
 

Het democratisch experiment van een absoluut vorst 

Koning Vajiravudh lijkt in het hedendaagse Thailand min of meer vergeten. Behalve een paar 

paleizen, een prominent standbeeld bij het Lumpinipark in Bangkok en een gerenommeerde 

jongensschool is er niet veel tastbaars meer dat aan hem herinnert. Terwijl zijn vader koning 

Chulalongkorn en grootvader koning Mongkut ook nu nog befaamd zijn. 

Toch was Vajiravudh in zijn tijd een opvallende vorst, die wel degelijk zijn stempel op het land drukte 

en een grote bijdrage leverde aan de modernisering van Siam. Hij deed dit echter wel op geheel 

eigen wijze en raakte daarmee ook toen al meer en meer omstreden. 

Paleis van Liefde en Hoop 

Koning Vajiravudh leefde van 1880-1925 en regeerde over het toen nog Siam geheten Thailand van 

oktober 1910 tot november 1925. Hij was de zesde vorst van de in 1780 gevestigde Chakri-

dynastie en wordt daarom ook Rama VI genoemd. 

De meest bekende nalatenschap van hem is waarschijnlijk het prachtige houten paleis dat aan de 

westkust van de Golf van Thailand ligt tussen Cha-am en Hua Hin. De regio Hua Hin heeft nog steeds 

een speciale relatie met de Thaise royalty. Deze dateert uit het tijdperk toen de zuidelijke spoorlijn 

werd aangelegd van Bangkok naar Hua Hin. Zowel Rama VI als Rama VII lieten hier een paleis 

bouwen. Ook de huidige koning Rama IX en zijn gemalin verblijven er regelmatig. 

Het Marukhathaiyawan paleis, ook wel bekend als het ‘Paleis van Liefde en Hoop’, liet Vajiravudh 

bouwen als zomerverblijf. 

Het paleis met uitzicht op zee en schaduwrijke tuinen, omringd door mangrove bossen, hielp hem 

ontsnappen aan de hitte van Bangkok maar was ook een poging, op de valreep, een nieuw leven te 

beginnen. 
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Een foto-expositie in het paleis laat zien dat de koning het paleis zelf ontwierp, hoewel hierbij later 

geholpen door de Italiaanse architect Ercole Manfredi. Hij maakte een ontwerp bestaande uit zestien 

pastelkleurige teakhouten gebouwen op pilaren die verbonden zijn door overdekte galerijen. 

Eén van deze paviljoens, waarvan de wanden kunnen worden geopend, wordt gebruikt als 

theaterzaal en auditorium. Het eerste verblijf van Vajiravudh vond plaats in 1924. Zijn laatste bezoek 

was een paar maanden voor zijn dood in 1925. Hij heeft dus maar korte tijd van zijn zomerverblijf 

kunnen genieten. 

In toeristen informatie wordt gesteld: ‘De koning woonde hier met zijn aanbeden echtgenote 

koningin Indrasakdi Sachi.’ En ‘De verblijven van Vajiravudh en Indrasakdi waren van elkaar 

gescheiden, maar toch zo dichtbij elkaar dat de koning kon zorgen voor zijn geliefde echtgenote.’ 

Wie weet was dit ook wel zo, maar zijn levensloop doet anders vermoeden. Zijn grootvader en zeker 

zijn vader hadden vele vrouwen en nog veel meer kinderen. Koning Vajiravudh trouwde echter pas 

na ruim tien jaar koningschap en zijn enig  kind, een dochter, werd pas in 1925 geboren. Niet bij de 

genoemde koningin maar bij een concubine, anderhalve dag voor zijn dood. Hij was er in dit opzicht 

laat bij en dat blijkt niet geheel toevallig te zijn. Je kunt rustig aannemen dat hij hoegenaamd niet 

was geïnteresseerd in de andere sekse. 

Tot aan het koningschap van Vajiravudh was het gebruik aan het hof dat een koning verschillende 

echtgenotes had en daarnaast nog veel meer concubines. Toen Chulalongkorn op vijftienjarige 

leeftijd koning werd, had hij al kinderen bij twee concubines. 

In het koninklijk paleis werd de zogenaamde ‘Inner City’ bevolkt en gerund door vrouwen en 

omgeven door drie muren. In de hoogtijdagen van Chulalongkorn woonden daar ongeveer 

drieduizend vrouwen, waaronder alle koninginnen, prinsessen, hun bedienden en slaven. 

In 1881, toen Chulalongkorn 28 was, werd kind nummer 39 geboren, de twaalfde zoon. Deze kreeg 

de naam Vajiravudh, voluit Phra Mingkut Klao Chaoyuhua. Hij werd geboren als tweede zoon van 

koning Chulalongkorn en Saovabha, toen één van zijn vier koninginnen. 

Op zijn drieënvijftigste had Chulalongkorn 77 kinderen waarvan 33 zoons. Tijdens zijn gehele 

bewind, van zijn 15de tot zijn dood, had hij in totaal meer dan 150 vrouwen. Een koning stond 

volgens de wijdverbreide animistische opvattingen mede symbool voor vruchtbaarheid en 

nageslacht. Niet alleen voor zijn familie, maar voor zijn hele rijk. En volgens de principes van het 

aangehangen Theravada boeddhisme moest de koning de ideale man representeren, vooral door zijn 

daden. 

Voor het eerst een kabinet 

In de 19de eeuw, begin 20ste eeuw ontstonden er wereldwijd en geleidelijk aan ook in Siam grote 

sociaal-maatschappelijke en politieke veranderingen. Onder het bewind van koning Chulalongkorn 

werden vele hervormingen doorgevoerd. Zo moderniseerde hij zijn wijze van regeren; in 1892 

vormde hij voor het eerst een kabinet met twaalf ministers. 



Het oude systeem van vazalprinsen die de provincies regeerden, werd vervangen door een moderner 

systeem, naar Brits model, van provincies en districten. Hij schafte de slavernij af, introduceerde de 

westerse kalender en een modern systeem van munten en bankbiljetten. Ook werd de eerste 

spoorweg in het land aangelegd van Bangkok naar de voormalige hoofdstad Ayutthaya. Hij maakte 

veel gebruik van buitenlandse adviseurs. 

Chulalongkorn werd onderwezen aan het hof door de door zijn vader koning Mongkut aangestelde 

Britse gouvernante Anna Leonowens (bekend geworden vanwege het boek en later de film The King 

and I). 

Strak in het pak, heel geciviliseerd 

Chulalongkorn was de eerste Siamese vorst die zijn land verliet en reizen maakte naar westerse 

koloniën, zoals Singapore, Nederlands-Indië en Brits-Indië. Later maakte hij in 1897 en in 1907 ook 

reizen door Europa en stuurde hij zonen voor opleidingen naar Duitsland, Groot-Brittannië, 

Denemarken en Rusland. Fotoreportages laten de koning en een hele trits zoons zien, allemaal strak 

in het pak met vest, met hoge boorden en hoeden, heel geciviliseerd. 

Tijdens deze reizen leerde hij veel over westerse opvattingen en het westerse kolonialisme. Mede 

dankzij deze inzichten slaagde hij erin om Siam onafhankelijk te houden door onder andere vele 

concessies te doen door gebieden af te staan aan de twee westerse grootmachten Frankrijk en 

Groot-Brittannië. 

Hij verloor Laos en delen van Cambodja aan de Franse Unie van Indochina; delen van Birma aan Brits-

Indië en delen van Maleisië aan de Britse heerser daar. Westerlingen werden gelokt door de 

rijkdommen en zagen een excuus, zo niet een moreel recht, vanwege de half naakte en in hun ogen 

niet geciviliseerde bevolking, Siam het liefst helemaal te bezetten. 

Vajiravudh wordt in 1893 naar Groot-Brittannië gestuurd en volgt daar vanaf zijn twaalfde jaar zijn 

opleiding in Oxford. Zijn vader heeft hiermee de bedoeling dat zijn zoon geciviliseerd zal worden, 

‘siwilai’ werd dit in Siam genoemd, door de taal en de denkwijze van het Westen te leren ‘verstaan’ 

en ‘spreken’. Zijn vader ziet kennelijk juist in dit opzicht potentie bij deze zoon. 

Vajiravudh is aanvankelijk vooral geïnteresseerd in geschiedenis, wiskunde en wandelen. Nadat een 

oudere half-broer, die kroonprins is, in 1895 plotseling sterft wordt hij op veertienjarige leeftijd door 

zijn vader aangewezen als de nieuwe kroonprins. Zijn vakkenpakket wordt aangepast en er wordt 

veel aandacht besteed aan internationaal recht en economie. Ook krijgt hij een militaire opleiding 

aan het befaamde Sandhurst. 

Passie voor poëzie, literatuur, theater en klassiek ballet 

Zijn grote passie is echter poëzie, literatuur, theater en klassiek ballet. Hij houdt van schrijven en 

vertaalt onder andere stukken van Shakespeare waaronder Romeo en Julia. Maar bijvoorbeeld ook 

boeken van Agatha Christie. Als kroonprins wordt hij ontvangen aan het Britse hof door koningin 

Victoria. Hij bezoekt op de terugweg ook nog Amerika voordat hij begin 1903, na tien jaar, terugkeert 

naar Siam om daar zijn plichten als kroonprins te vervullen. 



Zoals gebruikelijk is krijgen prinsen al op jonge leeftijd een paleis en beginnen hun eigen hofhouding. 

Vajiravudh krijgt het door zijn grootvader gebouwde Saranrom paleis toegewezen. Ondanks sterk 

aandringen van zijn moeder Koningin Soawapha weigert hij echter te trouwen, maar omringt zich 

met jonge mannen van zijn eigen leeftijd. Hij doorbreekt ook de strenge regel alleen om te gaan met 

prinsen en andere royals maar omringt zich met leeftijdsgenoten met gedeelde interesses en 

hobby’s. Min of meer een voortzetting van wat hij gewend was in Oxford dus. 

 

Hij organiseert debatten over heel verschillende maatschappelijke onderwerpen. Ook worden er 

behalve rollenspellen zowel klassiek Siamees theater opgevoerd als Engelse toneelstukken. Het geeft 

de kroonprins de gelegenheid ervaring op te doen met heel verschillende situaties en rollen. Deze 

omgang met mannen uit verschillende sociale klassen komt hem op veel kritiek van vooral zijn 

moeder te staan. Maar hier trekt hij zich naar verluidt weinig van aan. Hij creëert zijn eigen thuis en 

bereidt zich voor op het vormgeven van een nieuwe natiestaat met ideeën die hij tijdens zijn studie 

heeft opgedaan. 

Experiment met democratisering 

Hij laat in de tuinen van Saranrom een levensecht dorp bouwen met kamers voor hovelingen en 

jonge bedienden om in te wonen en om zelfbestuur in de praktijk te brengen. Er is een wijkgebouw, 

een politiebureau en een bank, die belasting heft onder de bewoners. De bedienden kiezen een 

gouverneur die een secretaris-generaal benoemt die dan weer het politiebureau en de bank 

bestuurt. Vajiravudh gaat experimenteren met manieren waarop de Siamezen zichzelf zouden 

kunnen gaan besturen. 

Ook voegt hij daar ook nog een nieuw element aan toe, een dagelijks programma met veldsporten. 

Niet het op de individu gerichte ‘Muay Thai’ kickboksen maar Britse sporten zoals cricket, tennis, 

voetbal en croquet waarbij je ook leert samenspelen. Een aantal jaar later bouwt hij nogmaals een 

proeftuin. Een modelstad ditmaal, Dusit Thani genaamd, oftewel ‘Heilige Stad’, waarin zijn 

experiment met democratisering, verkiezingen en bijvoorbeeld een vrije pers wordt voortgezet. 
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Chulalongkorn overleed op de leeftijd van 57 jaar na een kort ziekbed. Vajiravudh is op dat moment 

29. Hij is dan nog steeds niet getrouwd, heeft geen enkele concubine en ook nog geen kind. Op de 

dag dat zijn vader overlijdt, 23 oktober 1910, wordt Vajiravudh tot koning gekroond. Hij zal de laatste 

absolute vorst zijn. Zijn broer en opvolger Prajahipok zal in 1932 na een revolte afgezet worden. Siam 

is tot dan toe een feodale natie waarin de koning een goddelijke status heeft en alleenheerser is over 

zijn land en volk. 

 

Ingrijpender moderniseringen dan onder Chulalongkorn 

De opzet van Saranrom verandert. De kroonprins creëert zijn eigen Inner City, bewoond en gerund 

door mannen en voorgezeten door hemzelf als een welwillende vorst. Vajiravudh ontwikkelt met één 

van hen, de een jaar oudere Ram Rakkhop genaamd, een bijzondere relatie. Deze krijgt grote 

verantwoordelijkheden en belangrijke positie en wordt zijn rechterhand. Ook diens jongere broer 

Aniruttha krijgt een vooraanstaande rol met veel verantwoordelijkheden. Beiden vergezellen 

Vajiravudh steeds vaker naar officiële bijeenkomsten. 

Koning Chulalongkorn mag dan bekend staan als de grote hervormer, het is een misvatting te denken 

dat alle moderniseringen ook al tijdens zijn bewind zijn ingevoerd. Zijn zoon Vajiravudh introduceert 

misschien nog wel ingrijpender moderniseringen en hij zoekt daarbij naar manieren om het land 

democratischer te maken. Dit is ook min of meer de opdracht die hij van zijn vader heeft 

meegekregen. Deze opperde ooit dat Vajiravudh tijdens zijn bewind een constitutie en een 

parlement zou moeten instellen. 

Eén van de eerste besluiten die Vajiravudh als koning neemt, is het stichten van een middelbare 

school voor de jongemannen van zijn hofhouding. Hij moedigt ook anderen aan jongensscholen op te 

richten. Het oprichten van scholen, stelt hij, is een grotere bijdrage aan de ontwikkeling van het land 

dan een zoveelste tempel te laten bouwen. Over monniken zegt hij dat zij zich aan hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid onttrekken.  

Lager onderwijs voor jongens en meisjes 

Uiteindelijk besluit Vajiravudh dat er lager onderwijs moet komen voor zowel jongens als meisjes en 

sticht hij zelf meerdere scholen en de eerste universiteit (foto: Inwijding Chulalongkorn universiteit, 

1917). Hij moderniseert de gezondheidszorg en onder zijn bewind worden de eerste openbare 

ziekenhuizen geopend. Laat het openbaar vervoer uitbreiden en het eerste vliegveld in Thailand 

aanleggen. 
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Verder introduceert Vajiravudh Scouting, voetbalsport en andere teamsporten. In de New York 

Times verschijnt een artikel waarin wordt geschreven dat voetbal en de Boy Scouts beweging worden 

ingezet om van Siam een nieuwe natie te maken en dat dit ook een poging is om de jonge mannen te 

helpen te ontsnappen aan de twee grote verleidingen van gokken en opium. 

 

Hij stimuleert het stoppen van het kauwen van betel omdat het de tanden zwart maakt en dit er, 

zeker in de ogen van Europeanen, onaantrekkelijk uitziet. Ook het (weer) lang laten groeien van het 

haar van vrouwen van de koninklijke familie. Dit in tegenstelling tot de ‘mannelijke’ haardracht die 

onder vrouwen in die tijd gangbaar is. 

Eveneens dat vrouwen meer vrouwelijke kleding moeten gaan dragen. Voor ‘geciviliseerde’ 

puriteinse Britten en Amerikanen zijn de Siamese mannen en vrouwen vanwege hun typische namen 

en androgyne kleding en gedrag vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden. 

Hij moedigt aan dat vrouwen samen met hun mannen verschijnen bij openbare gelegenheden. 

Verder besluit hij dat alle Siamezen voortaan familienamen krijgen, iets wat tot dat moment nog 

helemaal niet bestaat. In vele opzichten lijkt het er op dat modernisering voor Vajiravudh hetzelfde is 

als Europeanisering. 

Verzet van zijn eigen familie en de Thaise adel 

Naarmate Vajiravudh meer sociaal-maatschappelijke en ook  politieke hervormingen doorvoert, stuit 

hij steeds vaker op verzet hiertegen, ook van zijn eigen familie en de Thaise adel. In 1912 is er voor 

het eerst in de geschiedenis van de monarchie een poging om deze omver te werpen. Een groep 

radicale hervormers probeert het paleis te bestormen uit woede over het uitblijven van een 

grondwet. De coupplegers worden veroordeeld, maar later door ingrijpen van de koning weer op 

vrije voeten gesteld. 

Anderen noemen Varijavudh ‘een Engelse dandy die te veel geld en tijd besteedt aan het hofleven en 

weinig voor zijn volk doet’. Er zijn toenemende ongenoegens over zijn afwijkende leefstijl, met zijn 
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vrienden, zonder huwelijk of nageslacht, betaald uit de algemene middelen. Of er ooit geprotesteerd 

is tegen de kosten van de vele vrouwen en kinderen van zijn voorgangers, vermeldt de historie niet. 

Vajiravudh is in die tijd nog erg met zijn eigen ontwikkeling bezig. Hij probeert meer helderheid te 

krijgen over wat voor een man en koning hij wil en kan zijn. Zijn voorbeelden zijn zijn vader en zijn 

grootvader met hun harem, maar dat is niet hoe hij zijn eigen leven en koningschap wil vormgeven. 

In Europa was hij te gast geweest bij constitutionele vorstenhuizen. Koningin Victoria en prinsgemaal 

Albert waren het andere uiterste van wat hij in Siam gewend is. Maar het ‘Victoriaanse’ idee van 

romantische, monogame (heteroseksuele) liefde spreekt hem wel aan. 

Vanwege zijn persoonlijke voorkeur, waar hij niet echt open over kan zijn, moet hij een eigen balans 

zien te vinden. Hij schrijft theaterstukken, vaak onder pseudoniem, waarin het steeds terugkerende 

thema is het recht te kiezen voor de liefde die je hart je ingeeft versus het voldoen aan de 

verplichtingen die je familie je oplegt. Waarschijnlijk ook als uitlaatklep speelt hij rollen in de door 

hemzelf geschreven toneelstukken. 

Er is een doorgaand debat over polygamie versus monogamie en in hoeverre dat in wetten 

vastgelegd zou moeten worden. Vajiravudh wil dit niet allemaal wettelijk regelen, maar gebruikt zijn 

toneelstukken wel om het publieke debat aan te zwengelen. Hij wil niet zover gaan monogamie 

wettelijk voor te schrijven. Wel laat hij bijvoorbeeld de mannen aan het hof al hun familieleden 

registeren en laat hen daarmee meer verantwoordelijkheid nemen. 

Oorlogsverklaring aan Duitsland 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog blijft Siam aanvankelijk neutraal vanwege relaties met zowel de 

Britten als de Duitsers maar als de kansen van de geallieerden keren vanwege deelname van Amerika 

kiest koning Vajiravudh hun kant. Hij verklaart Duitsland de oorlog en ziet deelname aan de oorlog 

mede als een goede kans om het Siamese nationalisme een impuls te geven. 

Vajiravudh ontwerpt daarom ook een nieuwe (de huidige) en moderne vlag, in de kleuren rood, wit 

en blauw, om daarmee de nieuwe natiestaat zoals hij die voorstaat te symboliseren. Hij stuurt begin 

1918 nog een regiment van 1250 man naar het front in Frankrijk. Negentien van hen zullen 

sneuvelen. 

In 1920 keert ook de populaire pers zich tegen Vajiravudh. In spotprenten wordt hij afgebeeld met 

zijn dikke buik en spillebenen en wordt zijn manier van leven bekritiseerd. Het gegeven dat hij niet 

aan zijn verplichtingen voldoet nageslacht te verwekken, wordt tegen hem gebruikt. Uiteindelijk lijkt 

Vajiravudh te zwichten voor de druk en verlooft zich in 1920 met de 28-jarige prinses Vallabha, 

dochter van een van de zonen van Mongkut. Zij laten zich samen veelvuldig zien bij openbare 

festiviteiten. Zijn eerdere ‘partners’ Ram Rakkhop en zijn broer verdwijnen naar de achtergrond. 

Binnen een halfjaar wordt Vallabha echter, op grond van een vermeende zenuwzwakte, ingewisseld 

voor haar halfzuster. Niet lang daarna trouwt hij uiteindelijk met ene Indrasakhi Sachi. Zo wordt zij 

formeel de koningin. 

Na een publieke aanvaring met zijn eega tijdens een toneelvoorstelling in ‘Het Paleis van Liefde  en 

Hoop’ nabij Hua Hin wordt de koningin officieel gedegradeerd tot concubine. De verontwaardiging 



daarover, ook in Europa en Amerika, is groot. De aanvaring betreft een publieke aanraking, wat 

taboe is, van Vajiravudh tijdens een toneeluitvoering door de negentienjarige Tew Abhaiwongse. Zij 

wordt gepromoveerd tot ‘Royal Consort’ en krijgt een nieuwe naam: Suvadhana. Uiteindelijk zou zij, 

34 uur voor zijn dood, bevallen van het eerste en enige kind van Vajiravudh genaamd Bejaratana. 

Evenals zijn vader sterft Vajiravudh, op 25 november 1925, na een kort ziekbed. Hij wordt maar 44 

jaar. Prinses Bejaratana overlijdt in juli 2011; op 8 april 2012 werd in Bangkok met groot ceremonieel 

afscheid van haar genomen. 

Geen moderne koning 

Terugkijkend op het koningschap van Vajiravudh en vooral op de laatste tragische jaren daarvan, kan 

men concluderen dat het hem uiteindelijk niet gelukt is een moderne koning te worden. Dit mede 

door het keurslijf van het koningschap en de beperkingen van zijn tijd. Hoewel hij vele 

vooruitstrevende hervormingen doorvoerde, bleef hij ‘de kapitein op het schip’, zoals hij dat zelf ooit 

verwoordde. Pas zijn troonopvolger heeft in 1932, ten gevolge van een geslaagde en geweldloze 

coup, na in totaal 700 jaar absolutisme in Siam, een constitutie moeten aanvaarden. 

Ondanks zijn streven verzamelde Vajiravudh de laatste jaren van zijn leven op dramatische wijze toch 

een harem. Uiteindelijk raakte hij beklemd tussen traditie en idealen. Eigenlijk was hij zijn tijd vooruit 

met zijn liberale wensen en goede voornemens. Hij was een 'verlichte vorst' op het op het verkeerde 

moment op de verkeerde plaats.  

Over het tegen hem gebruikte verwijt een dandy te zijn: Het weinig robuuste mannelijke van de 

dandy wordt als decadentie gezien en is vaak een populair argument om de macho orde weer te 

herstellen. Zo werd Oscar Wilde, en velen met hem, opgesloten en gebruikt Poetin nu ook weer dit 

argument om zijn macht te bestendigen.  

Een vraag die rijst is waarom Chulalongkorn heeft gedacht dat Vajiravudh zou kunnen slagen in die 

onmogelijke opdracht. Heeft hij gedacht dat zijn zoon de weerstand van de gevestigde orde wel zou 

kunnen overrulen en heeft hij misschien ook gemeend dat democratisering wel van bovenaf is op te 

leggen? Ook is niet duidelijk wat de doorslag heeft gegeven om niet vrijwillig af te zien van het 

absolute koningschap. Waren de Siamezen er niet klaar voor of was het vanwege eigenbelangen van 

het hof en de adel? 

Om met Elsschot te spreken: Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische 

bezwaren, en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren. 

Paul Bremer, september 2015. 

LITERATUUR 

Gary L. Atkins,  Imagining Gay Paradise: Bali, Bangkok, and Cyber-Singapore,  Hong Kong University 

Press, Silkworm Books, 2012. 

Scot Barmé,  Luang Witchit Wathakan and the Creation of a thai Identity,  Singapore: Institute of 

Southeast Asian Studies, 1993. 

Stephen Greene,  Absolute Dreams: Thai Government Under Rama VI, 1910 – 1925,  White Lotus 

Press, 1999. 



Tamara Loos,  Sex in the Inner City: The Fidelity between Sex and Politics in Siam,  The Journal of Asian 

Studies, November 2005. 

Kullada Kesboonchoo Mead,  The rise and Decline of Thai Absolutism,  Psychology Press, 2006. 


