuda’s worden als je ze 

op elkaar plakt. Er zijn honderden van zulke Garuda’s 

nodig enkel voor het maken van de kist. En dat werd 

gedaan met het type houtzaagje waar ook mijn broertje 

toen, lang geleden, mee leerde figuurzagen. Al die 

honderden mensen die nodig zijn om al dit moois te 

maken zijn kunstenaars of jonge mensen die van de 

academie komen en hun diensten vrijwillig aanbieden. 

Ze komen uit het hele land om deel te kunnen uitmaken 

van dit project. Wel heel indrukwekkend. 

De sfeer in de verschillende workshops was geweldig, 

iedereen was bezig, vaak met elkaar want het was een 

gezamenlijk project. Alle energie, alle kennis en ervaring 

werd ingezet om voor Koning Bhumibol Adulyadej’s 

afscheid het meest bijzondere, het meest superieure 

crematorium te maken. Iedereen was zeer gemotiveerd, 

want het beste was niet goed genoeg voor de Koning die 
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van zijn mensen hield, die zijn hele leven heeft gewerkt 

aan een betere toekomst voor de Thai.  

Het bijzondere is dat er voor iedereen iets te doen is, al is 

het maar weer het vegen van het terrein, het eindeloos 

vijlen van de beelden of het ‘planten’ van rijst op het 

crematieterrein of een van die duizenden klusjes die 

gedaan moeten worden. Het bereiden van een lunch voor 

iedereen en dat wordt dan gezellig met elkaar gegeten 

tussen al die figuren die straks op het crematorium de 

ereplaatsen innemen. 

Begin oktober was ik nog op het terrein en het was 

onherkenbaar veranderd, alle workshops waren 

verdwenen en daarvoor in de plaats waren er de ruimtes 

voor de vele gasten die men verwacht. Het begint 

werkelijk vorm te krijgen maar ze zijn er nog lang niet. 

De steigers staan nog steeds want op 18 oktober wordt 

de ‘witte paraplu van de staat’ geplaatst, misschien wel 

het allerbelangrijkste element want deze paraplu met 

zijn negen lagen kan enkel staan boven een koning, bij 

leven en dood. Het is een eerbetoon van de hoogste orde 

en de nieuwe koning zal bij deze ceremonie zeker een 

grote rol spelen. 

Toen ik er onlangs was kregen we nauwelijks toegang tot 

het terrein, er werd nog geoefend door de militairen en 
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men was druk bezig alles in orde te maken en veel van de 

beelden staan nog niet op hun plaats. 

Maar de foto van het crematorium in het vroege 

avondlicht is prachtig en ik hoop daar toch nog eens te 

kunnen zijn zowel overdag als ’s avonds. 

De repetities voor de grote processie zijn in volle gang, 

maar het meest spectaculair is natuurlijk de grote wagen 

die getrokken wordt door 220 man, die voetje voor voetje, 

op prachtige muziek voorbij zweeft. Letterlijk want ze 

doen over 800 meter twee uur! 

Het doet misschien vreemd aan dat in dit Boeddhistische 

land, bij zo’n belangrijk moment als een crematie en 

eveneens de daaropvolgende kroning de ceremonie in 

handen is van de Hindoepriesters. Beide religies zijn in 

Thailand nauw met elkaar verbonden; ze vervangen 

elkaar niet, maar spelen ieder hun rol, naast elkaar. 

Volgens eeuwenoude tradities is het vooral Vishnu die 

altijd verbonden is geweest met het koningschap en 

volgens deze tradities is de Thaise koning een incarnatie 

van de Hindoegod Vishnu, de beschermer van het 

universum. Overlijdt de koning, dan heeft hij zijn taak op 

aarde volbracht en keert hij terug naar zijn goddelijke 

verblijfplaats op Phra Merumas, of wel Mount Meru het 

centrum van het universum. Alles wat er gebeurt op de 

dag van de crematie maakt dit zichtbaar. De prachtige 

Chariot of Victory brengt de Royal Urn naar het 

crematieterrein en daar in het centrum van de ‘mandala’ 

is Phra Merumas, vanwaar de overleden koning zijn 

laatste tocht terug naar Tavatimsa Heaven zal maken. 

De beelden die gemaakt zijn zullen aan de vier entrees 

tot de mandala worden opgesteld, de Hindu Trinity, de 

Garuda’s, Naga’s in verschillende gedaantes, de paarden, 

de vele Deva’s (engelen) en al die andere figuren uit het 

Hindoepantheon die we kunnen bewonderen op de dag 

van de crematie. 

Het zal een bijzondere dag worden, ook een lange en voor 

veel Thais zal het zeer emotioneel zijn. Als de processie 

in beweging komt en de muziek de wagen begeleidt dan 

zal ook ik een brok in mijn keel voelen. Nee, ik zal niet op 

Sanam Luang zijn, maar wel thuis bij de tv want als het 

goed is heb ik dan al twee keer een repetitie meegemaakt. 


