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DISCLAIMER 

Dit is alweer het zoveelste vakantieverslag 2dat de laatste jaren door ons is geschreven. We 

hebben de in dit verslag genoemde plaatsen bezocht, maar verder is dit verhaal fictief en 

berust iedere overeenkomst met bestaande personen op louter toeval, al moet de positieve 

rol van Irene (Diving Holidays), Kadel, Henrietta en Jan (Gangga Divers), Ary, Ilham en Mus 

(Caraka TravelIndo) zeker worden genoemd. Een waarschuwing voor de koffie in het Toraja 

Heritage Hotel willen we echter wel maken. 

INLEIDING 

Deze vakantie start niet zoals ik wil, althans de voorbereiding niet. We hebben een leuke 

vakantie-aanbieding gezien naar de Molukken en Sulawesi. Indonesië staat, zowel boven als 

onder water, hoog op mijn lijst. Het biologieboek dat we hebben ontwikkeld besteedt 

 
2 Meer? Kijk op: http://www.albelli.nl/onlinefotoboek-delen/7109792b-1d33-4c38-ade8-f2095337c6ac 
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uitgebreid aandacht aan het laatste eiland. Verder ben ik opgegroeid ten midden van de oud 

KNIL militairen, dus samen voldoende reden om een vakantie deze kant uit te boeken. 

En dus maken we een afspraak bij Diving 

Holidays in Amsterdam om de reis te 

boeken. Die dag moet ik ook nog even 

naar de tandarts. 

Met een kies minder, maar met een bak 

pijnstillende middelen in mijn lijf lopen 

we uiteindelijk het reisbureau binnen. 

Geweldige ontvangst en bediening, 

alleen is er een probleem. De 

Molukkenreis is een voordeelaanbieding 

met één eis: je moet duiken. Zo niet, dan gebeuren er nare dingen met de prijs en wil het 

resort je niet hebben. 

Als we thuis komen hebben we een reis naar Bali en Sulawesi geboekt. Ik weet dat ik daar 

bewust ja tegen gezegd heb, maar de verdere details zijn gebleven in de roze wolk die de 

injecties in mijn kaak hebben opgeroepen. Ik zit er niet echt mee. Ene eiland, andere eiland, 

we zien wel. 

AMSTERDAM 

Diving Holidays is goed in het sturen van mail 

(zie wat voorbeelden in de bijlagen). Iedere 

keer als er weer een hotel is vastgelegd, of een 

vlucht is geboekt komt er iets onze kant uit. 

Ineens zit er een opmerkelijke tussen. We 

worden uitgenodigd voor een 

voorlichtingsavond van het Thalassa resort 

over het duiken bij Manado op Sulawesi. De 

avond wordt gegeven op het terrein van de 

oude gasfabriek in Amsterdam West, naast de 

studio van “De wereld draait door”. 

We besluiten er een daagje uit van te maken 

en ook het rijksmuseum te bezoeken. Sinds de 

opening zijn we er niet meer geweest, dus het wordt wel weer eens tijd. In ieder geval 

hebben we er het onbeschrijfelijke moment waarop we een enthousiaste landgenoot een 

stel Amerikanen uit hoort leggen naar wat voor een schilderij ze staan te kijken: “Yes, dis is 

de night watch from Rembrent”. 
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Met de vakantie in gedachten blijven 

we wat langer staan bij de collectie die 

is gewijd aan onze voormalige koloniën, 

en specifiek Indonesië. Daarna lopen 

we door de stad naar de gasfabriek. 

Het exotische sfeertje wordt nog eens 

verder gestimuleerd door het 

geschreeuw van parkieten, die snel 

groeiende kolonies ontwikkelen in de 

parken waar we langs komen. 

De voorlichtingsavond is een 

tamelijk recht-toe-recht-aan 

verkoopbijeenkomst. De zaal 

wordt vooral gevuld door de 

mensen die overwegen de trip te 

boeken en/of die afkomen op 

gratis koffie en mooie 

onderwaterfoto’s. Maar als altijd, 

Irene van DH is vriendelijk en de 

avond geeft een mooi beeld van 

een deel van de reis. We hebben 

we “zin-an” 

AMSTERDAM – SINGAPORE – BALI, 6 & 7 APRIL 

Met een absolute overmaat aan bagage gaan we naar Schiphol. Dat is een van de kenmerken 

van duiken tijdens een vakantie, je neemt wat mee.. 

Na de terreur aanslagen in Parijs en Brussel 

moeten we vier uur voor vertrek op Schiphol 

zijn. Petra rijdt ons (en, niet onbelangrijk: biedt 

aan ons ook weer op te halen). Hierdoor komen 

we uiterst relaxed aan op Schiphol. Daar is het 

een zooitje. Want hoewel men ons een uur 

eerder laat komen, gaan de balies niet vroeger 

open. En dus hopen de reizigers zich op in de 

vertrekhal, die daar volgens ons alleen maar 

onveiliger van wordt. 

Na verloop van tijd komt de meute in beweging en mogen we de “stappen tot vertrek” 

nemen, zoals Nelleke het noemt: koffers inchecken (met nu een aparte rij voor mensen die 

via internet hebben ingecheckt), langs de nieuwe controles, waarbij mijn rugzak er uit wordt 

gepikt en tot slot naar de zelfcontrole balie voor het paspoort. 
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Schiphol zelf wordt nog steeds verbouwd, 

maar het Nemo museum heeft er nu een 

beperkte wetenschapstentoonstelling. 

Naast een bezoek aan Starbucks is dit 

voldoende om een deel van de tijd stuk te 

slaan. Breiwerk en laptop zorgen voor de 

rest. En we kopen twee nekworsten. 

Dan is het wachten op de laatste stappen bij 

gate G5, waar de Boeing 777 van Singapore 

Airlines staat, die ons de halve wereld over 

moet brengen. Daar wacht het grootste 

eilandenrijk van de wereld, met > 17.500 

eilanden en een oppervlakte groter dan heel 

Europa. 

We vliegen door een smalle corridor over de 

Zwarte Zee om de oorlogvoerende landen in 

de regio te ontlopen. Het vliegtuig is de 

eerste etappe niet vol, dus op een vrij 

aangename manier (voor zover mogelijk) 

kunnen we naar Singapore.  

In Singapore komen we licht gebroken aan. We hebben kortingsbonnen op “iets”. Hiervoor 

schrijft een jongmens in zijn mooiste handschrift onze paspoorten over. Voor S$40 p.p. 

willen we daar wel even op wachten. Daarna is het tijd voor een bak echte koffie en de 

tweede etappe naar Bali. De bonnen 

wisselen we op de terugweg wel in. 

De vlucht naar Bali gaat aanmerkelijk 

sneller en prettiger. Ik vind de airbus van 

nature prettiger en nu gaan we met een 

vaartje naar 12 km hoogte en daarna met 

een duikvlucht naar Ngurah Rai, ook wel 

Denpasar International Airport genoemd. 
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Mijn eerste ervaring met Bali was dat iedereen taxichauffeur is en je wil gijzelen om je naar 

je hotel te reizen, of gewoon om je rond te rijden. Tegelijk is ons een mannetje met 

naambord toegezegd. Die staan er ook bij duizenden.3  

Ons mannetje staat er niet tussen, maar 

gelet op de volksoploop ga ik voor stap 1: 

opnieuw alle bordjes lezen, stap 2: 

paniek. Door goed te lezen kan stap 2 

worden vermeden. 

In een dikke twee uur worden we naar de 

buitenwijken van Bali gereden. Dat valt 

niet mee. De wegen zijn te smal. 

Weliswaar zijn de auto’s ook smal maar 

deze oplossing wordt volstrekt ongedaan gemaakt doordat iedereen op een scooter zit.  

Zij die rijden gaan te langzaam, en zij die 

alleen zitten staan in de weg. Om het leven 

voor ons Europeanen4 nog 

onoverzichtelijker te maken rijdt men links. 

Uiteindelijk bereiken we Lotus Bungalows 

in Candidasa, Spa & Diving. Het duiken 

loopt via Jan en Henrietta Bebe met hun 

Gangga divers. Deze Denen hebben het 

goed voor elkaar en duiken lijkt hier 

vooralsnog geen probleem. 

Wie op de site van Lotus Bungalows kijkt 

ziet een foto van één bungalow die 

prachtig aan zee ligt, met in de verte 

zicht op Lombok. De rest van de huisjes 

wordt niet in beeld gebracht, want die 

liggen aanmerkelijk ongunstiger. Ons 

maakt het niet uit, wij hebben die 

bewuste bungalow. Hoewel de term 

“bungalow” ruim genomen is. Een ruime 

slaapkamer, met er achter een 

openluchtbadkamer met toilet. Dus als je onder de douche staat kan je zo naar de bloeiende 

hibiscus kijken. 

 
3 Hier is mogelijk sprake van overdrijving, maar als excuus geldt dat we héééél lang hebben gevlogen. 
4 Met uitzondering van de Britten, maar of dat nu Europeanen zijn… 
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Het resort heeft een open restaurant gebouwd met bamboe, een oefenzwembad voor 

duiken en een infinity pool, oftewel een zwembad dat nooit meer ophoudt. Optisch bedrog, 

maar het bad is zo geplaatst dat het met een beetje fantasie zo overgaat in de Oceaan. 

We eten wat in het restaurant en dan is het tijd om om te donderen. Morgen duiken. 

CANDIDASA, 8 APRIL  

De dag begint voor mij met twee duiken op het wrak van de 
Liberator op Tulamben. Dat is een roteind rijden. Het voordeel is 
dat je ook veel kan kijken. De route gaat langs de rijstplantages, 
scooters en vrachtwagens. 

Wat gisteren in de rit vanaf het vliegveld al opviel, dit is een 
hindoe land. Het hindoeïsme kent veel goden. Daarvoor kan je 
een altaar in je tuin zetten, liefst per favoriete god één. Dat komt 
dan naast het altaar van de straat en de tempel van het dorp. En 
als niet duidelijk is van wie het land precies is dan zet je een 
godenbeeld neer. Dat geldt zeker bij bruggen. Op iedere hoek 
staat steevast een heilige zich druk te maken. 

Ook de middenstand wil graag laten zien dat ze het goed hebben, en goed voor hun goden 
zorgen. Dus staat er bij iedereen een metershoge bamboestok met rietpluimen voor de 
deur. En aan de pluim zit een rieten “vogelkooitje”, dat aan een kant open is. Het blijkt dat 
dit geheel een draak voorstelt. Het kooitje is de bek, en daarin wordt geofferd. Balinezen zijn 
goed in offeren. Flesje water, wat bloemetjes, fruit en wierook worden permanent overal in 
gevlochten mandjes neergezet. 

Duiken op de Liberator gebeurt vanaf de kant. Dat 
betekent dat alle materialen, inclusief lood, flessen, 
water, lunch en EHBO materiaal van de parkeerplaats 
moeten worden gedragen. En dat is een heel gesjouw. 
Of je daar nu voor op vakantie bent? De Balinezen 
vinden van niet. Massaal worden de hulptroepen 
ingezet om dit werk te doen. Met name vrouwen, met 
een handdoek op hun hoofd, zijn in staat grote lasten 
op die handdoek te vervoeren. Respectvol stap ik voor 
ze opzij, maar daar wordt vreemd naar gekeken. 
Allereerst omdat je hier gast bent, en die gaan voor 
niemand opzij en vervolgens omdat er dan ruimte 

ontstaat voor de souvenirverkopers met het niet te missen T-shirt en alle andere zooi waar 
men vanaf wil, zoals rifhaken en prikkers. Een T-shirt wil ik niet, en Henrietta vertelt de 
haken verkoper dat hij een afzetter is, dus die discussie is ook onmiddellijk gesloten. 

Wrakduiken is geen hobby van me. In die mening sta ik hier in ieder geval alleen. De ruim 
200 duikscholen op Bali sjouwen eindeloze rijen toeristen aan, die met zijn allen rondjes 
rond het wrak zwemmen. Nu moet ik toegeven, het wrak is prachtig begroeid. Als ik mijn 
camera niet op het bed had laten liggen had ik het zelfs kunnen bewijzen. Het is eigenlijk de 
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enige beperking deze mooie dag, dus wat zal ik zeuren. Op de terugweg zien we zelfs wilde 
apen. 

Bij terugkeer wil Nelleke nog wel een 
rondje rond het dorp. Dat is niet zomaar 
een ding. De weg heeft een trottoir. Dat 
is op vele plaatsen oneffen, tot ergens 
een gat van anderhalve meter. Op een 
aantal plaatsen gaat het beter, en is de 
stoep gewoon goed. Daar kan je dus je 
scooter neerzetten. En wel in de 
breedte, anders raak je ze niet allemaal 
kwijt. Met wat geworstel lukt het ons de 
bebouwde kom te bereiken. Eigenlijk is 
het geen kom, maar lintbebouwing langs 
de straat van Lombok, genoemd naar het eiland dat je aan de overkant ziet liggen. 

We zien onderweg de rijstvelden en de vele altaren en 
beelden. In het dorp wisselen we wat geld, en we krijgen 
informatie van iedere eettent die we passeren. Er is een 
Ashram, een yogaschool. We kunnen alleen de buitenkant 
zien, maar daar zitten weer veel traditionele elementen in. 
Bovendien is er een binnenmeer met een prachtige vijver, 
de Lotuslagune. We hebben nog geen foto genomen of er 
staat een vriendelijke man met dochter naast ons die 
vertelt dat we, als we dit mooi vinden, naar het waterpaleis 
moeten. Daar is het nog veel mooier. We houden het er in. 

Het meertje word ook gebruikt als plaatselijk zwembad en 
een schipper probeert ons een boottochtje voor de 
volgende dag aan te praten. Wij moeten echter nu terug, 
want het wordt donker, en de staat van de weg en de stand van de scooters maakt het niet 
aantrekkelijk in het donker naar he resort terug te gaan. 

Onderweg moeten we wel de 
taxichauffeurs “I give you a good 
price” van ons af houden. 

Dat brengt ons wel op een ander 
punt. We willen graag een rondrit 
maken op het eiland. We hebben een 
aantal leuke dingen uit de ANWB gids 
gehaald. En dus informeren we of het 
mogelijk is om taxi te huren. Daar 
doet het resort niet aan. 

Het blijkt een discussie tussen het duikcentrum en het resort te zijn. Het duikcentrum zou 
het graag zien gebeuren als extra service, maar het resort wil alleen standaardreizen 
verkopen van $50 tot $60 per persoon. Deze discussie eindigt er vaak in dat het duikcentrum 
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“stiekem” tips geeft, of dat mensen in het dorp op straat een taxi huren. Aan mijn bezoek in 
februari heb ik nog een visitekaartje overgehouden van een goede chauffeur. Hij hapt vrij 
snel: voor $50 wil hij graag een dag rondrijden. 

We zingen nog even hard en vals voor de jarige Henny, en dan is het eten en slapen 
geblazen. 

Voor die tijd kijken we nog even 
naar de sterren. Er zijn geen 
grote astronomen aan ons 
verloren gegaan. Met de Grote 
Beer heb je het eigenlijk wel 
gehad. Maar toch heb je een 
beeld van je nachtelijke hemel. 
En die is hier niet, want Bali ligt 
op het zuidelijk halfrond. Met de 
heldere lucht is de Melkweg en 
de verschillende sterrenstelsels 
goed te zien. En dat is maf. 

RESORT & DUIKEN, 9 APRIL 

Nelleke doet vandaag niets. Nu moet je dat 
met vele korrels zout nemen. Ze maakt 
afspraken met de chauffeur, zwemt in de 
infinity pool en breit veel. Maar verder is 
het vooral toegeven aan het 
vakantiegevoel en dat gaat goed. 

Voor mij staan drie duiken op het 
programma, als laatste een nachtduik. De 
eerste duik is ook op mijn verzoek. Er is 
hier een heuvel onderwater die Manta 
Point heet, uiteraard genoemd naar het 

veelvuldig voorkomen van manta’s. Het gerucht gaat dat ze er nu weer volop zitten. Door de 
foto’s die ik van het nieuwe biologieboek heb gezien, weet ik dat zoiets waanzinnig kan zijn. 
Dat wil ik ook wel eens meemaken. Dus met Kadek, de gids en Erich, een bejaarde Duitser, 
ga ik overboord. Voor die tijd heb ik zelf mijn 
zwembroek moeten aantrekken. De rest 
wordt geregeld door het team. Set 
opbouwen, lucht testen, bril spoelen, vinnen 
aantrekken: alles wordt voor je geregeld. 

Er komen onmiddellijk een aantal boten 
achter ons aan, dus binnen de kortste keren 
liggen er weer tientallen duikers in het 
water. En jawel, de manta’s zijn er. Met een 
doorsnede van 2 tot 3,5 meter zijn het niet 
de allergrootste exemplaren, maar 
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indrukwekkend is het. Zeker als je er 16 tegelijk in beeld hebt. Als ik dan ook nog wat andere 
roggen, een haai en een schildpad zie is de duik compleet. 

De tweede duik is een driftduik. Ik snap nu het rifhaken- en prikkergedoe. Zodra men het te 
hard vindt stromen prikt men een stuk roestvrij staal in de bodem of gooit men “ergens” een 
haak achter. Volgens mij zou het verboden moeten worden, want je sloopt het rif er mee bij 
onkundig gebruik. 

De nachtduik maak ik met Wolfgang, die op 
de grens van Beieren en Hessen woont. Met 
een combi van Duits en Engels is er goed 
met hem te praten. Als we na de prachtige 
duik in het restaurant komen lopen 
Wolfgang en zijn maat Thomas ook net 
binnen. Ze maken samen een duiktrip, maar 
Thomas combineert het met rondkijken 
voor het reisbureau dat hij runt. Het is een 
gezellig stel om de avond mee door te 

komen. We maken het desondanks niet te laat, morgen staat de taxi voor de deur. 

RONDJE WEST BALI, 10 APRIL 

De chauffeur is op tijd. Het is alleen niet 
de man waar ik om had gevraagd. Die is 
er ook, zei het nu als reisleider. 

Het is een slimme vent, die door heeft, 
dat hij wat kan leren van toeristen die 
niet de gebruikelijke route willen. Dus 
heeft hij een vriend uitgenodigd die beter 
de weg weet, zodat hij zelf op kan letten 
en foto’s kan maken voor een volgende 
keer. 

Ik vertel dat Nelleke graag ook apen in het wild wil 
zien, dus of ze daarvoor willen remmen. We zijn nog 
geen kwartier onderweg of de taxi gaat aan de kant. Er 
zit een groep Balinese langstaart makaken, die leven 
van strandkrabben. Ze hangen wat rond op de stoep 
en zijn met name geïnteresseerd in de spiegels van de 
scooters. Ze lijken het te betreuren dat die niet mee 
de boom in kunnen, maar het weerhoudt ze er niet 
van blij met de spiegels rond te draaien. 

Even verder in Karangasem draaien we na Bugbug een 
onverharde weg in. De weg loopt voor vierwielers 
dood halverwege de heuvel. Maar dat is niet erg, want 
vandaar hebben we zicht op het dorp en op Gunung Agun, de vulkaan. Volgens de gids was 
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de vulkaan bijna zes kilometer hoog, toen hij in 1961 boem deed. Nu is hij nog maar 3200 
meter. 

Het is bijna jammer dat we 
tegenwoordig a la minute alles 
kunnen googlen. Verhalen verliezen 
er toch wat glans door. In werkelijk 
is de vulkaan nu nog iets lager en is 
er “maar” een paar honderd meter 
vanaf geblazen. Met wat na-erupties 
zijn er toch >2000 doden gevallen. 
Kortom, Bali is vulkanisch actief. 

Bali is lang een sultanaat of 
koninkrijk geweest. Bij de volgende 
drie stops kijken we daar verder 

naar. De eerste stop is Tirtagangga, de koninklijke badinrichting. Dit is gelijk het mooiste 
complex van vandaag. Er zijn diverse baden die allemaal omgeven zijn door beelden en 
fonteinen. Dit alles ligt in een prachtige tuin. In het verleden was er een bad voor de koning, 
een voor zijn dertig vrouwen, een voor de overige familie en een voor “het publiek”. Nu is 
alles opengesteld, al wordt er nog steeds maar een gebruikt als zwembad. Erg leuk is het bad 
waar je van steen naar steen moet stappen om over te steken. Iedere steen heeft dan weer 
een beeld naast zich staan. 

Hierna rijden we naar Puri 
Agung Kanginan of Puri Agung 
Karangasem, het oude koninklijk 
paleis. Zoals altijd moet je door 
een tweetal poorten. Bij 
tempels zijn die poorten open, 
maar verder rijk bewerkt. Hier 
zijn het echte torens om de 
geesten buiten te houden, en 
ook de wanbetalers. Van dat 
laatste zullen er weinig zijn, 
want de entree kost bijna niets. 
Een deel van het complex wordt 
nog steeds bewoond. Een ander deel is duidelijk aan het vervallen. Wij vragen de gids of 
daar niets aan gebeurt. Het antwoord is heel Indonesisch: “Waarom zouden ze, er woont 
toch niemand meer”. Ondertussen staan er nog wel originele meubels en foto’s van de 
koningen van rond 1900, die beschikbaar zijn gesteld door het Leids volkenkundig museum. 
De koningen waren niet alleen vorst op een deel van Bali en Lombok, maar ook 
Stedenhouder voor de Nederlandse koloniale macht. 

Naast een oude paleis, dat meer van een herenhuis heeft, is er nog een oud gebouwtje, met 
kooien met vechthanen, want hanengevechten zijn nog heel groot op het eiland. En er is nog 
een verwijzing naar de plaats van het tandvijlen. Om een mooie gelijkmatige lach te hebben 
werden alle tanden van de koning op gelijke hoogte afgevijld. Tot slot is er een centrale 
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vijver met een ontvangstpaviljoen in het midden. Toeristisch is het geheel in ieder geval niet, 
en dat maakt dat het wel wat heeft. 

Biyol Ujung of Taman Sukasada 
Ujung, het nieuw waterpaleis, is 
de laatste “koninklijke” stop. Dit 
gebouw is neergezet in 1919, 
ter viering van de kroning van 
de laatste koning. Een 
aardbeving heeft het geheel 
met de grond gelijk gemaakt, 
dus wat er nu staat is fake. De 
herbouw is gedaan met de 
mentaliteit “er woont toch 
niemand”, dus de statusboog 
die je bijvoorbeeld ook vindt bij 
Schönbrunn of Versailles is al 

voor een deel ingestort, en de rest doet zijn best te volgen. Neemt niet weg dat het een 
aardige wandeling is, waarbij het omhoog lopen naar de bouwval toch tegenvalt in deze 
hitte. We hebben het dan ook wel gehad met de bezoeken. 

Daar wordt ons echter niet om gevraagd. Wij hebben een programma afgesproken, en dat 
zullen we afwerken ook. Gelukkig hebben we een uitweg, we kunnen lunchen. Dat doen we 
tussen de rijstvelden in een restaurant dat een aantal terrassen op vlonders in vijvers heeft. 
Niet de goedkoopste, maar uitstekend voedsel. 
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Daarna is het weer krachtig sightseeën. We rijden naar Tenganan. Het is een van de oudste 
dorpen van het eiland, waar tradities van voor het Hindoeïsme in stand worden gehouden. 
Zo worden kinderen niet door het gezin, maar door het dorp opgevoed in gescheiden 
jongens- en meisjesgroepen. Het dorp deelde tot voorkort alles, maar het toerisme en de 
tips lijken daar een deuk in te slaan. Verder zijn huwelijken buiten het dorp niet toegestaan. 
Wie dat toch doet wordt verbannen naar “de buitenwijken”. Daar moet je je ook niet te veel 
van voorstellen, want inmiddels wonen er nog maximaal duizend mensen in het dorp en is 
inteelt toch wel een probleem. Het dorp verdient, naast de entree, geld met mooie Oost-
Indische inkttekeningen 
op bamboe, ikat weven 
en souvenir verkoopt. We 
onderhandelen een ei uit 
voor Nelleke. Maar verder 
staat Nelleke vooral stil bij 
de demonstratie van het 
ikat weven. Op zich niet 
heel gecompliceerd, maar 
hun kleurengebruik is 
verbluffend en eist een 
voorbereiding van jaren 
om de juiste kleuren te 
verven en in de goede 
volgorde aan te brengen. 

Verder is het een rustig dorp dat eigenlijk maar één straat kent. De mensen zijn vriendelijk 
en spreken je op hun gemak aan. Soms om iets te verkopen, maar vaak ook alleen om een 
praatje te maken. Wie denkt dat het dorp Hindu vrij is komt bedrogen uit, maar het aantal 
tempels is beperkt. 

Hierna rest ons nog een stop: de Goa Lawah. Het is een tempel uit de 11e eeuw en een van 
de mooiste van het land. Dat klopt. Er zijn prachtige poorten een hoge pagode en 
schitterende deuren. Toch is dat niet waar we het voor doen. De Hindoes hebben, als 
onderdeel van hun geloof ook de vleermuis heilig verklaard. De tempel is gebouwd voor een 
grot waarin duizenden vleermuizen zitten. Je mag de grot zelf niet in, maar we kunnen prima 
naar binnen kijken en de vleermuizen fotograferen. 
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Nadat we de verplichte sarongs 
weer hebben ingeleverd is het 
over en worden we vrijgelaten 
door chauffeur en reisleider. 
We spreken af dat hij ons over 
een paar dagen weer oppikt. 
Voor ons rest er alleen het 
zwembad en voor mij een 
beetje snorkelen. 

Nu is dat snorkelen een beetje 
een trieste aangelegenheid. 
Ooit lag hier een mooi koraalrif, 

maar in de 60-er jaren bedacht iemand dat Candidasa uitgebouwd moest worden en dat dit 
met het goedkoopst mogelijke bouwmateriaal zou gebeuren. En dus werd het rif afgegraven 
op een dusdanige manier dat er niets meer over is, een men een zielig dammetje aan moest 
leggen om de kust te beschermen. Daar tussenin ontwikkelen zich zeegrasvelden met kleine 
visjes, zeeëgels, zeekomkommers en krabbetjes. Voor iemand die zijn nieuwe 
onderwatercamera wil testen een ideale omgeving. We eten nog wat en gaan daarna naar 
bed. 

MEER DUIKEN, MEER RESORT, 11 APRIL 

Met nog vier duiken in het pakket is het na het ontbijt tijd om weer naar het duikcentrum te 
wandelen. De Duitsers zijn vervangen door twee landgenoten. Zij duikt nog niet zo lang, en 
heeft het geleerd van Peter, de PADI instructeur uit Limburg. Die heeft het consequent over 
“zijn studenten”, wat van meer respect getuigd dan “die 0 sters”, “die nieuwelingen” of “die 
verse”. 

Ik word veroordeeld tot een 
groep onder leiding van 
Henrietta, met Kurt, een bakker 
uit Vlaanderen. Iedere keer als 
de gids iets aanwijst speert hij er 
op af en ramt een prikker in de 
bodem om net zo lang te 
fotograferen tot het dier weg is, 
of de buddies het opgeven. Er 
zijn wat regels bij het duiken. 
Wie er als eerste bij is maakt de 
eerste foto, maar ook geldt dat 
je elkaar wat gunt en elkaar 
inseint als er iets te zien is. Kurt 
ziet alleen wat hem wordt aangewezen. 
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Na een paar van dit soort ervaringen maak ik mezelf onzichtbaar door toepassen van een 
aantal vaste trucks: in dode hoek liggen, achter een heuvel blijven hangen etc. De gids geeft 
me vanaf nu met handsignalen aan als er iets bijzonders is. Die kan Kurt gelukkig niet volgen. 

Aan het eind van de eerste duik 
moeten we er op een ongelukkig punt 
uit. Er komen twee sterke stromen 
samen en daardoor ontstaat onder 
andere een neerwaartse stroom. Ik ga 
dicht op de duikleidster liggen. 
Eigenlijk uit luiigheid, want dan hoef ik 
zelf geen boei op te laten. Het 
stroomeffect staat hier bekend als de 
wasmachine, je wordt rond gesleurd 
als je je techniek niet beheerst. Kurt 
doet de volledige wasbeurt. 

Het was me al bekend dat Kurt zich bij 
het duikcentrum impopulair had gemaakt door zijn lange reeks eisen en permanente 
ontevredenheid. Ik ben dan ook niet verbaasd als Henrietta bij het aan boord gaan zegt: “he 
was getting in you hair, wasn’t he?”. Ik kan dat moeilijk ontkennen, maar geef aan dat het 
mijn duik verder niet erg heeft beïnvloed. 

Henrietta vertelt, eenmaal weer aan boord, dat “de wasmachine” toch wel heel erg was 
geweest en vraagt Kurt of hij erg veel last had gehad, want alleen ik was er in geslaagd op 
een nette manier bij haar te blijven. Had ze niet moeten doen, echt niet. 

De duik daarna blijft Kurt me als een horzel in mijn nek zitten, totdat er weer iets wordt 
aangewezen. Tegen de tijd dat hij klaar is met de foto ben ik, voor hem, nergens meer te 
bekennen ☺, stroming is een mooi ding. 

’s Avonds ga ik met Peter nog een 
nachtduik maken. Samen met een 
goede buddy de nacht in is toch wel 
heel speciaal. Hoe de gids ook zijn 
best doet (en dat doet-ie): wij vinden 
meer en laten elkaar meer zien dan 
de gids voor mogelijk houdt. Deze 
duik gaat het logboek in als “absolute 
wereldduik”. 

Nelleke heeft die dag heel weinig 
gedaan. Vooral breien en luieren. Het 
personeel is inmiddels (terecht) onder 
de indruk van haar vaardigheden. En 
er is een viertal Amerikaanse vrouwen, een yoga groep die veel herrie maakt. 
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LAATSTE DUIKEN, NOG MEER RESORT, 12 APRIL  

De laatste duik dag gaan we weer 
naar Manta Point. Ik heb er over 
getwijfeld, want de eerste duik valt 
niet te overtreffen. Maar Kurt wil er 
echt niet meer heen, dus bedenk ik 
dat het altijd erger kan dan het zien 
van Manta’s. Wel stel ik als 
voorwaarde dat ze een platworm voor 
me vinden. Die heb ik nog nodig om 
mijn lijstje “veel voorkomende 
groepen” compleet te maken. En dan 
bedenkt Kurt zich. En word ik 
ingedeeld in de groep van Ketut5, 
uiteraard met de Vlaming en twee 

gepensioneerde Amerikanen die op Bali wonen. 

Eenmaal onder water zwemt Kurt op topspeed en in een rechte lijn naar de Manta heuvel. 
De Amerikaanse trekt dat niet, en wil ook nog wat roggen fotograferen. Ik gebaar Ketut dat 
ik haar “overneem”, zodat hij bij de 2 mannen kan blijven. Vanaf dat moment kan ik zalig 
duiken. Ik zie de route die de manta’s naar de heuvel nemen, en heb zo al snel een privé spot 
met de Amerikaanse. De drie anderen komen na een tijdje ook opdagen. Als Ketut dan ook 
nog een platworm voor me ziet is de duik perfect. 

De laatste duik is weer een volle stroomduik. Na afloop moppert men wat over de kracht van 
de stroom. Alleen ik heb eigenlijk weinig op te merken. Mooie foto’s van een schildpad, 
leuke krabbetjes en een prachtige Picasso trekkervis, wat wil een mens nog meer. 

Kurt eist echter uitleg van me. Hij was de 
hele duik achter me blijven liggen om 
niets te missen en nu was hij me toch 
weer ongemerkt voorbij gegaan. Wel had 
hij gezien dat ik zonder bodemcontact en 
zonder prikker volkomen stil lag in de 
stroom. Fysiek kan dat volgens hem niet. 
Ik heb geen zin in een technische uitleg 
over “de schaduw van de stroom 
zoeken” en te wijzen op het goede 
voorbeeld van de gidsen. Dus vertel ik 
dat ik intens lui ben. Zo lui dat de stroom 
geen vat op me heeft. Er blijft een 
gefrustreerde Belg achter. 

 
5 Ketut is een vorm van Balinese naamgeving, gebaseerd op Hindu. Het betekend “vierde zoon”. De boot zit vol 
Ketut, maar er is ook een Kader (nr. 2) 



Bali, Sulawesi & Singapore 2016 - 19 - 

 

Ondertussen praten we veel met de Amerikanen, die acht jaar geleden hierheen verhuist zijn 
en hier willen blijven wonen zolang ze gezond zijn. We krijgen uitleg over hoe het wonen op 
Bali mogelijk is, inclusief de verplichting ten minste één bediende te hebben. 

We beginnen over het feit dat iedereen contant aan het fikkie stoken is. Dat blijkt een grote 
zorg. Alleen in de hoofdstad Denpasar doet men iets aan vuil ophalen. Elders verbrandt men 
alles wat men niet nodig heeft, hoe vervuilend dat ook is. Ze stellen dat verbrand plastic 
beter is dan plastic in de oceaan. Dat is mogelijk waar, maar ook onder water komt men veel 
rotzooi tegen. In Tulamben stond ook al 
een oproep dat plastic niet in de oceaan 
hoort. Als de Balinezen niet veranderen 
vrees ik dat het aantal toeristen terug 
zal lopen. Het wordt te smerig. 

Dat laatste kan trouwens niet gezegd 
worden voor het resort. Daar is men 
contant aan het poetsen, zwembad aan 
het schoonmaken en overal verse 
bloemen plaatsen. De kamer gebeurt 
twee keer per dag, gevallen blad zouden 
ze het liefst pakken als het nog in de 
lucht is. 

Nelleke heeft inmiddels aansluiting gevonden met de vier vrouwen uit Californië. En ik ben 
niet zo gek of ik moet het spelletje charades met ze doen. Hun waardering voor het feit dat 
ik iets van de VS weet kent geen grenzen. 

TWEEDE RONDJE BALI, 13 APRIL 

Om 7:45 staat onze chauffeur weer klaar. Van het rijtje dat we hem hebben gemaild 
adviseert hij ons niet naar de “temple of all temples” te gaan. Daar is het Hindu hoogtijdag. 
Ik gok eigenlijk dat hij het te ver vindt, maar wij rekenen alles goed. 

We rijden eerst naar de Barong en Krisdans in het dorpje Batubulan. Mijn verzoek was een 
andere voorstelling dan de 
vorige keer. Dat was dus 
niet specifiek genoeg. We 
gaan naar hetzelfde theater 
als waar ik in februari ben 
geweest. Ik moet toegeven 
dat de uitleg iets anders is, 
en ook aan de volgorde van 
de nummers is iets 
gesleuteld. Dus ik zit bij een 
andere voorstelling ☺ 

Nu is twee keer zo’n 
voorstelling helemaal niet 
erg, en het helpt je bij het 
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begrijpen van wat je verder op het eiland ziet. Muzikaal wordt de voorstelling omlijst door 
de gamelan. 

Het woord “gamelan” wordt gebruikt voor de muziekstijl, de band en instrumenten. Het 
overheersende instrument is de xylofoon. De gamelan van Batubulan heeft vier rijen musici 
achter elkaar. De voorste rij bestaat uit een trommelaar en een man met lullig kleine vinger 
bekkentjes. De eerste bepaalt wat er gebeurt, de tweede mag vooraan zitten omdat hij 
anders helemaal niet meer gehoord wordt. Dan volgen er drie rijen xylofoonspelers. Iedere 
volgende rij heeft een lagere klank. Vooral de bassen, die achteraan zitten zijn volkomen 
afgestompt. Zonder het publiek, hun instrument of de wereld in het algemeen een blik 
waardig te gunnen rammen ze met een hamer op het instrument. Waarschijnlijk zijn de 
eerste twee klappen van de trommelaar voldoende om bij hen een automaat te starten. 

Na verloop van tijd komt de Barong op. Een goddelijke verschijning, in de vorm van twee 
dansers in een waanzinnig mooi pak. Daarna voltrekt zich een uur lang strijd tussen goed en 
kwaad. In de bijlage staat een volledige omschrijving maar laten we het hier kortsluiten met 

de mededeling dat er permanent 
doden en gewonden vallen. Onder 
de slachtoffers is een volledige groep 
krisdansers die zich in hun Indische 
zwaard storten omdat ze er niet in 
slagen een slechte god om zeep te 
brengen. Dit geheel wordt eenmalig 
onderbroken door twee Balinese 
danseressen die hun traditionele 
dans uitvoeren. 
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De figuren uit de voorstelling zie je, als je je er eenmaal van bewust bent, terug over het hele 
eiland in allerlei beelden. En dat maakt het, naast een bijzonder leuke voorstelling, de 
moeite waard als je iets van het eiland wil proberen te snappen. 

De chauffeur stelt voor hierna te stoppen in een batikwerkplaats en shop. Voor de 
ongeletterden: batik is textiele werkvorm waarbij weven en kleurtechnieken worden 
gecombineerd. En bij het woord “textiel” sprint Nelleke al vooruit, dus het voorstel is 
helemaal goed. De demonstratie van de batikproductie is prima, en zelfs de winkel leuk, al 
zien wij er van af iets mee te nemen. 

Dit is het moment om iets te 
zeggen over de “indeling” van de 
dorpjes in dit deel van Bali. Ze 
hebben allemaal een 
kroepoekbakker, een restaurant, 
een pos polisi en een 
levensmiddelenwinkel. De rest 
van het dorp heeft hetzelfde 
beroep. Zo is er een dorp van 
altaar bouwers (Bataluban) , van 
goud- en zilversmeden (Celuk) en 
van houtsnijders (Mas). In zo’n 
dorp zie je dan ook huis aan huis 

beelden of bewerkte deuren aan de straat staan. 

Ook batik heeft zijn eigen dorp, Tohpati, dus als je niet onmiddellijk vindt wat je zoekt, dan 
kan je altijd bij de buren terecht. Dat Klungkung het dorp is waar >90% van het dorp in de 
gamelanproductie zit zal niemand verbazen. We raden voor dat dorp gehoorbescherming 
aan, wij trekken er om heen naar Taman Ayun. 

Hier staat volgens kenners de mooiste Hindoetempel van het eiland. Nu hebben we er niet 
bij benadering 
genoeg gezien om 
dit te kunnen 
bevestigen, maar 
de tempel is zeker 
de moeite om een 
sarong aan te 
trekken. 

Heel bijzonder is 
het park om de 
eigenlijke tempel 
met een 
arboretum, een 
tableau voor het 
hanen vechten en 
de rij grote 
pagodes.  
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Zoveel schoonheid trekt 
(vermeende) 
schoonheid aan. Het 
aantal selfies en foto’s 
van “Aziatische in 
bevallige houding” 
houdt nooit meer op.  

Voor iemand die 
gewoon het complex 
wil vast leggen is dat 
zomaar een uitdaging. 
Maar het lukt. En wij 
raken zo geïnspireerd 
dat we een fotoshoot 
doen met Babi Knorf, 
onze roze reisgenoot. Niet verwonderlijk voor de kenners van dit fenomeen, doen vooral de 
vechthanen het goed als backdrop. 

Inmiddels is het ernstig tijd 
om te lunchen. We 
besluiten dit te doen bij de 
rijstvelden bij Campuan. De 
rijstvelden op Bali (en 
Sulawesi) zijn eindeloos, 
maar deze zijn zo mooi dat 
ze tot wereld erfgoed zijn 
verklaart. Onderweg naar 
deze plek barsten de 
wolken open en stroom het 
water over de straten. Da’s 
niet erg als je zit te eten. 
Tussen de rijstvelden 
wandelen wordt wel een 

glibberige baggeronderneming, dus na een kleine aanloop zien we daar vanaf. 

Als alternatief bezoeken we Pura Thirtha Empul, de heilige bron of watertempel uit 962. Het 
eerste wat opvalt is dat men in de rij staat om onder een reeks waterstralen te bidden, iets 
wat Erica Terpstra in haar reisprogramma ook ooit eens gedaan heeft. Het tweede is dat 
men vandaag gul is in het offeren. Niet zoals in Japan of China: geef ons geld en het is oké, 
maar door kleine mandjes met wierook, bloemen en andere meuk op de heilige beelden te 
plaatsen. 

Verder is de heilige bron opmerkelijk. Bali is, zoals al uitgelegd, sterk vulkanisch. De heilige 
bron ligt in een grote vijver. Vulkanische werking zorg er voor dat er constant aarde omhoog 
gekolkt wordt. Of dat heilig is laten we in het midden, maar indrukwekkend is het zeker. 

We kijken nog naar wat beelden, voordat we naar de uitgang gaan. De meeste zijn op zijn op 
zijn minst grotesk, met hun drakenkoppen of vreemde gezichten. Het maakt de Hindoes 
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niets uit, iedere god wordt keurig aangekleed 
met een rokje. Meestal zwart/wit geblokt, maar 
soms ook rood of geel. En dan niet alleen hier in 
de tempel, maar overal op het eiland. 

Bij de uitgang lopen we tegen een oprukkend 
verschijnsel op: de “Ikea of tuincentrum 
uitgang”. Binnen dit concept loop je zigzaggend 
langs een lange rij kraampjes, waar je 
spitsroeden moet lopen tussen de verkoopsters. 
“Shirt? 1$? Niet? Banaan dan?” Ook bij 
dierentuinen krijgt men er meer en meer een 
handje van nog even door de shop te jassen 
voor je weg mag. Sommige vinden deze 
toeristentraps prachtig, ons veranderen ze in 
een zeer onaangenaam persoon, zeker als ze 
aan ons gaan hangen. 

De laatste stop is een paar minuten verderop, 
de koningsgraven. Hier moet je direct aan de 
IKEA, waarbij men ook nog eens probeert je de 
verkeerde kant uit te sturen, zodat ze nog meer 

kokosnoten (vers & bewerkt) in de aanbieding kunnen gooien. Hier wordt de zaak nog 
overzichtelijker doordat ook de scootertjes er tussen door kunnen. En de honden. 

Er is nog niets over de 
honden gezet. Men 
heeft hier één soort 
hond. De straathond. 
Dit ras is sterk en zorgt 
er voor dat alle honden 
er hetzelfde uitzien, 
namelijk als Rataplan6. 

De koningsgraven stammen uit de 10e eeuwen liggen zo’n 300 meter verderop. Dit moet niet 
onderschat worden, want in die afstand zijn 284 treden verwerkt, die op de heenweg heel 
comfortabel zijn. Het hele complex staat bol van de mystiek. De graven passen niet in de 
Hindoecultuur, dus voor alle zekerheid hebben ze er weer wat tempels gezaaid. Ook is 
vastgesteld dat de graven geen menselijke resten bevatten. Het zijn enorme monumenten 
die in de rotsen zijn uitgehouden. Een rijtje van vijf, een rijtje van vier. Volgens de religie 
heeft de reus Kebo Iwo ze in één nacht met zijn nagels uitgehouwen. Men weet aan welke 
koningen en hun vrouwen de enorme monumenten waren gewijd. Het geloof wil dat de 
geesten van deze koningen twee keer per jaar terug kommen. Zoveel mysterie trekt idem 
mensen. In de rots zijn dan ook een aantal onderkomens uitgehouden waarin kluizenaars 
zich terugtrokken. 

 
6 Voor niet stripkenners: Rataplan is van Morris/Goscinny. 
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Zoals overal heeft ook dit complex meerdere vijvers. Daarin zit altijd vis, de manier om het 
water schoon te houden. Hier zijn het baarsachtigen. Bij de echte heilige tempels en de 
paleizen doen ze het voor niet minder dan koi karpers. 

Dit is nu zo heilig dat je er 
alleen op blote voeten door 
mag, nadat je je met heilig 
water hebt besprenkeld. Nu 
zijn we hier op een moment 
van de dag waarop de ANWB 
een negatief reisadvies heeft 
afgegeven omdat je op dit 
tijdstip over de hoofden kunt 
lopen. 

Zo niet nu. De regen heeft het 
complex grondig gereinigd van 
toeristen en wijwateraars. Om 

met blote voeten door de bagger te ploegen trekt ons niet, dus de grotten geloven we. Na 
alles uitvoerig bekeken te hebben, en daarbij extra te hebben genoten van de omringende 
rijstvelden, de waterval en de leuke rivier stijgen wij weer op naar de taxi. Bij dit complex zijn 
de aansmoezeniers tot voorbij het punt van sarong uitreiking doorgedrongen. Ze weten 
precies wanneer de gemiddelde 
toerist zo buiten adem is, dat 
het prachtige shawltje of het 
unieke houtsnijwerk niet 
afgeslagen kan worden. En als je 
dan nog geen krimp geeft wordt 
je kokosmelk aangeboden. Vers, 
dat dan weer wel. 

Voor ons is het mooi geweest. 
We hebben genoeg van Bali 
gezien, en er van genoten. Al is 
het jammer dat het eiland 
langzaam verandert in één 
grote vuilnisbelt. 

’s Avonds eten we voor het laatst in het restaurant en raken in gesprek met de serveerster 
die ons aanmoedigt volgend jaar terug te komen. Het is een jonge moeder, die verbijsterd is 
dat onze kinderen het huis uit zijn. Dat zouden zij en haar man nooit doen! 

Wij gaan naar bed en kijken nog één keer naar de gekko’s die over het dakje boven het 
terras lopen. 

Indonesië, het blijft een wereld van verschil! 
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DENPASAR – MAKASSAR, 14 APRIL 

Kwart voor vijf doe ik een Indonesië test. Ik draag een koffer naar buiten om te kijken of ik 

personeel kan vangen. Binnen vijf seconden doemt er iemand op uit het donker en begint 

spontaan te zeulen. En zo gebeurt het dat we even voor vijven afscheid nemen van Lotus 

Bungalows en gas geven richting Ngurah Rai International Airport. We nemen een 

ontbijtdoos mee, die ik na een uurtje wil gebruiken; tenslotte is de rit ruim twee uur. Na 

enkele minuten wordt het ineens heel druk. “Kijk”, zegt de chauffeur. “Daar is de 

ochtendmarkt”. 

Ik sluit even de ogen en kan dan 

onmiddellijk uitstappen. We zijn op 

het vliegveld. Er volgt wat gezeik 

met het inleveren van koffers maar 

na stevig bijbetalen mogen we 

door. De ontbijt box wordt voor 

een deel weg gekieperd, waarna 

wij overvol “het gezag” kunnen 

passeren. Er is wat verwarring over 

de vertrekplaats, borden beweren 

wat anders dan de tickets. De 

borden winnen, en zo staan we nog voor de middag op Sultan Hasanuddin International 

Airport. Na een nationale vlucht kan je zo naar buiten. Daar staat een man met het bordje 

“Party Kool”. Het tweede deel van de vakantie kan beginnen op Sulawesi. In grootte is dit 

het elfde eiland ter wereld 

 Dit tweede deel bestaat uit de Toraja7 Tour. Doel is “iets” van Sulawesi te zien. Gelet op 

loon- en benzinekosten gaat dat gewoon met een privéchauffeur. Na wat we in Bali hebben 

betaald geloven we nu wel dat het er uit kan. Deze mensen nemen zo’n tour serieus. Niets 

naar het hotel, koffers achterin maar meteen op excursie. Bovendien blijken we zelfs twee 

man ondersteunend personeel 

te hebben, de chauffeur en een 

reisleider. “Zeg maar Mus”. De 

chauffeur spreekt geen woord 

buiten de grens, maar Mus 

komt een heel eind in het 

Engels. 

We gaan naar het landelijk 

gebied bij Maros, waar we een 

tocht op de rivier maken tot we 

aan de voet van heuvels 

 
7 Spreek uit Toradja 
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komen. De chauffeur krijgt even rust en wordt nu vervangen door een bootsman en een 

bootsvrouw, beiden met een kano. Het gezelschap wordt verdeeld over de boten. 

 De rivier wordt omgeven door onder 

meer bamboe, mangroven en 

palmen. Alleen gehurkt zitten in een 

klein pokkekanootje is voor mij geen 

feest. Mijn rug heeft zo zijn eigen 

idee over deze houding. Maar de 

tocht is prachtig, met op het ene 

moment overhangende rotsen, op 

het andere moment akkers en dan 

weer aan beide kanten een muur van 

planten. Op de rivier wordt druk 

gevist met staande netten. 

Na een uurtje mogen we er uit en lopen we verder naar de heuvels. Die wandeling gaat langs 

heuvels en door rijstvelden, waar hier en daar een koe staat. De vlinders zijn onnavolgbaar, 

al moppert Mus dat er steeds minder komen omdat iedereen ze zo nodig in sleutelhangers 

wil gieten. 

De heuvels zijn deel van een karstgebergte met druipsteengrotten. Hier zijn volgens de gids 

de oudste menselijke resten gevonden: handafdrukken van 50.000 jaar oud.8 Wij twijfelen 

zomaar aan “oudste resten” maar vinden het verder heel leuk. Met onze gezamenlijke 

soepelheid komen we de grot niet heel ver in, maar voldoende om de resten te zien en ons 

ervan te overtuigen dat het een druipsteengrot is. 

Hierna gaan we terug in de boot en 

varen naar een huis van Makassar. Dit is 

een van de drie stammen in het 

zuidelijk deel van het eiland. Hun huizen 

bestaan uit drie etages. De bovenste is 

voor opslag, de middelste is voor 

ontvangst en eten, koken en slapen. De 

onderste is voor de dieren en opslag 

van vis- en landbouwgereedschap. Om 

het huis binnen te gaan moet je een 

trap op. Bij de Makassar leidt die trap 

direct naar de “voordeur”. Bij een andere groep, de Bugis, moet je boven nog even 

doorlopen, om bij de deur te komen. De laatste groep, de Toraja, is een verhaal apart, dat 

volgt nog. 

 
8 Datering uit 2014 komt uit op 35.000 , maar daarmee wel de oudst bekende menselijke afbeeldingen. 
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We worden zeer vriendelijk ontvangen in 

een wonderbaarlijke ruimte. De schoenen 

moeten, als overal, wel uit. We worden op 

de gebruikelijke Europese plastic 

tuinstoeltjes gezet. Hoewel, ze hebben wel 

een vissenpatroon als rugleuning. En ze zijn 

roze. Verder staat Bollywood zeer 

nadrukkelijk aan. 

We krijgen uiterst smakelijk eten: een 

groentenmix, rijst, nasi en gebakken 

bananen. Daarna volgt nog een 

demonstratie van het energiesysteem, waaronder een PV paneeltje. Dan kunnen we terug 

de boot in. Ik geef toe aan mijn rug, en ga languit liggen. Ook dan kan je veel zien. Er valt wat 

regen, maar tot we in de auto zitten is het niet echt ernstig. De rit begint met uitzicht op 

prachtige rotsformaties en rijstvelden met witte reigers. Men is er aan het ploegen met een 

mechanische ploeg, die hier de bijnaam “Japanse waterbuffel” heeft. Als we verder rijden 

verdwijnt het landschappelijke en doemt de stad voor ons op. 

Hotel Pantai Gapura is een uurtje rijden, maar we leren nu dat Makassar door Soeharto is 

omgedoopt in Ujung Pandang, omdat hij de schurft had aan Nederland/Nederlandse namen. 

Zijn opvolger bedacht dat het genoeg was als het vliegveld zou worden vernoemd naar de 

eerste sultan die met de Nederlanders op de vuist ging, en dat Makassar al zo heette voor 

het eerste VOC schip met volle zeilen de evenaar over stak. Verder leren we dat Makassar de 

vijfde stad van het land is, met ruim twee miljoen inwoners, waarbij de islam de 

overheersende religie is. Gelet op het aantal moskeeën hadden we al zo’n idee. 

 
Ons hotel is gebouwd boven water. Losse eenheden staan op betonnen palen die zijn 
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verbonden door brugelementen. Centraal is de ontvangsthal en het zwembad. Het zwembad 

is betegeld met diep donkerblauwe tegels. Het heeft een toezichthouder, die weigert om de 

kamersleutel voor ons te bewaren en ontkent dat er badhanddoeken zijn. Wij verbazen ons 

over het feit dat alle gasten behalve wij toch een lilluke9 rood-gele handdoek hebben, maar 

discriminatie hoort er bij. 

Door dit alles hebben we toch weer trek. Met links een zielige zanger, die je uit zijn lijden zou 

willen verlossen, en rechts een imam met een indrukwekkende geluidinstallatie is er ook 

weinig reden op de kamer te blijven.  

Het restaurant heeft de vorm van een 

(zielig) schip. Het eten is zeer matig. 

Na een kwartiertje komt er een 

gezelschap aan boord. Het is het 

jaarlijkse uitje van het lokale 

glaskabelbedrijf. Ze slaan spontaan 

aan het meloen-speedhappen, 

karaoke en “druif van je voorhoofd 

naar je mond laten rollen zonder je 

handen te gebruiken”. 

Na een kop koffie waarvoor mijn gewaardeerde zwager10 spontaan genocide zou plegen 

verlaten we de plaats. Been there, done that! Gelukkig heeft Nelleke op het vliegveld op Bali 

Wart een goede verjaardag gewenst, de teruggekeerde regen en het onweer heeft het 

internet plat gelegd, dus meer contact zit er niet in. 

MAKASSAR, 15 APRIL 

In de ochtend worden we opgewacht door de chauffeur en Ary, de rest van de tour de 

opvolger van Mus. Ary spreekt heel 

behoorlijk Nederlands en doopt ons 

onmiddellijk om in (ba)pa en Ibu. We 

hebben nu een leeftijd waarbij het 

tutoyeren niet meer van zelf gaat. 

Het ontbijt had trouwens een 

toevoeging: vandaag beginnen we met 

onze malariakuur. 

 Het programma voor vandaag is 

overzichtelijk. Inkopen en koken, dan de haven bekijken en Fort Rotterdam bezichtigen.  

 
9 Esther talk 
10 Antwoord: Je gewaardeerde zwager heeft al menigmaal koffie voorgezet gekregen die hem op de grens van suïcide 

bracht. Koffie die, zoals jij schrijft, hem spontaan tot genocide zou brengen, die is hij nog niet tegengekomen. Ruim een 
miljoen in leven zijnde Brabanders vormen het bewijs. 
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Voor het koken is het de bedoeling 

dat we een kipgerecht “Ayam Nasu 

Likku” leren koken. Ary begint met 

de vraag of wij vis niet ook heel 

lekker vinden. En dus gaan we in 

rechte lijn naar de vismarkt. Daar 

ligt alles wat rond het koraalrif 

zwemt en meer: krabben, schelpen 

en zeekomkommers om maar eens 

wat te noemen. Dat Ary ook nog 

een vis scoort is bijzaak, wij zijn te 

veel bezig onze ogen uit te kijken. Daarna lopen we nog een paar straten verder. Om te 

beginnen blijkt Makassar een zeer slechte nacht gehad te hebben. Het inwoneraantal is 

terug naar 1,3 miljoen11. De bouw is een woeste mengeling van allerlei stijlen en functies. Je 

bouwt maar, en als iemand van mening is dat je de wet overtreedt, dan koop je hem om. 

Wel is het onderscheid tussen Chinese en Indonesische bouw. De Chinezen hebben tralies 

voor ramen en deuren, Indonesiërs niet. Ondanks dat maar 5% van de bevolking Chinees is, 

zijn er heel veel Chinese gebouwen. Economische zijn de dan ook de bepalende groep. De 

term “Indonesiër” is trouwens ook maar een begrip. Er zijn ruim 300 etnische groepen met 

meer dan 740 talen en dialecten. Op de basisschool leren ze echter allemaal Indonesisch. 

Regelmatig wordt gevraagd of ik 

iemand op de foto wil zetten. Nu leidt 

dat tot een groepje joelende tieners 

die achter ons aan lopen. Les 1: niet 

fotograferen, tenzij het een eigen idee 

is. We wandelen verder door heel 

smalle steegjes, al kan er al gauw een 

scooter tussendoor. 

En dat brengt ons op het vervoer in 

Makassar. Om te beginnen zit dat vaak 

vast. Wie niet zelf een auto heeft kan kiezen uit de bus of de scooter. De bussen zijn blauwe 

minibussen, waarvan er duizenden rondrijden. De scooters zijn er in eindeloze aantallen. 

Volgens onze chauffeur is er ook weinig nodig om met de scooter te rijden: als je met een 

rem en een claxon kan omgaan dan heb je alle basisvaardigheden al onder de knie. En dat 

kan al op jonge leeftijd. Wat dat aangaat is er een ongeschreven wet: rijden mag vanaf 16, 

maar als je een schooluniform aan hebt en een helm op, dan mag je naar school rijden zodra 

je de scooter onder controle kan houden. 

 
11 Ary heeft het er regelmatig over dat hij de laatste data nog niet heeft: hij blijkt vrij zorgvuldig in het zoeken 
naar de juiste informatie (maar geeft wel altijd antwoord) 
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In de middag staat Paotere Harbour, 

de traditionele haven op het 

programma. Ary pakt het efficiënter 

aan en neemt ons nu een stukje mee 

langs de kade, voor we naar de 

groentemarkt gaan. Eigenlijk zou het 

de “overwegend” groentemarkt 

moeten heten, want ook voor 

kippen, eieren, kruiden en vis kan je 

er terecht. We wandelen er een 

uurtje met zijn tweeën rond en 

kopen zelfs nog een nieuw hoedje voor Nelleke, hier in de zon moet je iets op je hoofd 

hebben. 

Dan is het tijd voor de kookles. Dat zou 

een desillusie geweest kunnen zijn, als we 

er erg veel zin in hadden gehad. Het kost 

onze gidsen wat moeite om het huis te 

vinden, maar dan worden we ook 

vriendelijk ontvangen. Koken gebeurt hier 

in de hurkzit, of in de Aziatische zit, 

waarbij het lichaam een paar keer wordt 

opgevouwen. Op de lagere school kreeg ik 

die hurkzit al niet voor elkaar, dus nu kan 

ik dat echt schudden. Niemand gaat er ook van uit dat we iets doen. We kunnen wat 

meekijken en mogen zelf wat blaadjes van een plant plukken, maar verder gaat niemand uit 

van actieve participatie. We worden voor een TV gezet, die voor de gelegenheid van 

Bollywood wordt gehaald. Op National Geographic zien we een programma over Jeju Island 

en over honden-heropvoeding. Contact 

is verder alleen mogelijk met een van de 

kooksters die behoorlijk Engels spreekt. 

We hadden onze begeleiders 

toestemming gegeven even naar de 

moskee te gaan, en zo wordt het na het 

vrijdagmiddaggebed voor we kunnen 

happen. Het gebrek aan deelname van 

onze kant pakt goed uit. Naast veel 

gebakken bananen zijn er twee soorten 

vis, groenten, rijst en kip. Een uitstekende maaltijd. 

Al met al zijn we goed uitgerust en kunnen we met goede moed beginnen aan de laatste 

excursie van vandaag, Fort Rotterdam. Daarvoor moeten we wel even de stad door. Een van 

de bredere straten is afgezet met een tent, plastic stoelen en een turbo BBQ. Ik vraag of dat 
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zo maar kan. “Natuurlijk”, zegt Ary verbaasd. “Dit is een huwelijk!” De volgende keer dat er 

iemand in Passewaaij trouwt zetten we de Den Uyllaan af. 

Hoewel Java, met 42% van de 

bevolking van 255 miljoen het 

meest dominante van de 17500 

eilanden van de Indonesische 

republiek is, heeft Celebes12 er 

altijd mogen zijn. Door zijn ligging 

tussen de andere eilanden was het 

een centraal handels- en 

doorvoerpunt. Admiraal Cornelis 

Speelman heeft hier in 1666 de 

aanzet gegeven tot de bouw van 

een fort, dat werd vernoemd naar zijn geboorteplaats. Het fort, met zijn stervorm en 

Nederlandse gebouwen, straalt nog steeds een oer-Hollandse sfeer uit met een typisch 

Hollands kerkje in het midden. Aan de buitenmuur van de kerk is wel een speciale boog 

gebouwd, zodat men een goede plek had om executies uit te voeren. Nee, lieverdjes zijn we 

nooit geweest. In het fort is ook een museum met een uitgebreide collectie over het leven 

op Sulawesi van de prehistorie tot 

nu. Op zich is het een verouderd, 

slecht verlicht geheel, maar met 

prima informatie en daarmee is het 

de moeite waard. 

Het staartje van de middag 

brengen we door in het zwembad 

en wat koffieshops13 in de straat. 

Een ervan serveert uitstekend 

voedsel en absolute topkoffie. 

MAKASSAR – SENGKANG, 16 APRIL 

We vertrekken om 8 uur richting Sengkang, de duikuitrusting blijft in Makassar, want daar 
eindigt de rondrit die we nu gaan maken. De rit zal ons naar Watampone brengen, waar we 
het Bugis museum zullen bezoeken. Ary vertelt dat: 

1. Het museum niets voorstelt 
2. De route vervelend is 
3. We zijn route vast veel meer zullen waarderen. 

We hebben inmiddels al volkomen geaccepteerd dat de reis die we hebben geboekt een 
richtlijn is, waar men zich soms aan houdt, maar meestal niet. Ary is in ieder geval duidelijk 
in wat hij wil gaan doen en geeft aan dat sommige klanten erg boos en verdrietig worden als 

 
12 Nu dus Sulawesi 
13 Door Ary aangeduid als “niet dat soort koffieshops” 
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ze niet precies krijgen waar ze voor betaald hebben. Wij kunnen er uitstekend mee leven, in 
de luxe bus met twee begeleiders.  

Hoe je het ook inkleedt, het is 
vandaag een lange rit, die breed de 
mogelijkheid biedt om het over van 
alles en nog wat te hebben. 
Allereerst uiteraard ons koloniaal 
verleden. Iedereen staat daar op 
zijn eigen manier in, maar 
consensus lijkt toch wel te zijn dat 
we een aantal dingen fout hebben 
gedaan, maar ook een aantal zaken 
erg goed. Hieronder valt het 
onderwijs voor iedereen, de 

irrigatie van de rijstvelden en daardoor de economische ontwikkeling en de aanleg van 
wegen. 

Zeker als ze ons vergelijken met de Japanners of enkele van hun eigen presidenten komen 
we er nog best goed af. Met 
name het nepotisme en de 
corruptie staan Ary niet aan. 

In de honderden jaren dat we 
in Indonesië hebben 
rondgelopen is er ook een 
groot aantal woorden in de taal 
terecht gekomen. Zo zijn bij 
auto’s gas, rem, koppeling en 
knalpijp een op een hetzelfde. 
Kraan, handdoek, notaris, 
loket, permissie en kavel? Ook 
gelijk. De pos polisi, kantor en 
administrasie verschillen wat, 
maar zijn ook herkenbaar. Maar je kan ook de mist in gaan. Want Bintangs zijn geen 60’s en 
70’s pop groep, maar “de beste” en vooral een biermerk, en voor palingliefhebbers: paling 
staat gewoon voor “meest”. 

Onderweg wordt ons van alles aangewezen en toegelicht. Indonesië blijkt nog een ijzersterk 
kastensysteem te hebben, dat uiterlijk heel zichtbaar wordt gemaakt. De huizen van de 
Makassar hebben bijvoorbeeld onder het dak een aantal strepen in het gebouw zitten. Bij 
één streep stel je geen ruk voor, bij 5 of zelfs 6 strepen ben je “baas”: dat zijn koninklijke 
gebouwen. 

We rijden grote stukken over Hollandse wegen. Deze herken je aan het feit dat ze de 
breedte hebben van Nederlandse wegen, omgeven worden door bomen en langs een 
(irrigatie) kanaal lopen. Bovendien zijn er veel huizen van Nederlandse bouwtypen. 
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Eén van de vele problemen van Indonesië is de 
illegale kap. Op sommige plaatsen is dit ook gebeurd 
met de tamarindebomen langs de Hollandse wegen. 
Na kap blijkt pas dat de wortels van die bomen de 
stabiliteit van de weg veroorzaken, en dat het 
wegdek spontaan desintegreert als de steun 
verdwijnt. 

In deze route zit ook een natuurreservaat, het 
grootste oerwoudreservaat van het eiland. We 
hebben mazzel en komen er een groep grijze 
makaken tegen.` 

Met enige regelmaat stappen we uit voor een foto en. Een van de foto stops is bij een 
rijstveld waar men met paarden de rijst van de velden haalt, die daar traditioneel is geoogst. 
Met kan hier twee keer per jaar rijst verbouwen (op Bali zelfs drie keer), en daarmee is 
Sulawesi de graanschuur van de omringende (ei)landen. 

We lunchen uitgebreid bij een stalletje waarbij je vis en drie verschillende soorten soep kan 
eten. Afhankelijk van je keus wordt er een schep bouillon uit een teil geschept en de 

bijbehorende vleessoort toegevoegd. 
Verder wijs je de vis van je keuze aan op de 
BBQ, schept rijst er bij en klaar ben je. Ik 
begin een keelontsteking te ontwikkelen. In 
mijn jeugd werd er dan een schep honing 
naar binnen gemetseld. Dus toch maar eens 
vragen aan de begeleiders of dat hier 
ergens te koop is. Tenslotte hebben we het 
langs de weg zien verkopen. Dat is ons 
personeel niet kosher genoeg voor de 
gemiddelde blanke, en dus eindigen we bij 

de plaatselijke apotheek waar een beervormig flesje wordt gekocht. Het helpt prima en zal 
later ook Nelleke nog van dienst zijn.  

Verder is het vooral kilometers vreten tot we in Sengkang tegen drieën bij het BBC hotel 
komen. We krijgen een stinkende rokerskamer in een budget hotel. Wel kunnen we hier 
naar de 5e etage om uit te kijken over de omgeving, en dan vooral over Lake Tempe. Nu zien 
we een rivier, en niet zo zeer 
een meer, maar het uitzicht 
mag er wezen. Bovendien 
kunnen we zien dat op het 
dak een moderne zon-
thermische installatie staat. 
Een mens heeft recht op 
beroepsdeformatie. 

Om even over vieren moeten 
we ons weer melden voor 
een boottocht op het meer. 
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We komen in het zelfde type boot als gisteren, met twee verschillen: deze heeft een 
buitenboordmotor en kleine stoeltjes. Mijn rug houdt van deze boot. Bovendien kunnen we 
samen in één boot. 

 
De tocht overtreft onze verwachtingen. Dat is niet heel moeilijk, want die hadden we niet, 
maar bij verwachtingen is overtreffen altijd goed. Het blijkt dat dit niet zozeer een meer is, 
maar in feite een moeras. Het valt een paar keer per jaar grotendeels droog. In de delen die 
nat blijven hebben zich vissers gevestigd. Zij wonen in huizen op bamboevlotten. Die vlotten 
zijn met een stevige bamboe stok verankerd. Iedere drie jaar wordt een deel van het vlot 
vervangen door nieuw bamboe. 

Bij het gezin dat ons ontvangt is eenvoud troef. Er is een koelkast, maar daarin bewaart een 
zoontje van een jaar of vier zijn knuffels. De zonnecel op het dak wekt onvoldoende op om 
de koelkast aan te sluiten. Via het vlot kan je rond- en heen en weer lopen. We krijgen van 
de gastheer thee en gebakken banaan. En ook uitleg over het zouten en drogen van vis. 

Als je naar een luchtfoto van het gebied kijkt op google 
maps, dan blijkt het geen ongeorganiseerd systeem te 
zijn, maar een doordacht aangelegd geheel. De 
waterplanten worden verankerd met bamboe staken, op 
een dusdanige manier dat er grote cirkels ontstaan, met 
daarbinnen de huizen. De vis houd zich onder de 
waterplanten op. Met staande netten, die omhoog 
worden gehouden door plastic flessen wordt de vis 
gevangen. Wie over het meer wil varen moet wel een 
paar keer dwars door zo’n muur van planten heen. Alleen 
de sternen, ijsvogels, een roofvogel14 en de reigers zijn 
het daar niet mee eens. Tegen de tijd dat we terug 
komen valt de duisternis en is het weer moskeetijd. Langs de bewoonde stadsoever is het 
druk. We eten bij het restaurant naast het hotel en zijn verder klaar voor de volgende 

 
1414 Volgens de FB experts de Black-Winged Kite (Elanus caeruleus) 
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etappe. Ary houdt contact met reisbureau en zijn netwerk. Bij ons onweert het. Dat is 
klaarblijkelijk nog niets in vergelijking met de route die hij niet genomen heeft. Daar zijn 
tientallen woningen weggespoeld.  

SENGKANG – RANTEPAO, 17 APRIL 

Via de informatie/verhaal van de reis van Frans en Annemarie weten we dat we nu op weg 
gaan naar een bijzondere cultuur, die van de Toraja. Maar daar zijn wij nog lang niet. 

Eerst moeten we op excursie naar 
een plaatselijke weverij. Die 
worden weggeconcurreerd, en het 
is nog vroeg in de straat van de 
wevers. Maar Nelleke herkent het 
geluid van weefgetouwen en zo 
kunnen we toch ergens kijken, al 
zullen we wel tot de laatsten 
behoren die kunnen zeggen dat ze 
dit hebben gezien. We kijken ook 
nog in wat stoffenwinkels, maar bij 
gebrek aan verkopend personeel is 
dat niet echt een succes. 

Volgens de reisbeschrijving moeten we hierna via een weg met vele haarspeldbochten een 
heuvel op om goed zicht op het meer te hebben. Ary vindt dat verspilde tijd, vanaf het dak 
van het hotel hebben we dat ook gezien. Hij stelt voor het meer rond te rijden om zo sneller 
in Toraja te zijn. Dat valt tegen. De regen heeft de weg verminderd begaanbaar gemaakt. Er 
zijn eindeloos veel plassen waarbij volstrek onduidelijk is hoe diep ze zijn. Dus het is een 
langdurig slingeren, hobbelen en spatten. Niet opschieten heeft een nadeel, maar uiteraard 
ook een voordeel, want je kan veel beter om je heen kijken. De plaatselijke bevolking is 
vandaag in een trouwlustige bui en dus zien we veel groepen mooi uitgedoste en vrolijke 
mensen. Ary stelt zelfs voor te party crashen, maar dat gaat ons wat ver, dus we slaan het 
aanbod vriendelijk af. 

 Een heel bijzondere stop is in Wattansoppeng. Het is de enige plek in Indonesië waar 
vleermuizen gewoon op het centrale plein in de boom hangen. En dan niet een, maar 
honderden. De 
Wattansoppengianen zijn trots op 
de vleermuizen en beschermen ze 
stevig. Er is zelfs een Pos Polisi die 
er op uit kijkt. Dat lijkt niet 
onnodig, want ook de 
Manadonezen houden van 
vleermuis, mits goed gebakken. 
De andere bezienswaardigheid is 
de villa Juliana uit 1905, een 
cadeau aan Wilhelmina bij de 
geboorte van haar dochter.  
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Dit gebouw staat nu op de Indonesische lijst van cultureel erfgoed. 

Veel foto’s later vervolgen we 

de tocht. Los van een enkele 

stop bij een mooi gebouw, 

een islamitische begraafplaats 

en een grafzerk- en 

vijzelproducent (je moet 

kunnen differentiëren in je 

business) rijden we in rechte 

lijn naar onze lunchstop, 

halverwege de middag. Het 

restaurant ligt al in de heuvels 

en heeft een prachtig zicht op 

de bergen en het dal die het begin van Torajaland vormen. Buntu Kabobong in Bambapuang 

is onder verschillende namen te vinden. De meest gebruikte is de erotic mountain, maar 

Intermezzo. 

Rond de vorming van deze bergen is een mooie legende. Een koning had 

twee kinderen. Deze vond hij zo mooi dat hij niemand goed genoeg vond 

voor ze als partner . En dus kwam hij op het lumineuze idee ze met elkaar 

te laten trouwen. Zijn vrouw had wat bedenkingen als ”Dit is incest en 

wat zullen de buren zeggen?” Dus bedacht de koning dat de goden om 

toestemming vragen wel een plan was. Die woonden op de berg, en die 

was knetterhoog. Daarom stuurde hij een bediende ipv zelf te gaan. 

Halverwege dacht de bediende “kolren mendapatkannya!” en keerde om 

met de mededeling dat het goed was. De goden waren pissed, omdat er 

uiteindelijk geen advies was gevraagd en er niemand op de koffie was 

gekomen en dus versteenden ze de kinderen en spleten met een 

aardbeving de berg, zodat ze voortaan altijd wijdbeens op een partner 

lagen te wachten. De rest van de familie werd veranderd in vissen, die nu 

in de rivier tussen de bergen leven. 

Dat de republikeinen daarna Saté Ikan hebben uitgevonden is een 

gerucht.  
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naast Buntu Kabong kom je ook Gunung Nona15 regelmatig tegen. Het dal is zo fraai dat het 

er op lijkt dat iedere toerist op weg naar Toraja hier stopt. 

Dan is het door naar Rantepoa, 
naar ons Toraja Heritage Hotel. 
Het is volstrek fake, de kamers 
zijn gevestigd in tongkonan 
gebouwen. Een tongkonan is het 
traditionele schipvormige huis 
van de Toraja16. 

Het hotel heeft een groot 
zwembad en een idem 
restaurant. Het ligt ruim een 
kilometer van het centrum 
heuvelopwaarts. We stappen in 

de stromende regen in het zwembad. Daarna lijkt het haptijd. Ik bestel een 
paddenstoelensoep en, evenals Nelleke, eend. De soep is niet verkeerd, al zou in mijn 
beleving de groente even mee gekookt kunnen worden. Ik heb het gemiddeld niet zo op 
rauwe meuk in de soep. Bij de eend is een lekkere Indische saus. De eend zelf zou ook paard, 
os, varken, rat of eventueel een veggieburger kunnen zijn. Mijn schoenzolen zijn er in ieder 
geval niet voor gebruikt, dat kan ik ter plekke controleren. Het, waarschijnlijk niet 
vegetarische, product is droog als gort en donker als een bananenschil die drie maanden in 
de volle zon heeft kunnen drogen. 

We besluiten het gebakken karkas weg te spoelen met een kop koffie. Dat brengt me op het 
volgende. Het nummer “Wonderful Tonight” is een van de beste nummers van Eric Clapton. 
De aller, aller mooiste uitvoering is een life versie samen met Katie Kissoon. Als ik een 
instrument zou bespelen zou ik dit nummer willen kunnen spelen. Maar stel nu dat je niet 
heel talentvol bent, en alleen in het 
bezit van een programmeerbaar 
keyboard. En stel dan dat je tijdens het 
zingen merkt dat het niet lukt om de 
toonhoogte van Eric, noch die van 
Katie te halen. Dat je eigenlijk gewoon 
vals zingt, terwijl je ook het 
voorgeprogrammeerde tempo 
kwijtraakt. Dat ritme loopt 
meedogenloos door als blijkt dat het 
spelen van de gitaarsolo op het 
keyboard geen oplossing is, en dat je 
ook daar het tempo kwijt raakt. 
Uiteindelijk heb je alleen drie niet synchrone melodielijnen, waarvan twee vals. Samengevat: 
onze koffie smaakt marginaal slechter17. 

 
15 En het betekent allemaal hetzelfde, er zijn gewoon meerdere talen in het gebied. 
16 Wat “bergmensen” betekent. 
17 En ja, deze omschrijving is gebaseerd op de muziek die ter plekke life wordt gebracht. 
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Dan gaan we naar bed op een hoogte van zo’n 850 meter, omgeven door bergen die bijna 
het dubbele halen. Daardoor is het iets koeler en zeer aangenaam. 

TORAJA, EEN LAND VAN DOOD EN BUFFELS  

De cultuur van de Toraja wordt beheerst door de dood. Dat snap je niet tijdens een rondreis 
van een paar dagen, maar wat we hebben opgepikt vatten we hier samen. 

De Toraja (net als de rest van de Indonesiërs) hebben een sterke klassenmaatschappij. Deze 
status is aan de voorkant van hun huis af te lezen. Het huis rust op een aantal pilaren. Aan de 
voorzijde zijn dat er drie tot zeven. Met zeven ben je “baas”. De woning is dus schipvormig, 
al lijkt het van opzij ook op de kop van een buffel. Met een trap kom je boven in een centraal 
verblijf met een keuken (dwz een plek om vuur te maken). Aan de achterzijde is de kamer 
voor de bewoners. Aan de voorkant van de ontvangstruimte, naast de deur, is een 
logeerkamer met daaronder een hele lage ruimte. Het dak is van bamboe, dat zo’n honderd 
jaar mee gaat. Vooral bij oudere tongkonans kunnen de meest fantastische planten op zo’n 
dak groeien. Tegenwoordig wordt op dit punt sterk bezuinigd en kiest men voor golfplaat, al 
gaat dat maar zo’n 7 jaar mee. De buitenkant van de huizen is vrijwel altijd prachtig versierd 
met houtgravures, tekeningen of een combinatie van beide. Hanen en buffels zijn het 
centrale thema in de versiering. Verder is er aan de voorkant een kop van een buffel 
aangebracht. Dit is of een albino, of een zwaardbuffel met wijde horens. Deze laatste wordt 
veronderstelt af te stammen van de goddelijke voorouders van de buffels. 

Het graan wordt niet in de woning zelf bewaard, maar in aparte schuren bij de woning. Met 
een bamboeladder18 kan je naar de ingang om daar rijst te halen en brengen. De palen van 
de schuur zijn zo glad mogelijk, zodat ratten niet de kans hebben naar boven te klimmen. 

Moderne Toraja vinden de tongkonan prachtig, maar te klein om echt in te wonen. Daarom 
bouwen ze er vaak een huis naast, dat eventueel met een brug met de tongkonan is 
verbonden.  

Tot hier toe wijkt het leven van dit volk niet echt af. Dit verandert redelijk radicaal als er 
iemand overlijdt. Als iemand ziek wordt gaat deze persoon het huis niet meer uit, tot hij/zij 
weer beter is. Mocht dat niet lukken, dan treedt er een heel circus in werking. 

De persoon waarbij circulatiestilstand is geconstateerd wordt gewassen en voorzien van een 
balsemende crème19 en vervolgens in de ruimte onder de logeerkamer gelegd. Bij het huis 
plaatst men een witte vlag: hier is een zieke mens. 

De familie komt de twee weken daarop volgend op bezoek, zorgt driemaal daags voor een 
goede maaltijd voor de zieke persoon en zet daar uiteraard een biertje en/of wat sigaretten 
bij, wat altijd bijdraagt tot een goed gesprek. Na een week of twee besluit men dat de 
behoeften van de zieke toch minder zijn. Het lichaam wordt in 15 meter katoen gewikkeld en 
in een kist gelegd, die vervolgens weer in de ruimte onder de logeerkamer wordt geschoven. 

 
18 Stel je niets voor bij “ladder”. Het is een bamboe stam waar wat gaten in gehakt zijn. 
19 Bij echt balsemen worden de ingewanden verwijderd, maar dat kan hier niet, want dan gaat de zieke dood. 
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Dan wordt het tijd voor het plannen van de uitvaartceremonie. Dit gebeurt op “de 
verdrietige dag” als de familie bij elkaar komt om plannen te maken. Op die dag slacht men 
een buffel om de toon te zetten. Vervolgens: 

- bepaalt men het begrafenisbudget, 
- stel men vast bij wie er uitstaande vorderingen zijn om dit budget rond te krijgen, 
- regelt men de details van de ceremonie, 
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- bepaalt men hoelang er nog gespaard moet worden voor de begrafenis 
- verdeelt men de erfenis op basis van het aantal buffels dat de verschillende 

erfgenamen in bezit hebben. 

Daarna gaat men over tot de orde van de dag tot er voldoende geld, en vooral het vereiste 
aantal buffels is om de ceremonie uit te voeren. Dit kan toch zomaar enkele maanden of 
jaren duren20. 

Als de begrafenis eenmaal in 
gang wordt gezet pakt men pas 
echt uit. Prestige verdien je in 
Toraja door de omvang van je 
uitvaart. Dus begint men weken 
van te voren met het bouwen 
van tijdelijke onderkomens voor 
de gasten. En een ruime keuken 
natuurlijk. De bamboe kamers 
zijn met zeil overtrokken. 
Centraal op het terrein van de 
ceremonie wordt een open 
tongkonan gebouwd. Daaronder 
komt de ruimte voor de master of ceremonies en zijn staf. 

De uitvaart begint met het slachten van een buffel, waarna het vlees wordt uitgedeeld in het 
dorp. De zieke persoon wordt uit de lade gehaald en naar buiten gebracht. Op dat moment 
is de persoon officieel dood. De kist wordt met een mooi versierde draagstoel naar de open 
tongkonan gebracht en daar neergezet. Het in het zwart geklede21 bezoek kan nu afscheid 
nemen en zijn/haar respect betonen. Daar moet niet gering over gedacht worden. Een paar 
armzalige toeristen nemen een slof sigaretten mee, maar directe relaties komen aan met 
een buffel of een varken. Daar de hele economie draait om de buffel wordt nauwkeurig boek 
gehouden van de giften en ook waar het vlees vervolgens weer heen gaat. 

Afhankelijk van de hoeveelheid bezoekers duurt zo’n receptie een of meerdere dagen. 
Tijdens zo’n receptie dag slacht men weer een buffel. 

Op de laatste dag slacht men alle overige buffels en een aantal varkens. Nu is het van belang 
dat er voldoende buffels sneuvelen, want aantal en soort zijn bepalend voor de volgende 
stap. Bij de hoogste kaste dienen er ten minste 24 buffels gedood te worden, waaronder een 
albino en/of eentje met wijde horens. Alleen dan heeft de overledene het recht een pop bij 
het graf te plaatsen. 

Na afloop van de ceremonie wordt de kist naar het graf gedragen. Alles blijft verder achter: 
alle materiaal wordt slechts eenmalig gebruikt, iedere andere oplossing zou niet van respect 
getuigen. En niemand voelt de noodzaak om te betalen voor het opruimen. 

 
20 We hebben tot 37 jaar gezien  
21 Zwart betekent overwegend zwarte kleding. Een zwart T-shirt met witte koppen van ZZ top-leden is 
bijvoorbeeld geen probleem. 
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De prachtig versierde draagstoel wordt bij het graf achter gelaten. En dan is het afhankelijk 
van rijkdom en de plaats in Toraja waar de handeling plaats vindt:  

- Als er een druipsteengrot is, 
gaat de kist de grot in, of 
wordt naar een uitbouw op 
de rots gehesen. Tenzij de 
kist niet past, dan wordt 
alleen het lichaam ergens in 
de grot gelegd, en blijft de 
kist buiten achter. 

- Als er rotsen zijn wordt daar 
een ruimte in gehakt 

- Als het allemaal te lastig 
wordt bouwt men een 
grafhuis. Dit kunnen ook 
verzamelgebouwen zijn. 

- Ter afronding kan er een pop worden geplaatst nabij het graf of, bij een andere 
stroming onder de Toraja, een monoliet op een veld worden geplaats naast de 
monolieten van andere overleden familieleden. 

Met het plaatsen van de pop, die zo veel mogelijk op de overledene moet lijken, is het 
ritueel ten einde en kan de geest van de overledene naar de zuidpool om zich daar te 
verenigen met de goden. Als er vervolgens geen grafrovers komen, wat hier een groot 
probleem is, eindigt hier het verhaal, hoewel er soms nog wel eens een varken sneuvelt om 
de pop schone kleding te mogen 
geven. 

Bij baby’s die sterven voor ze een 
eerste tand hebben is het ritueel 
dat er een gat in een boom wordt 
gehakt waarin het lichaam wordt 
geplaatst. Er is zelfs een verhaal dat 
dit pas met de 3e baby gebeurt, wat 
iets zegt over kindersterfte. 
Formeel is deze begraafmethode 
verboden, maar er is nogal wat bos 
in de bergen van Toraja. 

RONDJE TORAJA, 18 APRIL 

We beginnen de dag met de mededeling dat er een ceremonie is waar we heen kunnen. We 
vertellen dat we er al iets van weten, omdat we een documentaire van Erica Terpstra 
hebben gezien. Dit leidt tot enthousiasme. Erica is vanuit deze reisorganisatie begeleid. Een 
beetje lastig was dat ze op de ceremonie met een varken aan kwam zeulen. Dat past slecht 
in de boekhouding. Varkens slacht men vaak pas later, omdat er anders te veel vlees is na 
afloop. En zo’n onaangekondigde big doet het slecht bij de kolommen debet en credit.  
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Om te voldoen aan de traditie nemen we een slof sigaretten mee. Het blijkt een dubbele 
uitvaart: moeder en zoon. De moeder was drie jaar ziek, en men stond op het punt haar 
dood te verklaren toen ook de zoon ziek werd. Nu, weer een jaar verder, heeft men het 
afscheid rond. De beide zwaar versierde kisten staan op de open tongkonan. We mogen alles 
en overal fotograferen en krijgen thee en koekjes aangeboden. De familie neemt plaats in 
hun tijdelijke ruimte en er worden gedichten voorgelezen. 

Dan is het tijd om de buffel te 
slachten. Ze binden hem vast en 
snijden de strot door, maar dat gaat 
niet helemaal goed en in plaats van in 
elkaar te zakken rukt het beest zich los 
en zet het op een lopen. Neem van 
ons aan dat iedereen opzij springt 
voor een stervende maar zeer boze 
buffel. Na korte tijd wordt het dier 
weer uit het bos achter het terrein 
gejaagd en sterft het alsnog, onder 
gescheld van de ceremoniemeester en 

misprijzende blikken van “albino” slachters22. De kreet “bloeden als een rund” krijgt in ieder 
geval betekenis. 

In een tijd van ja of nee wordt het kadaver uitgebeend. We kijken nog eens naar wat varkens 
die aan een bamboe stok of aan in een krat worden binnen gedragen, en dan geloven we het 
wel. Het wordt tijd om meer te zien van de omgeving. 

De volgende stop is de begraafplaats Londa. De drukte rond het ceremonieterrein is zo 
groot, dat je er alleen met een scooter door komt, of een roteind om moet lopen. Ary heeft 
inmiddels door dat we graag iets van de natuur zien en graag wandelen, dus hij stelt voor 
lopend naar Londa te gaan. Dat is zo’n 45 minuten lopen. Althans in ons tempo, waarbij veel 
gekeken en gefotografeerd moet 
worden. We zien tropische 
planten, waaronder uiteraard de 
papaja en de banaan. Verder zijn 
er de eindeloze sawa’s, waar men 
aan het oogsten is, of net de 
volgende plantronde voorbereidt. 
In de meeste rijstvelden is een 
dieper stuk, de visvijver. Niet 
alleen zorgt dit voor een visje bij 
de rijst, maar het bestrijdt ook 
parasieten in de velden. Tussen 
de velden in staan veel 
voorbeelden van de Toraja 
bouwstijl. 

 
22 Een slachter die de eer heeft gehad een albino buffel te doden mag iets wits dragen op de zwarte kleding om 
zijn status aan te geven. Dit jongmens zal nog jaren op iets wit moeten wachten. 
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Uiteindelijk komen we bij Londa. We kunnen zelfs de druipsteengrotten in om te kijken hoe 
de doden zijn geplaatst. Samenvattend: het is een zooitje. Voor de ingang staan veel half 
vergane draagstoelen, die men plompverloren achterlaat. In de grot staan half vergane 
kisten naast prachtige nieuwe exemplaren. En boven dat alles torent buiten een balkon met 
poppen van overledenen. 

Bij de begraafplaats is een 
houtsnijder bezig om poppen en 
draagstoelelementen te maken. Ook 
staan er twee prachtige buffels. Dat 
is heel tegenstrijdig, maar bij leven 
worden buffels hier vertroeteld. De 
dure exemplaren hebben zelfs een 
eigen verzorger die de hele dag 
zorgt voor lekker eten en de buffel 
wast (uiteraard met een zeepje) en 
borstelt. Tenslotte moet hun geest 
t.z.t. met een familielid mee naar de 
goden en daar zorg je fantastisch 
voor. 

Er is al gemeld dat je prestige wordt bepaald door je begrafenis. Het is dan wel mooi als er 
iets meer over blijft dan het verhaal dat veel buffels en varkens de ceremonie niet 
overleefden. De oplossing is te zien op de tongkonan. Aan het centrale kruis worden de 
horens van de dieren bevestigd, zodat iedereen weet dat het er “veul” waren. 

Dan rijden we naar Ke’te Ke’Su. In dit dorpje is ook een heuvel waarin men begraaft en er 
staat een grote reeks tongkonans en een monolietenveld. Een van de tongkonans is in 
aanbouw, zodat we de eerdere beschrijving zelf kunnen zien. Deze huizen zijn in zoverre nog 
origineel dat ze een bamboe dak hebben. 

Het tweede grafcomplex voegt 
weinig toe, als is de manier waarom 
men overledenen naar boven sleurt 
indrukwekkend. Ook staat er hier 
een aantal begraafhuizen, zodat we 
ook daar nu een beeld van hebben. 
Het laatste in de serie 
begrafenisritueel is een bezoek aan 
een kistenmaker. Eerlijk is eerlijk: 
de kisten zien er fraai uit. Ke’te 
Ke’Su heeft een beperkte Ikea 
uitgang, waar Nelleke een tasje 
voor haar breiwerk koopt. 

Dan is het alweer lunchtijd, wat in Indonesië zelden voor 14:00 uur valt. Er is gekozen voor 
een restaurant met onder meer een originele Toraja kaart. Wij kiezen voor de kip in bamboe, 
die best aardig is. Wat er ook valt rond die tijd is regen, en een hele hoop. De lunch smaakt 
er niet minder om. 
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De laatste excursie is binnenhuis, dus een beetje regen is geen bezwaar. We rijden naar een 
weverij, waar twee verschillende getouwen en een katoenspindelwiel staan. Nelleke doet er 
inspiratie op, ik twee T shirts. 

Eenmaal terug gaan we 
zwemmen in de regen. Het 
personeel wordt daar 
bloednerveus van, want een 
badende gast wacht je op met 
een handdoek. Maar of dat nu in 
de stromende regen moet?? 

We dineren weer in het hotel, 
en gaan voor veilige gerechten: 
salade en loempia’s. De 
samenstelling van de salade is 
op zijn minst vreemd, de 
loempia’s zijn verzopen in het 
bakvet. Wij houden er niet van. 

NOORD TORAJA, 19 APRIL 

We beginnen de dag met de mededeling van facebook aan Nelleke dat ze 39 jaar getrouwd 

is. Veel mensen feliciteren haar, dus ik ga er van uit dat de mededeling correct is. 

De activiteiten beginnen met 

marktbezoek. Allereerst een 

algemene markt, waar alles 

wat los en vast zit wordt 

verkocht, van levende vis tot 2e 

hands BH’s. Een 

onoverzichtelijke en kleurrijke 

bende, waar wij in ieder geval 

dol op zijn. Daarna zijn de 

buffel- en varkensmarkt aan de 

beurt. Sommige buffels staan 

er eigenlijk niet eens voor de 

verkoop. Het gaat er om dat de omgeving weet dat men een bijzonder exemplaar heeft voor 

het geval er iemand plotseling ziek wordt. Er komen pick-up trucks om een mooi dier voor de 

ceremonie uit te zoeken. Daarnaast komt men gewoon inkopen. Zo wil iemand een varken, 

maar geen 20 cent (of 3000 roepia) betalen voor een plastic tasje. En dus wordt het varken 

met wat bamboe achterop een scooter geknoopt. 

Wij eindigen de markttour met een tweede algemene markt. Ary koopt hier cangkuning voor 

ons, warm snoepgoed dat bestaat uit palmsuiker in kokos. Niet iets voor Nelleke, wel voor 

mij. Ary vindt het zielig voor Nelleke en duikt als een speer nog wat gebakken banaan op. 
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Dan is het tijd voor een langere wandeling 

langs tongkonans, graven en sawa’s. Dat lijkt 

als meer van het zelfde, maar de plaatsen die 

we onderweg zien, en de verschillende 

elementen van de cultuur maken het tot een 

hele mooie tocht. De vergezichten over de 

dalen met sawa’s zijn heel erg mooi, en dat 

steken we niet onder stoelen of banken. 

Ilham en Ary bedenken dat het een goed plan 

is om de vallei rond te rijden, zodat we de 

schoonheid van alle kanten kunnen zien. Dat 

is correct, maar ze zien een ding over het 

hoofd. Door de enorme regen van gisteren is 

er nogal wat schade aan de weg en is het 

vreselijk rijden. Op enig moment moet Ary er zelfs uit om aan te wijzen hoe er langs een 

wegverzakking gereden 

moet worden. Gelukkig zijn 

ze zeer bekwaam en gebeurt 

dit alles zonder problemen. 

De heren geven af op de 

politici in het algemeen en 

de twee burgemeesters van 

Toraja in het bijzonder. 

Waarschijnlijk terecht, maar 

er vindt hier zoveel illegale 

kap plaats dat er dat er niet 

tegen het grote aantal 

verzakkingen dat ontstaat aan te werken is.  

We lunchen in hetzelfde restaurant als gisteren, en weer meer dan uitstekend. Eigenlijk zijn 

we er voor vandaag wel klaar mee, maar Ary wil ons een huis laten zien met 200 

buffelschedels. Het huis van deze 

uitvaartkampioen ziet er inderdaad 

indrukwekkend uit. De regen begint 

inmiddels serieus te worden, en wij 

zijn blij dat we, na twee kleine foto-

shoots naar het hotel kunnen. Weer 

zwemmen we in de regen, en nu 

staat er zelfs een bediende langs de 

kant met de vraag of we 

handdoeken willen hebben. “Don’t 

you think they might get rather 



Bali, Sulawesi & Singapore 2016 - 46 - 

 

wet?” antwoord ik op zijn vraag. Nelleke legt uit dat de man is voorgeprogrammeerd en 

niets, maar dan ook totaal niets van mij begrijpt. “Just say YES or NO”. Bij NO verdwijnt hij 

zichtbaar opgelucht; ze had dus weer eens gelijk. 

We hebben zo goed geluncht dat ik eindig met een banana-split ipv een diner. Bovendien is 

het m.i. niet mogelijk ook het ijs nog te verzieken. Dat blijkt te kloppen, al doet het product 

de 39 jaar ook geen eer aan. 

ZUID TORAJA, 20 APRIL 

We gaan in rechte lijn naar 
nieuwe graven, die bij Lemo. Of 
eigenlijk nog oudere graven dan in 
Londa. We vinden het anders, 
mooi en interessant, maar 
hebben ook geen zin om de hele 
pokkenheuvel op te klimmen om 
maar geen schedel of doodskist te 
missen. De dus wisselen we de 
ochtendgymnastiek 
heuvelopwaarts in voor een 
stevige wandeling door en rond 
het dorp. Hier laat Ary andermaal 
allerlei bomen en struiken zien. We staan uitgebreid stil bij de koffiestruik als bron van al het 
goede (ook wij hebben onze ceremonies) en kijken naar de mislukkingen van de cacao. 
Zonder nadenken is men de cacaobomen te dicht op elkaar gaan zetten om meer te kunnen 
oogsten. De enige die het daardoor echt beter gingen doen waren de parasieten. Maar er is 
veel meer: cassave, grapefruit, mandarijn, varkensgras, kokosnoten, palmen voor palmwijn 
en vooral veel bananen. 

De mensen in het dorp zijn heel 
vriendelijk, niemand protesteert 
als we ons een slag in de rondte 
fotograferen. Alleen de Rataplans 
zijn het er niet altijd mee eens. 
Ary noemt ze “saté blaf-blaf”. 
Weliswaar is hij vroom moslim, 
maar een verwijzing naar 
landgenoten die anders over 
hondenvlees denken lijkt hem op 
zijn plaats. Een voorbijganger 
heeft het over “kakkies”. Toen ik 
nog erg jong was werd me 
regelmatig gezegd: “Loop je weer 

op je blote kakkies?”. Over de suggestie dat ik in de stront liep kon ik me verschrikkelijk 
driftig maken. Op mijn blote voeten lopen was mijn zaak, en ik had ogen in mijn hoofd dus 
de suggestie dat ik door hondenstront liep te stampen was belachelijk!  
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Nu begrijp ik dat het “ga je te voet” betekent. Iedereen die een driftbui van me te verduren 
heeft gehad: hierbij alsnog excuus 
namens volk en vaderland! ☺ 
Ondanks alle Rataplans is de kans 
hier trouwens groter dat je 
kakkies in de rijst eindigen. Het is 
oogsttijd en iedereen legt grote 
stukken landbouwplastic neer, 
waar de rijst op wordt uitgespreid 
om te drogen. Iets lastiger om met 
twee auto’s langs te rijden, maar 
heel effectief in deze 
temperatuur.  

We hoeven tijdens de wandeling geen moment bang te zijn dat we moe worden. Ilham is 
met de volgauto nooit ver uit de 
buurt. 

Na zo’n anderhalf uur worden we 
weer ingeladen en naar het 
babygraf gebracht. Als eerder 
gemeld: een boom waarin baby’s 
zijn begraven. Als speciale 
bijzonderheid wordt gemeld dat 
dit niet dezelfde boom was als die 
waar Erica Terpstra naast gestaan 
heeft. 

Als we aangeven niet nog een 
reeks graven te willen bezoeken doet Ary nog een weekmarkt. Het meest opmerkelijke is dat 
die is afgezet met zeil, en wel op de hoogte van de gemiddelde Indonesiër, oftewel net 
onder mijn kin. Gebukt doen we een rondje, waarna het tijd is voor “de kinderen”. 

Eigenlijk is het te gênant voor woorden, maar we worden naar een Fries project voor 
kinderopvang gebracht. Als er toeristen komen wordt er een groepje opgeroepen in de 
leeftijd van 8 tot 12, die dan op bamboe fluiten en een dansje doen, ondersteund door een 

eenzame trommel. Daarna wordt 
om een donatie voor het project 
gevraagd. We mogen zelfs hun 
kamers bekijken om te zien of ze 
wel goed verzorgd worden. De 
voorstelling vinden we al erg 
genoeg (maar wel leuk), verdere 
inbreuk op hun privacy is wat ons 
betreft onzin. 

En dus worden we naar een 
restaurant geleid waar we een 
lunch krijgen aangeboden door de 
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reisorganisatie. Voor ons is dat “een koekje uit eigen doos”, maar het eten is goed en dus 
bedanken we de begeleiding hartelijk (het glaasje fris moeten we wel zelf betalen). De 
gebakken garnalen en tjaptjoi zijn een aanrader. 

Daarna krijgen we de 
gelegenheid om een rondje door 
Rantepao te wandelen. Op het 
centrale plein staat de regionale 
held, die aan het begin van de 
20e eeuw door Nederlanders is 
geëxecuteerd. Waarschijnlijk, en 
in lijn met het Toraja-geloof, ziet 
zijn geest ons en laat een 
enorme onweersbui op ons los 
om zijn nazaten te beschermen 
tegen de Belanda’s. We 
begrijpen dit en gaan terug naar 
de auto die ons naar een lokale koffiebrander van Toraja koffie brengt. Hoewel men ons niet 
op een specifieke religie heeft kunnen betrappen zijn ze er rotsvast en terecht van overtuigd 
dat we een diep geloof in goede koffie hebben. 

De producent geeft een boeiende uitleg over de juiste hoogte om bonen te plukken, over 
drogen en fermenteren en vooral over het branden met traditionele aardewerken oventjes. 
We houden de ogen niet droog en kopen voor te veel geld een halve kilo Toraja koffie. En 
daarmee zit de tour er op. 
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RANTEPAO - MAKASSAR, 21 APRIL 

De dag begint vroeg, want we moeten 
een roteind rijden. En dat blijkt maar 
goed ook. Het chique hotel klust in het 
laagseizoen wat bij door groepen 
schooljeugd binnen te halen. De leiding 
heeft bedacht dat die om zes uur vol in 
de ochtendgymnastiek moeten. Nu zijn 
het allemaal pubers in volle rijpheid, dus 
daar moet veel verbaal geweld op 
losgelaten worden en er komt veel 
protestgeluid uit. 

Nelleke bewijst weer eens veel 
kernachtiger te kunnen formuleren dan ik. Ze neemt een halve slok koffie. “Ik drink een 
afgewerkte smeerolie”, zegt ze en schuift de gifbeker van zich af. Ik overweeg de suggestie 
“lauwwarme afgewerkte smeerolie”, maar bedenkt dat je niet moet sleutelen aan perfectie. 
Voor het hotel hebben we nog wel een adres van een goede koffiebrander. 

Dan is het tijd voor de lange rit. Af en 
toe een stop bij iets moois, maar 
verder een kwestie van gaan. Er was 
ons een stop voor de Jezus van Toraja 
belooft, een beeld dat 10 centimeter 
hoger is dan die in Brazilië. Waar 
hoge bomen veel wind vangen, 
vangen hoge goden veel wolken, dus 
helaas, een foto zit er niet in. 

Uitgebreidere stops zijn er voor koffie 
en de lunch. Bij de laatste, bij de haven van Parepare, vragen we om lemon squash. Dus 
worden ons twee blikjes sodawater gebracht, en een aan stukken gesneden limoen, die wij 
naar hartenlust mogen 
squashen. 

De leukste stop is bij een 
visserplaatsje, met netten, 
bootjes en gedroogde vis, maar 
al snel liggen we weer op 
snelheid naar ons hotel. Ary 
wijst ons nog even op de rosse 
buurt in het havenkwartier. Dat 
je in dit gelovige land geen 
uithangbord kan ophangen met 
“hier voor de hoeren” verbaast 
ons niet. Dat het allemaal 
karaokebars beweren te zijn weer wel. 
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En zo staan we even na vijven weer bij Pantai Gapura in Makassar. Een rondje zwembad leidt 
er toe dat men weer met ons op de foto wil. Daarna is er een kleine maaltijd en heerlijke 
koffie bij de buren. Nog een keer kijken we over het water en zien wat ook Indonesië is. Om 
de stad mooi te houden is er 
een beschermde kustlijn waar 
niet gebouwd mag worden. Al 
stond ons resort er al. En kon je 
moeilijk nee zegen tegen een 
resort dat Suharto wilde. En die 
haven was er al. En een tweede 
kleine vissershaven was echt 
nodig. En als er dan toch een 
vijfde presidentieel paleis moet 
komen, dan moet dat natuurlijk 
aan het water. Conclusie: een 
strakke kustlijn is prachtig, maar 
voor Makassar zit het er, 
ondanks de verordeningen, niet 
meer in. 

MAKASSAR - MANADO 22 APRIL 

Om zes uur zitten we aan het ontbijt, om 06:02 keurt Nelleke de koffie krachtig af. Een half 
uur later staan Ilham en Ary voor de deur om ons af te zetten bij het vliegveld. Bij de 
bewaking zegt Ary dat hij echt niet verder mee mag, dus daar nemen we uiterst hartelijk 
afscheid van deze topbegeleiders. We wensen ze veel werk toe, aan onze evaluatie zal het 
niet liggen. Het enige waar wat aanmerkingen op zijn, zijn sommige hotels, maar dat is niet 
hun verantwoordelijkheid. (Zie voor de beoordeling van de hotels de bijlage “zuivere 
wetenschap”). 

Wie wij zeker niet aan zullen 
bevelen is Garuda. Sterker 
nog, daarvoor trekken we de 
sociale media open. We 
kunnen hoog of laag 
springen, maar we gaan weer 
voor een koffer overgewicht 
het schip in. Dat wordt 
onderhandelen als we terug 
zijn. Nu is het alleen heel veel 
administratie, omdat we op 
papier willen dat we onder 
protest betalen23. 

Met een Starbucks is het leed 
al snel verholpen en ook het boarden gaat snel. We vliegen met een Bombardier. Daar staan 
de stoelen 2*2 en dus is het vliegtuig smaller dan de Boeings of Airbussen. Ik vind het wel 

 
23 Bij terugkomst neemt Diving Holidays het probleem van ons over. Weer pluspunten voor Irene! 
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lekker. In een uur en een kwartier vliegen we naar de andere kant van het eiland. Daar meldt 
een bord krachtig dat we weer aan de andere kant van de evenaar zijn. Daar dit geen invloed 
op de temperatuur heeft vinden wij alles best. 

Minder best vinden we de man 
die het bordje “Party Kool” 
krachtig omhoog houdt. Sterker 
nog, we vinden hem helemaal 
niet. Na wat bellen komt het 
hoge woord er uit, ze zijn ons 
vergeten en of we op kosten van 
het resort maar een taxi willen 
pakken. Inmiddels zijn alle 
bonafide taxi’s vertrokken, dus 
moeten we kiezen uit 
zwartrijders. We nemen de 
eerste de beste. Deze gooit 
blijmoedig alle bagage achterin 
waarna wij plaats mogen nemen op de totaal versleten achterbank. Vriendelijk vraagt hij 
waar we vandaan komen en waar we heen moeten. “Dat wordt dan 120.000 rupia”, stelt de 
chauffeur. Mijn inschatting is dat dit twee keer de basisprijs is voor de lokale bevolking, 
verhoogt met 20% postkoloniale toeslag voor Nederlanders. We vertellen dat hij kan 
afrekenen bij het hotel en dat wij er niet over gaan. Hij scheurt weg, waarbij hij bij elke bocht 
naar het kruis grijpt dat aan de spiegel hangt. Waarschijnlijk is dat de enige manier om het 
ding niet in zijn gezicht te krijgen. 

De duikbasis Thalassa ligt even noordelijk van Manado, en dusdanig ten opzichte van het 
vliegveld, dat je niet door de stad hoeft.  

We worden als altijd 
ontvangen met vruchtensap, 
waar in dit geval 1000 
excuses aan worden 
toegevoegd. Verder blijken 
het ambtelijke PADI 
bureaucraten. Ze accepteren 
mijn keuring niet, ik moet 
alles opnieuw invullen en 
ondertekenen dat ik fit ben 
om te duiken. Dat ging op 
Bali beter. Volgens dezelfde 
procedure krijgen we daarna 
de briefing. 95% zinloos 
gewauwel over duiken en 
duikprocedures. De vijf 

procent zinvolle informatie over waar je aan te melden en hoe te duiken moet je daar 
tussenuit zien te halen. Ondanks dat onze ontvangende instructeur Yames heel vriendelijk is 
kunnen we onze aandacht er niet bij houden. En dus laten we de wat/waar/hoe laat 
antwoorden nog even herhalen aan het eind. 
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Daarna helpt Yames mijn uitrusting uit de koffer over te hevelen in een krat. Daarbij wordt 
hij ineens een stuk toeschietelijker, ik blijk zowaar echt een uitrusting te hebben die er mee 
door kan. 

We willen onze bagage naar de bungalow slepen, maar daar is geen sprake van. Men maakt 
ons duidelijk dat daar de “mannetjes” voor zijn. 

Het goede nieuws is dat we een leuk huisje hebben, en onmiddellijk aan de lunch kunnen. 
Hier geldt “eten wat de pot schaft”, maar die pot is goed, dus dat is prima. (Nelleke heeft 
daar een eigen mening over.) 

Om de toon verder te 
zetten begint Nelleke 
maar vast met wat te 
breien. Los van dat zij 
het leuk vindt, is het 
een prima ijsbreker. Ik 
heb in heel dit land niet 
meegemaakt dat 
niemand haar aansprak 
als ze bezig was. 
Terecht heeft men veel 
bewondering voor haar 
werk, al vindt men 
sokken een vreemd 
product. Met de lokale 
temperaturen hebben ze een punt. 

Nog die middag maak ik mijn eerste duik. Ik krijg Vikri als duikmeester mee. Het is een jong 
joch met een turboconditie, die zich als een baksteen naar de bodem laat zakken om daarna 
met de turbo weg te zwemmen. Wat mij betreft doet hij zijn best maar, ik ga er van uit dat 
hij vanzelf terug komt, wat hij zowaar nog doet ook. Later wordt gevraagd wat ik van hem 
vond. Als ik aangeef “te snel” krijg ik te horen dat ik daar dan heel duidelijk in moet zijn, ze 
zijn er om ons te plezieren. Tijdens vakantie ook nog duikleiders opleiden is echter niet mijn 
vorm van plezier, dus we zullen het niet eens worden. 

Aan het eind van de middag hoor ik langs het bad dat er ook een heel andere kijk op duiken 
bestaat dan de mijne. Men vindt duiken in Nederland niets. Niet vanwege het zicht, maar 
omdat men zelf de spullen moet dragen en het te lastig is om in het water te komen. De 
mededeling dat er nu op veel plekken trappen aangelegd worden wordt afgedaan met “dat 
is nu veel te laat, en je moet je spul er toch heen sjouwen”. 
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MANADO, 23 EN 24 APRIL  

Dan volgen er twee duikdagen. Er 

is een helder systeem. Er wordt 

gevraagd wie waar wil duiken en 

wat je wilt zien. Op basis van 

voorkeur worden er boten 

ingedeeld waarna degene die het 

hardst schreeuwt zijn zin krijgt 

met totaal voorbijgaan aan 

gemaakte afspraken. Nu gunt 

iedereen elkaar wel wat, en ik 

heb hier toch nog niets gezien, 

dus het zal me duren. 

De duiken worden hier langs de kant van Sulawesi (mainland) en bij Bunaken gemaakt. In 

een eilandenrijk is het lastig om te zeggen “het eiland voor de deur”. Maar er liggen echt een 

paar eilanden, waarvan Mantehage en Bunaken de grootste zijn. De indrukwekkendste is de 

vulkaan links van Bunaken. 

De stekken zijn mooier dan op Bali, en ik zie weer eens planten en dieren die ik nooit eerder 

heb gezien. Nelleke probeert zich over te geven aan het echte vakantiegevoel en daarbij zo 

min mogelijk doen. Dit lukt haar maar ten dele. Zwembad en koffie blijft natuurlijk 

aantrekkelijk, en zo kan je ook eens genieten van het resort. De muggen zijn echter de pest, 

ondanks de klamboe waar we ’s nachts onder slapen. Ons leuke huisje is een groot 

kierenpaleis. De klamboe werkt in ieder geval voor haar niet, de muggen slaan 

meedogenloos toe. 

We maken kennis met een Amerikaanse van de US ambassade. We dineren samen en ze 

vertelt ons dat de president gisteren een moratorium op de aanleg van palmplantages heeft 

afgekondigd. Dat is in ieder geval goed nieuws voor het milieu. Verder wisselen we email 

adressen uit, omdat we mogelijk wel wat 

voor elkaar kunnen betekenen. Ben 

benieuwd. 

Thalassa heeft als slogan “Where you 

come as a guest, and leave as a friend” en 

ze doen hun uiterste best naar die regel te 

leven. 

Het resort wordt gerund door Simone 

Gerritsen, die aan het eind van de ’90-er 

jaren naar Indonesië is geëmigreerd. 
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Aanvankelijk wat verder van Manado, maar drie jaar geleden heeft ze dit centrum gekocht. 

Nu wordt met man en macht geprobeerd om het resort te verbeteren. 

Daarbij staat het milieu (geen plastic) en de mens centraal. Mensen worden hier opgeleid en 

men steunt “Project Aware” die dat uitdraagt. 

Met een vuil zwembad en gebouwen waar de 

muggen door vloer en muren naar binnen 

kunnen is men er nog lang niet. 

Ook qua duiken kan het een slag scherper. 

Waar “nitrox for free” meer en meer een 

gewoonte is, moet je er hier nog stevig voor 

bijbetalen. De kwaliteit is vervolgens wisselend, 

en – heel on PADI – als je zelf je lucht niet test 

doet niemand het. Nergens is het 

zuurstofpercentage af te lezen.  

De gidsen zijn een illusie hier, maar ze zijn 

vriendelijk en op de boot behulpzaam. 

’s Avonds is er een gezellige BBQ. Althans, dat wordt me de volgende ochtend verteld. Men 

was even vergeten ons te informeren dat het iedere zondag BBQ was. En op dinsdag pizza. 

MANADO, 25 APRIL 

We worden vroeg wakker van de mussen, die zitten hier massaal onder het riet van de 

daken van de hutjes. Er zijn slechtere manieren om wakker te worden. Inmiddels weet ik dat 

je de gordijnen hier niet open moet doen, maar in de knoop leggen. Dat er daarbij eentje 

steeds naar beneden pleurt, daar moeten we maar aan wennen. Met een paraplu is het 

systeem wel weer op zijn plek de duwen. 

Douchen is daarna een uitdaging: aan het hete water kan je je gewoon verbranden, dus het 

is: eerst koud water open, daarna bijmengen. 

Vandaag wordt het druk op het 

resort. Er komt een groep 

leerlingen van een 

internationale school aan. Ze 

gaan hun “advanced” halen. De 

leiding is Amerikaans, dus er 

wordt onmiddellijk een 

verpleegstershut ingericht. 

Verder besluit ik een fotoboek 

van het duiken rond Manado te 

kopen. Bij het diner zullen ze 
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het me brengen. We wijzen er op dat de kakkerlakken onze elektrische tandenborstel 

hebben aangevroten. We krijgen de mededeling dat we dat maar eens moeten laten zien, 

maar dat het waarschijnlijk de gekko’s zijn geweest. 

Nadat we het gehavende ding hebben getoond wordt vertelt dat we ons wel moeten 

realiseren dat we in de tropen zijn, maar de tandenborstel zal worden afgetrokken van de 

rekening. 

Duiken doen we vandaag in Poopoh. Als de 

duikleider me bij de derde duik er op aanspreekt 

dat ik gids en buddy ben kwijtgeraakt vertel ik dat 

“they are pissing me off”. Ik heb nu een en 

andermaal aangegeven dat ik niet ga liggen slapen 

naast een fotograaf en ook geen 

zwemwedstrijdjes ga houden met mijn gidsen. Hij 

heeft verbazingwekkend snel door wanneer een 

discussie is afgelopen. 

Aan het eind van de dag meld ik even dat ik geen 

boek heb gehad… 

MANADO, 26 APRIL 

We moeten dringen om op tijd het ontbijt achter de knopen te hebben, de internationale 

school is er met grote getalen en een bij de leeftijd horende eetlust. 

De twee duiken die nu volgen zijn de 

mooiste tot nu toe. De eerste is een 

zandhelling met vreemde vissen en veel 

soorten inktvissen. Persoonlijk blijft het me 

wel storen dat alles met aanwijsstokjes 

wordt uitgegraven en opgejaagd. 

De tweede is een driftduik langs een wand 

van het eiland Bunaken. Er zijn ongelooflijk 

veel vissen in de meest uiteenlopende 

soorten en ook een stel schildpadden. 

Nelleke doet het ook goed: het ene paar sokken na de andere is af. 

Met de andere duikers is het goed samenwerken, al schept men er veel genoegen in om me 

in te wrijven dat ik de oudste ben. Men is het eens over het feit dat iedereen vriendelijk is, 

maar dat het nakomen van afspraken toeval is. En ook dat je de gidsen moet negeren, al zijn 

ze goed in het opsporen van “kleine dingen”. 
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Zo lijkt mijn gezeur om een nachtduik eindelijk beloond te worden: ik kan met de 

internationale school mee. Een van de leerlingen heb ik dan al de stuipen op het lijf gejaagd. 

De leiding houdt ze goed bezig. Niet alleen met duiken, maar ook met acties waarbij het 

strand opgeruimd moet worden. Een van de leerlingen raakt dermate vermoeid, dat hij in 

een comateuze slaap valt. De algemeen leider brult vanachter de struiken de longen uit zijn 

lijf, maar jongmens geeft geen sjoegen. Ook om mijn schreeuw wordt niet gereageerd. En 

dus schuif ik hem met stoel en al onder het loeibereik van de “meester”. Hij komt bij, maar 

lijkt intens ongelukkig ☺.  

Na het duiken vraagt Simone me of ik 

het boek heb gehad. Had ik toch zomaar 

vriendelijker kunnen zijn, maar met een 

grijns laat ik me ontvallen “Nee 

natuurlijk niet” 

Verder zegt men dat we voor het 

nachtduiken vertrekken tussen 17:00 en 

17:30. En dat ik een eigen gids krijg. Om 

de een of andere reden, noem het 

inmiddels opgedane ervaring, geloof ik 

niets van de mededeling. Het 

bootpersoneel kent me inmiddels allemaal, dus daar maar even informeren: 18:00 is vroeg 

zat. 

Even voor die tijd wil ik aan boord stappen. De vraag is wat ik kom doen. Er blijkt inmiddels 

een aparte boot voor mijn buddy en 

mij te zijn. Helaas verlies ik snel een 

loodpocket, maar verder is het een 

mooie duik, waarbij nu voor het eerst 

de gids aan mij komt vragen wat we 

hebben gezien! 

Bij terugkomst is er geen boek en er 

zijn geen pizza’s, maar het is gezellig. 

We komen er nu achter dat de hilltop 

bungalows die iets hoger liggen 

insectdicht zijn. Hadden we graag 

vooraf geweten. 

MANADO - LEMBEH, 27 APRIL 

Thuis is het, na enkele dagen met kou en zelfs sneeuw, koningsdag. Voor ons is het de 

zoveelste dag > 30oC. 
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Zo aan het begin van de dag kan ik nog even snorkelen tussen de mangrove, wat heel leuk is, 

omdat ik bomen in de getijdenzone nog nooit half onder water heb bekeken. Tot nu toe ging 

dat altijd vanuit een boot. 

Daarna is het inpakken. De mannetjes, waar ons bij aankomst nadrukkelijk op is gewezen, 

lijken vrij te hebben. Niemand 

biedt ons aan de bagage naar 

beneden te zeulen. Ook de 

rekening klopt niet: geen 

aftrek voor de tandenborstel, 

het aantal extra duiken en het 

nitrox gebruik kloppen niet. 

Wel ligt er een boek voor ons 

klaar bij de receptie. We 

besluiten alles tegen elkaar 

weg de strepen en de fooi 

beperkt te houden. Het 

ongekende enthousiasme waarmee we worden uitgezwaaid kan dus op meerdere manieren 

worden uitgelegd. 

Een busje brengt ons met twee anderen naar het vliegveld van Manado. De stad met 

410.000 inwoners weten we te missen, het vliegveld ligt aan de rand. Daar worden we 

overgedragen aan de bus van NAD, ons volgende resort op het eiland Lembeh. 

Binnen vijf kwartier staan de in de haven tegenover het eiland. Tegen die tijd hebben we een 

prachtige samenvatting van ons verblijf in Indonesië gehad: rijstvelden, drukke stad, blauwe 

minibusjes, scooters en heel veel kerken en moskeeën. Ook het weer is van zonnig naar 

onweer en weer terug gegaan. De weg heeft ook alle varianten gehad: prettige vierbaans, 

onverhard, steile hevels, krap, geasfalteerd en alles er tussen in. En overal enorme runderen 

langs de weg. Kortom nog 

één keer je ogen uitkijken. De 

route leidt door Bitung, een 

stad van 194.000 inwoners. In 

een wonderbaarlijke haven 

met een mengeling van 

viskweek, scheepswrakken en 

echte zeeschepen worden we 

overgezet op een 

“speedboot” naar het resort. 

Dit vormt een heftig contrast 

met Thalassa, we kunnen hier 

vast wel wennen. En ik kan 

direct aan de nachtduik! 
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LEMBEH, 28 APRIL. 

Muck diving is een ding. Je kan het vertalen met duiken in de rommel. Tussen die rommel, 

die de vormen van een vuilnisbelt aan kan nemen, zit allerlei klein leven. De divemasters van 

het gebied kunnen je dat allemaal aanwijzen. Om eerlijk te zijn, bij mij leidt het tot 

gemengde gevoelens. Het vinden van klein spul is leuk, en de uiteenlopende vormen, en vele 

soorten zijn fantastisch. Aan de andere kant is het macro duiken een doel op zich, waarbij 

met een zo groot mogelijke camera een zo klein mogelijk organisme wordt vastgelegd. 

En de grote dingen hier zijn 

ook fantastisch. Mooie 

murenes, prachtige 

koraalduivels en 

papegaaivissen, maar de 

gidsen negeren ze straal. Hier 

en daar is een koraaltuin, 

maar daar blijven ze liever 

weg. Daar is te veel 

biodiversiteit, en daar kunnen 

ze de klant niet mee helpen. 

Nelleke breit zich ondertussen helemaal klem onder de palmen, daarbij geholpen door een 

koffiezetapparaat dat 24/7 bijna de kwaliteit van thuis geeft. De keuken is, evenals bij 

Thalassa, een eet-wat-de-pot-schaft-buffet. De kwaliteit is echter van een andere orde. Dit 

eten is zeer smakelijk! 

Na de nachtduik wil ik mijn foto’s gaan bekijken. Ineens blijk ik twee camera’s te hebben: 

een was in mijn bevestiginskoorden blijven hangen. De opluchting als ik het extra apparaat 

terug breng is resort breed. 

LEMBEH, 29 APRIL 

Het resort is eigendom van 

Simon, met Serge als “eerste 

man”. Onder de leiding van 

beiden wordt het resort 

systematisch opgebouwd. Op dit 

moment werken ze aan een 

zwembad. Zonder al te kritisch 

te willen zijn heeft het de 

afmetingen van een vergrote 

badkuip, maar het wordt vast 

heel mooi. Simon loopt hier 

verder alleen rond, zijn vrouw is 



Bali, Sulawesi & Singapore 2016 - 62 - 

 

naar huis om te bevallen van hun 2e kind. Serge is de man van de planten en de vreemde 

talen. 

Alles bij elkaar ziet het er veel beter uit dan Thalassa, ook al kiert en kraakt er hier ook van 

alles. Wij zitten in bungalow 1. Dit is de laagste, maar met mooi uitzicht op de Straat van 

Lembeh. In deze straat is druk scheepvaartverkeer, aan de overkant ligt de haven van noord 

Sulawesi. 

Vandaag krijg ik een 

aanvaring met de duikcrew. 

De afspraak is 30 bar of 75 

minuten. Hier heeft men een 

oplossing gevonden voor 

lange duiken. Gidsen 

scheuren zo snel mogelijk 

naar 25+ meter tot je duikfles 

half leeg is, en beginnen dan 

langzaam op te stijgen. Met 

het aantal duiken dat ik maak 

zit ik daar niet op te wachten. 

Als bij de briefing van een 

duik wordt aangegeven “tot 

15 meter” heb ik het bij 20 helemaal gehad, maar buddy en duikmeester gaan rustig door. 

Als ik aangeef dat ik terug ga, gaat de divemaster mee, maar keert bij 17 meter om en zwemt 

weer naar 25. Daar geef ik aan het me mooi is. Met of zonder hem, ik ga terug. Op een 

meter of 5 probeer ik nog wat te fotograferen, maar dan zwemt hij me de camera uit 

handen. Ik ben er klaar mee. Boven geeft ik aan dat dit soort duiken niet oké is! 

De dorpstamtam werkt goed, 

en binnen de kortste keren 

zit ik bij Simon en Serge om, 

op hun verzoek, mijn verhaal 

te doen. Ze pakken het netjes 

aan en passen hoor en 

wederhoor toe. Daarna krijg 

ik excuses en een T-shirt. De 

divemasters gaan vanaf dat 

moment heel anders met ons 

om. Helaas, af en toe moet 

het even. 
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LEMBEH, 30 APRIL 

Nelleke heeft inmiddels de planten 

gefotografeerd. Ik duik nog steeds 

driemaal daags, maar helaas heeft 

mijn duikcomputer het begeven. Dat 

wordt zeuren in Nederland. 

Nelleke blijft hard werken aan de 

sokkenproductie, maar nu komt ook 

de vraag hoe we de twee laatste 

dagen van de vakantie gaan slijten. Er 

zijn nog twee duiken, hoewel ik het 

nu zo langzamerhand wel weet, 

ondanks de fantastische dingen die ik 

zie, en de aardige mensen met wie ik duik. Het zijn twee Canadezen, Scott en Allen, en twee 

Japans/Amerikaansen, Akiko en Rika. De eerste spreekt zelfs Vlaams. 

Tussen de middag is er duidelijk sensatie. Men is het slechte internet zat en besluit een veel 

zwaarder internet aan te leggen. Daarvoor moet er een schotel op de patio. De balk daarvan 

wordt op zijn plek gehouden door een paar keggen. Iemand snapt het niet helemaal en slaat 

een van de keggen weg. Met een verheugde klapt komt de parttime bouwvakker en een 

kwart van het golfplaten dak naar beneden. Wij adviseren spontaan een iets minder zwaar 

internet te bouwen, uiteraard pas nadat iedereen weer overeind staat, en de planten van 

Serge in veiligheid zijn gebracht. 

Na de middagduik blijkt er een 

contigent Russen aangekomen te 

zijn. “There goes the 

neighbourhood” zeggen we tegen 

elkaar. Nee, we hebben geen last 

van vooroordelen. 

We besluiten morgen een halve dag 

natuurexcursie te maken. Ik ben 

benieuwd.  

LEMBEH EN TANGKOKO, 1 MEI  

De nacht begint met het spotten van een grote krab, die leeft in een hol in het gazon. Er zijn 

nogal wat van die gaten, dus er zullen er best veel zitten. Muggen zitten er trouwens ook, 

maar zoals al de hele vakantie hebben die het vooral op Nelleke voorzien. 

De ochtend is voor de laatste twee duiken. Vandaag rukken er zelfs drie boten uit. Er is de 

groep Russen, een boot met Japanners en onze vertrouwde groep.  
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Tijdens de eerste duik hebben we voor het eerst op Lembeh serieuze stroming. Abner, de 

divemaster moet zelfs de camera van Allen overnemen om te voorkomen dat hij wegspoelt 

met camera en al. Het geeft mij de ruimte zelf wat rond te scharrelen terwijl Allen naar de 

boot wordt teruggebracht.  

Tijdens de tweede duik ben ik 

uiteindelijk de laatste zonder 

duikstokje. Die dingen zijn al genoemd 

tijdens de ”Kurt Experience”. Akiko en 

Rika gebruiken ze om dingen aan te 

wijzen, maar de gidsen gebruiken ze 

als mattenkloppers: klappen op en 

vegen door de ondergrond om dieren 

te vinden en consequent stenen en 

koralen omkeren. Op zich moet je 

bewondering hebben voor hun 

vermogen om hele kleine dieren te 

vinden, en kan je deze mannen niets verwijten. Tegelijk is het schandalig dat wij een cultuur 

hebben ontwikkeld waarin we mensen als bulldozers door de natuur laten trekken om de 

ideale macro opname te kunnen laten maken. Zelfs als ik boven een echte koraaltuin blijf 

hangen gaan ze door met in alles te peuren en woelen. Inmiddels zie ik zelf zo veel dat 

eigenlijk toch tijd te kort kom. De conclusie is dan ook: prachtig om Lembeh een keer gezien 

te hebben, ik had het voor geen goud willen missen. Maar op deze manier hoef ik niet meer 

terug. 

’s Middags gaan we op excursie naar Tangkoko Batuangus Nature Reserve (ook wel 

Tangkoko-Batuangus Dua Saudara). Dit is een reservaat aan de Sulawesi kant van de Straat 

van Lembeh. Het is een gebied van 8,700 hectare rond de drie bergen Tangkoko (1,109 

meters), Dua Saudara (1,361 meters) en Batuangus (450 meters).  

Eerst worden we afgezet aan de overkant van de zeestraat door een speedboot, daarna 

brengt een taxi ons verder. De weg 

er heen gaat eerst door Bitung, en 

daarna de heuvels in. Het 

bouwpakket voor de nieuwe weg 

ligt al helemaal klaar: prachtige 

stapels rotsen voor versteviging van 

het wegdek, mooie kuilen om ze in 

te kieperen en modder om alles aan 

te smeren. Daaromheen staan 

overal hati-hati borden24. 

 
24 Hati-hati is de algemene aanduiding voor “er is iets mis”, Indonesiërs gebruiken het graag. 
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Eenmaal in het park worden we eerst een stuk gereden, voor we onder leiding van een gids 

beginnen aan ons “half uurtje wandelen”. Voor vertrek vangt hij wat sprinkhanen “voor de 

aapjes”. 

De planten in dit park zijn prachtig. 

In tropische kassen hadden we in 

het verleden al veel soorten 

gezien. De luchtvochtigheid en de 

temperatuur zijn hier zo mogelijk 

nog erger, maar dit zijn ideale 

omstandigheden voor de kruiden, 

struiken en bomen die enorme 

afmeting bereiken. Na een minuut 

of twintig spotten we de eerste 

kuif-, of zwarte makaak. Ik wring 

me in bochten een foto te maken. Dat blijkt overbodig, even later staan we midden in een 

grote groep. Ze zijn de toeristen volkomen gewend en trekken zich niets van ons aan. 

Daarna wordt het spannender, we moeten een tarsier of spookdiertje zien te vinden. Samen 

met een andere groep wandelaars worden we naar een enorme ficus benjamini gebracht. 

Mooie boom, maar aap ho maar. Onze gids weet dieper in het woud nog een boom, en 

zowaar, we vinden het dier. Hij krijgt de sprinkhanen, die razendsnel worden opgepikt. 

Dan wordt het tijd om terug te gaan, want we zijn al bijna twee uur op pad. Daarom nemen 

we een korte route. Deze is perfect voor de getrainde woudloper. Wij zijn in staat een 

stevige wandeling te maken, maar voor woudloper 

kwalificeren we voor geen meter. Met wat moeite 

weten we toch te volgen. Opeens staat de gids met 

veel enthousiasme stil, hij heeft een koeskoes gespot. 

Helaas slaagt hij er niet in mij het dier aan te praten, 

maar Nelleke ziet dit buideldier wel, en het 

belangrijkste: ze maakt “the pictures to prove it”. 

Tegen te tijd dat we terug zijn is de middag om, en 

moeten we nog terug. We zijn volledig doorgezweet, 

maar het was de moeite. 

Op de terugweg begint het te regenen. Geheel ten 

onrechte zien de Indonesiërs hier geen aanleiding in 

om nog meer Hati2 borden te plaatsen. 

De mogelijkheid om niet te bellen (of teksten) tijdens het rijden is nog niet opgekomen bij de 

Indonesiërs. Zou dit wel het geval zijn, dan zou de reactie gelijk zijn aan die op de 

verplichting om een helm te dragen: zolang er geen handhaving is, is er ook geen wet! 
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Onze chauffeur is een echte Indo. Rotsblokken en medeverkeer wordt, ook in de stromende 

regen, soepel vermeden. Daarbij wordt regelmatig gebeld. 

Op enig moment vertelt hij, na 

het zoveelste telefoontje, dat er 

een deco-ongeval heeft 

plaatsgevonden. Een van de 

Russinnen is afgevoerd naar een 

ziekenhuis. Daar zullen we wel 

meer van horen als we terug zijn, 

nu moet hij even stoppen om 

boodschappen te doen.  

Het is inmiddels weer droog en 

hij moet fruit meenemen voor 

het resort, waar altijd fruit 

voorhanden is. Hier kan hij voordeling longan of drakenoog en manngis of moyfa kopen 

(voor wie dat, of slangenvrucht te exotisch vinden zijn er ook altijd meloen, ananas, papaja 

en banaan beschikbaar. 

Na de boottocht naar het resort wil ik als instructeur graag de details, van fouten moet je 

tenslotte leren. Van de Russen zullen we die niet krijgen. Niet alleen door de taalbarrière, 

maar ook door hun instelling. Ze lopen nog net niet de polonaise, maar verder is aan niets te 

merken dat er iets gebeurd is. Vanuit het duikcentrum zijn ze vrij open, hoewel “de 

waarheid” vaak lastig vast te stellen is. Mijn inschatting is dat de directe vlucht vanuit 

Rusland de dag er voor het eerste werk heeft gedaan: dehydratatie. Daarna zijn er drie 

duiken gemaakt. Bij de laatste duik is één duikster dieper gegaan, volgens zeggen omdat 

haar buddy weg was. Daarna is 

ze volgens voorschrift 

opgestegen, met totaal een 

half uur decostops. Het 

centrum gaat er van uit dat 

een 3e duik beschouwd kan 

worden als nieuwe duik, 

omdat er 4 uur tussen zit. De 

theorie die ik heb bestudeerd 

heeft daar een andere mening 

over. In ieder geval zet het 

resort direct stappen om alle 

voorschriften en controles opnieuw te controleren. In ieder geval zal duidelijker moeten 

worden wie de duik leidt: de duiker of de divemaster…. 
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LEMBEH – SINGAPORE, 2 MEI 

Met een slakkengang worden we van Lembeh naar Manado gebracht. Het verkeer is 

vreselijk. Neemt niet weg dat we ruim op tijd zijn voor de vlucht naar Singapore. We nemen 

nog wat koffie, maar verder 

kan ik alleen maar zeggen 

“Prima Kasih”, Indonesië. 

Hartelijk dank. 

Nelleke is nog niet zo ver. 

Hoewel ze zich aanvankelijk 

goed weet te amuseren met 

de verwijzingen naar de 

Smooking Room en de 

Imigrasi begint ze zich al 

snel te ergeren aan de 

beveiliging. Scans zijn 

tegenwoordig een noodzakelijk kwaad, maar je kan te ver gaan en het doel volkomen uit het 

oog verliezen. Als ze binnen enkele minuten voor de 7e keer wordt gecontroleerd legt ze de 

stewardess uit dat dit geen veiligheid is, maar harassment. En zo heeft ze er weer een 

vriendin bij ☺ 

Verder is het een eitje. Opstijgen, landen en zo staan we na een paar uur in Singapore.  

Deze stadstaat is uiterst 

klein, maar heeft de naam 

heel boeiend te zijn. En dus 

is de vakantie nog een 

nacht langer om ons de 

kans te geven de stad een 

beetje te verkennen. 

Eigenlijk zie ik knap op 

tegen de hoeveelheid 

bagage die mee moet, 

maar hier blijkt alles goed 

geregeld. Nadat we de douane zijn gepasseerd staan we vrijwel onmiddellijk voor de balie 

van “Singapore stopover holiday”. Die herkennen de naam onmiddellijk. We worden 

voorzien van een bak papier, pasjes, een sticker en een bankje om te wachten op transport. 

Over de kwaliteit van dat bankje hebben we geen mening. Voor we echt zitten worden we 

naar een taxibusje gedirigeerd dat ons met enkele anderen naar “the City” brengt. Nu is dat 

een vreemd begrip, want alles is hier stad. Het is een oud onderdeel van het Britse keizerrijk, 

dus ze rijden links en de stopcontacten sporen niet, maar het ziet er mooi uit. Brede wegen 

met mooie bomen waarop allerlei varens groeien. De stad is, in vergelijking met Sulawesi en 
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Bali schoon. Op kauwgum staan straffen en overal wordt schoongemaakt. Het verhaal dat je 

nergens een papiertje ziet liggen is echter een broodje aap verhaal, er is wel degelijk 

zwerfvuil. 

Het Penninsula Excelsior 
hotel is groot en luxe, met 
twee zwembaden waarvan 
er een veel wegheeft van 
een aquarium dat je vanuit 
de lobby kan bewonderen. 
Nelleke is inmiddels 
helemaal afgedraaid, dus 
na een bezoek aan een 
foodcourt houdt ze het 
voor gezien.  
 
Ik heb op de kamer reclame 
gezien voor de lightshow 
van de stad. Volgens het 
hotel is dat op 10 minuten 

lopen, dus dat wil ik nog wel even zien. Het blijft tenslotte vroeg donker zo dicht op de 
evenaar. 
 
Helaas had niemand me van de roadblocks, bouwwerkzaamheden en de zesbaansweg 
verteld die ik in de 10 minuten moest nemen voor je aan het water en de lightshow staat. 
Het resultaat is dat ik veel gebouwen in het licht zien, waaronder prachtige architectuur, 
maar dat van de 
lichtshow 
uiteindelijk alleen 
de laatste twee 
flitsen worden 
bewonderd. 
Ik kan nu wel 
zeggen dat ik in 
“the durian25” ben 
geweest.  
 
Dit is een theater+ 
gebouw in de vorm 
van een zeer 
omstreden vrucht26. 
Alles bij elkaar was 
het toch een leuke 
wandeling, al was het alleen maar omdat de temperatuur nu een keer onder de 30oC is. 
 

 
25 In werkelijkheid heet het “the Esplanade” 
26 Veel hotels verbieden het naar binnen brengen van het fruit, omdat het zo stinkt. 
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SIGHT SEEING IN SINGAPORE, 3 MEI  

Onder matig protest staan we toch weer bijtijds op. We zijn te lui om naar buiten te gaan en 

besluiten te ontbijten in het vrij prijzige Colemans Restaurant in het hotel. Het ontbijt is 

meer dan uitstekend, waarna blijkt dat het duur is, maar ook al inbegrepen in de lage 

hotelprijs. 

We laten de spullen achter bij de 

conciërge met de mededeling dat 

we tot 20:00 uur op pad zijn. Ze 

vinden het prima. 

We lopen naar Marina bay, maar 

omdat ik gisteren heb opgelet gaat 

dat nu pijnloos. De stad lijkt sterk op 

Nederlandse steden maar dan warm 

en met een Aziatische bevolking. En 

die willen, meer nog dan 

Europeanen op de foto. Met de selfiestick, als groep of in vreemde houdingen, men legt 

elkaar massaal vast. En dan bij voorkeur 

bij de Merlion. We snappen niet 

helemaal waar het is misgegaan, maar 

het is een oerlelijke fontein met de kop 

van een leeuw en de staart van een 

zeemeermin. Wat later wordt ons 

duidelijk dat dit het stadswapen is, dat 

ook op de munten is terug te vinden. Je 

moet je trots ergens vandaan halen…. 

Het beeld verwijst naar hun huidige 

leeuwenmoed en het verleden als vissers. We melden het maar even. 

 Bij onze overnachting hebben we een pretpakket gekocht voor $10. Dat is dan wel 

Singapore $, of te wel € 6,50. 

Daarvoor hebben we een pasje en 

een lijst met “dingen”. Alleen een 

overzichtelijk kaartje ontbreekt tot 

groot verdriet van Nelleke. 

Omdat het alweer > 30oC is, lijkt een 

schaduwactiviteit een optie. Op dat 

moment zie ik toeristen aan boord 

gaan van een bumboat.  
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Een rondvaart lijkt me wel wat, en tamelijk impulsief zet ik de sokken er in27.  

 Een klein mannetje komt op me af 

en legt uit dat dit niet gaat 

gebeuren. Dit is een groepsreis. Ik 

trek onze kaart en leg uit dat we er 

best bij kunnen. Hij is echter niet te 

vermurwen en zegt dat we op 

moeten zouten. We geven de 

poging op om aan boord te komen, 

maar dat opzouten is een ander 

verhaal. Ik leg uit dat: 1. zijn 

kantoortje schaduw heeft, en dat ik 

daar prima zit en 2. dat wij niet verdwijnen om zo weer een groep voor ons te hebben. Dan 

blijkt dat onze pas niet kan worden gelezen, en dat men ons niet zonder goedkeuring wil 

hebben. Omdat we vasthoudend, maar wel beleeft blijven besluit hij dat hij de man is om 

ons probleem op te lossen. We 

zouden nu een paar pagina’s 

kunnen vullen met heen-en-weer 

lopende mensen, discussies, IPad’s 

etc. maar na 20 minuten zitten we 

aan boord van de bumboat. Die 

vaart ons rond in de Marina en 

over de Singapore river, terwijl 

geschiedenis en hoogtepunten van 

de stad worden toegelicht.  

Singapore is gesticht door 

Stamford Raffels in 1819. Deze Engelse staatsman/militair had eerst weinig succesvol 

geprobeerd ons van Java af te schoppen en daarna bedacht dat de modderige monding van 

deze rivier misschien wel mogelijkheden had. De rest is geschiedenis. Omdat het gebied is 

uit onderhandeld en niet bezet is er 

eigenlijk geen discussie over en het 

is ook te klein om je er druk over te 

maken en nu wonen er 5,3 miljoen 

mensen op 63 eilanden met een 

oppervlakte van 0,17% van 

Nederland. Het zal niemand 

verbazen dat er veel hoogbouw is 

en dat men aan inpoldering doet. 

De bumboat is verbasterd 

Nederlands, het was een 

 
27 Nou ja, dat net dan niet 
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boomschuit, scheepjes waarmee men de boten verder op zee kon bevoorraden en ladingen 

kon overzetten. Ze waren vrijwel 

verdwenen, tot iemand op het 

idee kwam dat je er toeristen in 

kon verplaatsen, en nu varen er 

weer 120 rond. We zien het 

gerechtshof met een Ufo dak, de 

parlementsgebouwen en de 

oude criminele/rosse buurt, die 

nu een kade met leuke eettenten 

is. Ondertussen rekent Nelleke 

uit dat we de investering in de 

passen er nu uit hebben. Bij 

terugkeer geven we het mannetje een hand en bedanken hem. Wij wordt van trots twee 

keer zo groot ☺ 

Wij hebben nu de moed om de Marina rond te lopen. Aan de overkant ligt Marina Bay 

Sands, drie hoteltorens van 55 etages, die aan de bovenkant worden verbonden door iets 

wat op een surfplank lijkt. Maar dan wel een hele grote (340 meter), want er staan 

volwassen palmbomen op. Wie van architectuur houdt kijkt zijn ogen hier uit, en zeker bij dit 

complex. 

 Aan de voet van het hotel is een enorm winkelcentrum waar de Zara’s en Kleins van deze 

wereld wonen. Daar achter ligt een park van 101 ha. Je komt er via een brug. Halverwege 

zegt Nelleke “het gaat regenen”. Hoewel die constatering correct is, is de bui snel voorbij. De 

bui a “rain-focal-point” is kunstmatig en snel voorbij. De tuinen langs de kustlijn hebben 

twee koepels met tuinen. En niet zomaar kassen, want dan zouden de planten worden 

gekookt. Het zijn gekoelde kassen, the Flower Dome en the Cloud Forest, die in 2012  
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de World Building of the Year28 award hebben gewonnen. De kassen zijn een must, ook al 

zijn ze niet goedkoop (tenzij je een pretpakket met pas hebt, dan zijn ze gratis) 

 Al eerder hebben we 

aangegeven dat Aziaten weinig 

remmingen hebben op het 

gebied van selfies. Neem van ons 

aan dat ze in een bloemenkas 

helemaal los gaan. De 

bloemenkas wijkt af van andere 

botanische tuinen die we kennen 

(of het zou Tokio moeten zijn): 

het is veel meer een kijkstuk dat 

vooral mooi moet zijn, al is het 

geheel wel geografisch 

ingedeeld. Prominent staan er overal kunstwerken uit de bijbehorende werelddelen. We 

pakken de Cloud Forest als tweede, en dat blijkt een prima keuze. In deze kas is een waterval 

van ruim 40 meter. Samen met 

de gekoelde lucht ontstaat een 

mooie atmosfeer voor allerlei 

planten die tegen de kunstmatige 

berg van de waterval opgroeien. 

Met wandelpaden kan je er 

omheen. Tenminste, zolang je 

geen hoogtevrees hebt, dus 

Nelleke gaat met dezelfde lift 

waarmee ze naar boven 

gekomen is weer naar beneden. 

 Een paar uur en een slechte lunch later hebben we het park voldoende bekeken. En zijn we 

rijp voor “lui vermaak”. Dat 

vinden we in de vorm van de 

hop-on-hop off bus. Deze zijn 

alleen slecht aangegeven (en 

hebben geen kaartje voor 

Nelleke, die inmiddels wel een 

route overzicht heeft gegoogeld). 

De informatiedesks van het 

winkelcentrum bij Marina Bay 

Sands helpen ons uitstekend met 

de weg te vinden. 

 
28 http://www.worldarchitecturefestival.com/winners.cfm?eventYear=2012 



Bali, Sulawesi & Singapore 2016 - 77 - 

 

We zijn niet erg hopperig, maar omdat de bus is inbegrepen in het pakket laten we ons graag 

een tijdje rondrijden. We komen langs de botanische tuin, die ter plekke op de bucket-list 

wordt gezet. 

Tegen vijven komen we bij het hotel. 

Na een koffie lijkt eten de eerste 

actie. In Azië is streetfood groot. 

Kleine karretjes of stands die op een 

vuurtje vage producten klaarmaken. 

Daarbij zijn twee problemen. De 

eerste is dat het voedsel niet altijd 

door de eisen van de keuringsdienst 

van gebakken dode dieren komt, de 

tweede dat de stokjes en bakjes 

waarin het voedsel verkocht worden 

al snel veranderen in zwerfvuil. En zwerfvuil, daar houden de autoriteiten van Singapore niet 

van. Daarom heeft men het streetfood verboden en de vorming van foodcourts 

gestimuleerd. Nu kan je voor een paar 

stuivers in de kelder van winkelcentra 

voor weinig geld goed eten. En hoewel 

de restaurantjes aan de Singapore river 

er aantrekkelijk uitzagen, is het ook 

weer lopen, dus wij sluiten een 

goedkoop bezoek goedkoop af. 

De temperatuur maakt dat we er 

weinig behoefte aan hebben om in 

onze huidige kleren nog een nacht in 

een vliegtuig te zitten. Nu hoeft dat 

niet, want het hotel heeft een omkleed 

faciliteit en we kunnen het zwembad nog even in. Dan blijkt alleen dat er niemand zit bij de 

balie van het zwembad/fitness centre/omkleedruimte. En om nu al je waardepapieren, 

laptop etc. zo in een kleedruimte te laten zwerven terwijl je je omkleed is ook weer zo wat. 

Dus even informeren bij de balie naar een locker, of eigenlijk de sleutel van een locker. Alles 

kan geregeld worden, door de meneer die er niet is. Maar hij komt onmiddellijk. Na een 

kwartiertje informeer ik nog eens. Men is verbaasd, de man had er al lang moeten zijn en er 

wordt gebeld. Als ik terug kom zit er inderdaad iemand. Hij vertelt dat hij er is, maar er niet 

hoort, dus van locker keys weet hij niets. We kunnen wel handdoeken meenemen als we ons 

inschrijven. We besluiten de tas dicht bij ons te houden en het er verder op te wagen. 

Uiteraard gaat alles goed. Het zwembad is goed en de omkleed douche prima, dus een uur 

voor vertrek zitten we geheel en al schoon in de lobby. Nog wat foto’s overzetten, sticker 

voor de bus opplakken en we kunnen naar het vliegveld.  
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Dat gaat probleemloos, wat niet over het vervolg gezegd kan worden. Eenmaal aangekomen 

verwisselen we nog wat spullen en leveren de koffers in. Daarna wil ik nog een foto maken. 

Dit gaat niet, want de camera is weg. 

Ik zie drie mogelijkheden: per 

ongeluk in de koffer, bij het 

ompakken uit de tas gegleden, of in 

het hotel. Ik mompel dat ik even kijk 

op de ompak plek. Het enige wat ik 

daar zie is een informatie balie. Die 

hebben hem niet, maar het blijkt een 

informatiebalie+, die onmiddellijk 

begint te bellen met het hotel. Daar 

is-ie, waarna de mensen van de 

informatiebalie net zo lang stennis maken met het personeel tot de camera wordt gebracht. 

Die scene neemt nogal wat tijd, en Nelleke is me inmiddels kwijt. Iedereen op het vliegveld 

mag je waarderen, dus ik geef de info-balie de maximale score. Bij Nelleke kom ik er even 

minder vanaf. 

Door alle vertraging kunnen we niet naar de vlindertuin van het vliegveld, maar we houden 

genoeg tijd over om de bonnen, die we op de heenreis hebben gehad te verzilveren. We 

kiezen voor een prijzige fles whisky waarvoor een euro of 3 bijbetaald moet worden. De 

vrouw achter de kassa is het duidelijk niet eens met betalen met bonnen en behandeld ons 

als oud vuil. Kijk en dan is zo’n “hoe-vind je-onze-service” knop aan de uitgang toch weer 

leuk. Voor ons dan.  

Ook het verdere vertrek verloopt niet helemaal vlekkeloos. Het blijkt dat er een vodje in mijn 

paspoort is gefrommeld, wat een 

visum was. En ik heb mijn paspoort 

te goed schoongemaakt. Bovendien 

blijk ik een baard te hebben, waar 

mijn paspoort ook geen melding van 

maakt. De vrouw achter de balie ziet 

de humor van het geheel wel in en 

besluit dat Singapore mij toch niet 

ergens wil bewaren, dus met een 

waarschuwing aan Nelleke dat ze 

me in de gaten moet houden mag ik 

naar huis.  

Het weer onderweg is slecht. Er is veel turbulentie, en het vliegtuig vliegt zo’n 1000 

kilometer om via de Himalaya, Moskou en Noord Europa. Qua tijd maakt het niet veel uit, 

dus de volgende ochtend staan we op Schiphol waar Merijn en Petra ons ophalen. 
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BIJLAGEN 

De Reizen van Babi Knorf  

Wie meer over Knorf wil weten: zie zijn website29  

 
29 www.knorf.nl 
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DE ZUIVERE WETENSCHAP 

Deze bijlage is het resultaat van de voltrekt subjectieve beoordeling die wij loslaten op de 

hotels waar we komen. Op basis van 15 nauwkeurig gedefinieerde criteria wordt vastgesteld 

welk hotel het beste scoort in zijn omgeving en op zichzelf. De uitkomst is ieder jaar weer 

verbazingwekkend sterk in lijn met wat we zo al dachten ☺. Alleen Sengkang scoort negatief 
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WE’VE GOT MAIL!  

Beste Nelleke en Rob, 

Dit keer duurt het iets langer met het hotel in Singapore. 

Er is een andere manier van inboeken en het is er niet makkelijker op geworden. 

Het belangrijkst was echter, dat mijn voorkeur voor jullie toch echt voor het Peninsula 

Excelsior uitging (het Ibis ligt toch verder uit centrum). 

Daarom het hotel op wachtlijst gezet en dat is inmiddels akkoord gekomen. 

Nu moet ik nog wachten op het hotelvoucher en dan maak ik de aanvullende factuur voor 

het stopover hotel. 

Sorry, ik ben vergeten dat weij euro 10,- pp voor het stopover voucher moeten betalen, 

dat komt er dus nog bij. 

Overnachting euro 50,-pp en dan euro 10,- pp 

Wacht maar met alles betalen totdat ik het hotelvoucher heb en jullie de aanvullende 

nota heb gestuurd. 

 

Flying Blue heb ik doorgegeven aan Garuda. 

We houden contact. 

Kind Regards, Met vriendelijke groet,  

Irene ter Veen, Duikreizenspecialist 

Diving Holidays B.V.  

Haarlemmerweg 133 Telefoon: +31 (0)20 521 81 00 Bank: NL90 ABNA 04176284 63 

1051 KW Amsterdam E-mail: info@divingholidays.nl KVK: 61760358 Amsterdam 

Lid van de SGR en het Calamiteitenfonds.    

 

Van: Rob en Nelleke Kool  

Verzonden: dinsdag 2 februari 2016 13:12 

Aan: Diving Holidays <reservations@divingholidays.nl> 

Onderwerp: RE: Stopover hotel in Singapore 

Hallo Irene, 

Onze vakantie begint dichterbij te komen. 

Ik heb twee vragen: 

- Ik meen dat wij de binnenlandse vluchten in Indonesië met Garuda maken. Is het mogelijk 
om het Flying Blue frequent flyer nummer van Rob door te geven aan Garuda en dit nummer 
op te nemen in zijn ticket? Het zou jammer zijn om de extra punten voor deze vluchten te 
laten lopen. Zijn Flying Blue account heeft nummer 4680834722. 

- Volgens mij is het binnenkort tijd om het resterende bedrag van de rekening over te maken. 
Kan je doorgeven hoe hoog de rekening uiteindelijk geworden is, inclusief de recente 
reservering voor Singapore? 

mailto:info@divingholidays.nl
mailto:reservations@divingholidays.nl
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Bij voorbaat dank, 

Nelleke Kool 

Van: Diving Holidays [mailto:reservations@divingholidays.nl]  

Verzonden: donderdag 14 januari 2016 12:22 

Aan: Nelleke Kool  

Onderwerp: RE: Stopover hotel in Singapore 

Hallo Nelleke, 

 

Het wordt Ibis Singapore Novena, want Peninsula is niet beschikbaar. 

Hotel is net bevestigd. 

Factuur volgt later. 

 

Kind Regards, Met vriendelijke groet, Irene ter Veen, Duikreizenspecialist 

Van: Nelleke Kool  

Verzonden: woensdag 13 januari 2016 17:36 

Aan: Diving Holidays <reservations@divingholidays.nl> 

Onderwerp: Stopover hotel in Singapore 

Hallo Irene, 

Dat is een makkelijke beslissing hoor. Wij gaan voor een categorie B hotel inclusief de extra's. We zijn nog nooit 

in Singapore geweest, dus we kunnen niet zeggen welke van de twee genoemde hotels onze voorkeur heeft. 

Dus verras ons en boek één van de twee voor ons die je zelf het beste vindt :-) 

Groet, 

Nelleke Kool 

On Monday, 11 January 2016, Diving Holidays <reservations@divingholidays.nl> wrote: 

Beste Rob en Nelleke, 

Zojuist hebben we de prijzen ontvangen voor de stopovers in Singapore voor periode 

april 2016. 

Categorie B hotels: Peninsula Excelsior, Ibis Singapore Novena 

inclusief transfers en exclusief ontbijt: 

Euro 38,- pp  

Euro 50,- pp inclusief extra’s als hop on / hop off bus en kortingsbonnen 

 Categorie 2 hotels: Rendez Vous, Grand Copthorne Waterfront 

Inclusief transfers en inclusief ontbijt: 

Euro 146,- pp 

Euro 205,- pp inclusief extra’s als hop on /hop off bus en kortingsbonnen 

Indien jullie zelf een hotel op het oog hebben, laat mij dan weten, want er zijn veel meer 

hotels mogelijk. 

Met bovenstaande hotels hebben wij al goede ervaringen. 

Ik hoor graag van jullie. 

  

Kind Regards, Met vriendelijke groet, Irene ter Veen, Duikreizenspecialist  

mailto:reservations@divingholidays.nl
mailto:reservations@divingholidays.nl
javascript:_e(%7B%7D,'cvml','reservations@divingholidays.nl');
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WE’VE GOT  TIPS! 

HOE OVERLEEF IK EEN VLUCHT VAN 10 UUR? 
Tips voor vliegen in economy class 

Op vakantie met het vliegtuig? De Kampioen geeft je tips en goedbedoelde adviezen 

om comfortabel op de plek van je bestemming te komen, zélfs na tien uur 

bankhangen in het vliegtuig.  

Zoek de beste vliegtuigstoel 

Kies de beste vliegtuigstoel met SeatGuru. Zorg dat je er snel bij bent, want per kist zijn er maar een paar 

beenruimtepareltjes. Kijk op je e-ticket of op de website van je maatschappij wanneer je kunt 

inchecken: www.seatguru.com 

Herrie in de cabine? 

Pratende mensen, suizende motoren, de airconditioning. Tijdens een vlucht horen we 75 tot 85 decibel 

aan geluid, gelijk aan de druk in een restaurant. De oplossing? 

Koptelefoon met noise reducing 

Goedkope oordopjes - Bestel direct online 

Handig om bij je te hebben 

Uitgerust aankomen op je bestemming? Dan zijn de volgende producten onmisbaar: 

http://www.seatguru.com/
http://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/alpine-fly-fit-oordoppen.html
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Huid- en lippencrème: houd je huid soepel in de droge cabinelucht. 

Slaapmasker of sjaal: kun je over je ogen leggen, als je wilt slapen. 

Dikke trui: door de airco kan het koud zijn in het toestel 

Oogdruppels of lenzenvloeistof: tegen droge ogen 

Fit in de cabine 

Beweeg regelmatig om de bloedsomloop te stimuleren en dikke enkels te voorkomen. Een stukje lopen is 

al voldoende of doe de oefening uit onderstaande pdf. Wedden dat je zonder kreukels uit het vliegtuig 

stapt? 

Wat eten we vandaag? 

Op de website Airline Meals vind je een verzameling van meer dan 40.000 foto's van vliegtuigmaaltijden 

in de categorieën Economy, Business en First Class:www.airlinemeals.net. 

Meer tips? Laat het ons weten! 

Bekijk de volledige versie van dit artikel in onderstaande pdf. Daar vind je onder andere nog een overzicht 

van de 6 types passagiers. En mis je dan alsnog de gouden tip om ontspannen op je bestemming aan te 

komen? Laat je reactie dan hieronder achter!  

 

 

 

http://www.airlinemeals.net/
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South Sulawesi Round Trip Nct – 05 cc  

 

09 Days / 08 Nights  

DAY 01 14 APRIL FLIGHT GA 674  

Departure 08:40, arrival 10:10 in Makassar. Arrival Makassar – Maros Karst tour – Hotel (L) 

Upon arrival at Hasanuddin Airport in Makassar, meeting services, afterwards transfer direct 

to Maros for Countryside Kartz Tour and to see the huge Karts or limestone cliffs by local 

motorized canoe through the river surrounded by Nypa Fruticans and feel the cool breeze of 

countryside. Soft trekking visit a small cave with some prehistoric drawings inside. Also 

experienced the local life. Lunch at the one of local house. Return to Makassar and overnight 

at hotel Pantai Gapura****(Cottage seaview) 

Tour Dept. Caraka Travelindo - Makassar www.carakatravelindo.com 

DAY 02 15 APRIL MAKASSAR – TRADITIONAL COOKING EXPERIENCE(B, L) 

 

Makassar – Traditional cooking experience (B, L)  

After breakfast, the guide will take you to the market and transfer to local homes to start 

cooking. You will learn to cook traditional dishes of Makassar as “Ayam Nasu Likku” and 

“Ikan Pa’lumara”. You will enjoy your lunch at local homes. You could also drink 

traditional drink “Sarabba” (made by ginger & brown sugar) with fried banana and fried 

cassava. Return to hotel with visit Traditional Paotere harbor & Fort Rotterdam. Overnight 

at hotel Pantai Gapura****(Cottage seaview)  

 

DAY 03 16 APRIL MAKASSAR - SENGKANG (B)  

After breakfast, transfer to Sengkang. Located in the center of the Former Buginese Kingdom. 

In Watampone you will visit the museum of Andi Mapasissi to see his collection from the 

former Bugis Royalties. Lunch (excluded) en route. In the afternoon arrival in Sengkang. 

Crossing the lake by motorized canoe and visiting the fisherman families who live on the 

floating villages. You may also have a chance to catch the beautiful sunset over the Lake 

Tempe. Overnight BB Hotel (Superior room) in Sengkang. 

 

DAY 04 17 APRIL SENGKANG – TORAJA (B)  

After breakfast, visit a traditional silk factory, where you can see the traditional spinning and 

weaving of silk material by Bugisnesse women and take a time to go to hill, where you can 

see Sengkang city from the top. Afterwards transfer Toraja via Siwa and Palopo (a small 
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Moslem harbor port), passing through spectacular view along the road to Toraja. Lunch 

(excluded) en route. In the afternoon arrival in Rantepao. 

 

DAY 05 18 APRIL TORAJA : LEMO, KOTE, SUAYA, LONDA, KETE KESU (B)  

After breakfast, a full day exploring Toraja. First you will visit Lemo to see rows of Tau Tau 

statues and the hanging graves. Then continue to discover the secrets of baby trees in Kote 

and drink coffee or tea in local people homes. Onwards to Suaya to the graveyard of Kings of 

Sangalla lies on the hillsides, and then proceed to Londa to see ancient tombs in which the 

deceased was not buried, but placed among the rocks. At Kete Kesu one of the oldest Torajan 

villages you can see Tongkonan (the traditional ancestral house, or rumah adat of the Torajan 

people), and also the old traditional rice barns with colorful woodcarving. Overnight at 

Heritage Toraja****(Deluxe Tongkonan) 

 

DAY 06 19 APRIL TORAJA : BATU TUMONGA, SOFT TREKKING, WEAVING CENTER (B)  

After breakfast, another full day exploring Toraja. We will drive you to Batu Tumonga best 

known for its spectacular view of rice terraces. If possible you can walk along the countryside 

to see the daily life of Torajan people. Lunch (excluded) will be served at the local restaurant. 

In the afternoon, visiting Pallawa, Sa’dan, known as the weaving center of Rantapao, before 

heading back to hotel for Overnight at Heritage Toraja****(Deluxe Tongkonan) 

 

DAY 07 20 APRIL TORAJA VILLAGE WALK EXCURSION (B, L)  

After breakfast, another full day discovery trekking tour of Toraja, first you will be  

transferred to Kandora village where your trekking trip be began. Passing thru this Palipu 

village then onwards to Suaya to the graveyard of Kings of Sangalla lies on the hillsides via 

Gantarang village then to Tampangallo. Stop in Buntu Lobe to see the children performing 

music bamboo orchestra and traditional dance of Toraja. Afterwards visiting Kambira village 

where you can see the baby grave in the tree. In the afternoon we return to hotel overnight at 

Heritage Toraja****(Deluxe Tongkonan)  

 

DAY 08 21 APRIL TORAJA - MAKASSAR (B)  

After breakfast, transfer directly to Makassar with stop on the Puncak Lakawan to enjoy the 

spectacular view. Lunch (excluded) will be served in a seafood restaurant in Pare-Pare. 

(Approximately 8-9 hours drive). Overnight at h o t e l Pantai Gapura****(Cottage sea view)  

 

DAY 09 22 APRIL MAKASSAR – AIRPORT (B)  

After breakfast, transfer direct to airport to catch the flight to Manado  

Flight GA 682 departure 09:00, arrival 10:35in Manado. 
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KOOLUMN30 

Indonesië, een van de tropische topplekken als je verder wilt kijken dan de Rode Zee. We hadden zoveel 

verhalen gehoord dat we het nu ook zelf wilden meemaken.  

Het is genieten, maar met een keerzijde. Als je binnen onze sport krachtige voorbeelden van sportverdwazing 

wilt zien dan moet je een keer naar Indonesië, en vooral naar Lembeh. Hier is de eerste column van een 

tweeluik. 

Indonesië is lui duiken. Naast je zwembroek aantrekken, hoef je bijna niets te doen. Je uitrusting wordt 

gemonteerd en omgehangen (naar keuze in de boot of in het water) en na afloop staan ze je met koffie en fruit 

op te wachten. Net nadat je je camera hebt afgegeven heb je de zoete smaken al in de mond.  

En met die camera hebben we sportverdwazing nummer 1. De dome port is gemiddeld groter dan onze 

goudvissenkom en het minimale aantal lampen staat op drie. Discussies gaan over de vraag of er naast de 

camera alleen een go-pro mee moet, of ook nog een 3e camera.  

Ik heb het voorrecht mensen te 

kennen die met zulke apparatuur 

perfecte foto’s maken. Helaas geldt 

dat het hebben van een rijbewijs je 

nog geen Max Verstappen maakt, en 

het bezit van een kubieke meter 

camera niet leidt tot de volgende Jos 

Broere. Gebonk op koraal, wegvagen 

van sponzen en grote stofsporen zijn 

het gevolg van deze “drijvende 

schotels”.  

Wie dit soort fotografen kent, zal het 

met me eens zijn: ze zijn lomp. Met de 

wendbaarheid van een zeetanker 

dobberen ze rond. Dit heeft ernstige 

gevolgen voor de onderwerpkeuze. Een slapende schildpad kan nog, maar vissen zijn veel te bewegelijk en 

vallen af. Ook kokerwormen zijn allang weg voor er is scherp gesteld. Gelukkig zijn er oplossingen. 

De eenvoudigste is de naaktslak. Kleurrijk, mooie vorm en traag. En er zijn garnalen en kreeftjes die zich 

verstoppen in anemonen of sponzen.  

En daarvoor hebben we de divemaster. Die gaat keurig naast het dier liggen, waarna de duikers er een voor 

een bij kunnen landen voor hun unieke opname van de naaktslak en de porceleinkrab. Net als iedereen. 

 

 
30 Uit “onderwatersport” 


