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WAAROM DIT? & DISCLAIMER 

Waarom zou iemand vlak na een vakantie tot hoog in de poolcirkel in een shirt “Lofoten 68o” 

afreizen naar den zuidkant van de evenaar? Daarvoor is een heel logische en 

onwaarschijnlijke verklaring. Ik ga lesgeven op een eilandje naast Kalimantan, in het kader 

van een NOB lezersreis. Het boek en de specialisatie “Onderwaterbiologie Wereldwijd” 

blijven onverminderd populair en met lezersreizen wil de NOB duikers iets bijzonders 

bieden. Resultaten in het verleden hebben er toe geleid dat ik weer ben uitgenodigd dit te 

verzorgen, nu met een andere hoofdredacteur van het blad en met een ander reisbureau. 

Duikmaat en clubgenoot Ronald vindt het te ver voor alleen een cursus die hij al heeft 

gevolgd en hij stelt voor er een weekje Java aan vast te knopen. Samen met zijn oom. En zo 

geschiedt het dat we op 14 mei met de bus van oom Ton naar Schiphol rijden. In dit verslag 

de belangrijkste feiten van dit bezoek aan Indonesië, die als altijd in onze verslagen geheel 

niet betrouwbaar 

zijn. Voorbeelden 

zijn onze gids 

Ragit1 en zijn 

chauffeur Anhang. 

Zo er al mensen 

zijn die op ze 

lijken blijven we 

dat ontkennen… 

Mocht iemand, 

ondanks deze 

toelichting van 

mening zijn dat 

rechten worden 

aangetast, laat het 

weten en wij 

leggen graag uit 

waarom dat niet 

zo is….  

 
1 Ragit: Door “Reisbureau Aangewezen Gids in Training…” 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesi%C3%AB
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DE HEENREIS 

SCHIPHOL –  BORNEO, 14 –  15 MEI 

Vertrekken van Schiphol is een ding op het moment. Door een combinatie van stakingen en 
personeelsgebrek ontstaan eindeloze rijen. Als de balie dan ook nog beweert dat ze geen 
Ronald Bosch, maar een Bosch 
Ronald verwachten zijn de rapen 
gaar. Nog meer wachttijd 
waardoor wij pas bij de gate 
komen als ze al aan het sluiten 
zijn. Ik eindig dan in het verkeerde 
deel van het vliegtuig nadat ik de 
verkeerde ticket omhoog houd, 
waarna ik stroomopwaarts terug 
kan naar de toegewezen stoel. Of 
de stoel naast me niet verkocht is, 
of dat er spraken is van een rijen 
slachtoffer zullen we nooit weten, 
maar met een lege stoel naast me 
vlieg ik comfortabel naar Jakarta. Het grootste deel van het gezelschap voor de NOB cursus 
Onderwaterbiologie heb ik dan al de hand geschut. 

Op Jakarta airport Soekarno-Hatta is het een bittere strijd tegen de administratie. Eerst de 
PCR en de vaccinaties laten controleren. Daar komen maar drie vrouwen aan te pas, 
waarvan de laatste uitspraak heeft: ik mag door. 

Vervolgens is er een visum 
nodig. Daarvoor moet je in de 
rij om te betalen, en met dit 
betalingsbewijs mag je dan 
door naar het loket waar het 
visum fysiek geplakt wordt. Er 
gebeurt niets. Er is een balie 
open met een man die zit te 
loeren waar zijn aflossing 
blijft. Dat kost al zijn 
capaciteiten, daarnaast ook 
plakken zit er niet in. Als de 
aflossing in beeld is plak hij 
gauw één stickertje en smeert 

hem. Inmiddels is de rij zo lang, dat zelfs de Indonesische ambtenarij tot de conclusie komt 
dat er een daad gesteld moet worden. Er gaat nog een loket open. Helaas met een man met 
een beperking. Hij is niet in staat een sticker van een vel te scheuren. Het vel gaat in stukken 
en onderdelen worden aan zijn stoel en tafel geplakt. De restanten verdwijnen in mijn 
paspoort. Ik mag door. Internationaal deel uit en domestic deel in voor een volgende reeks 
rijen en checks. Net als op Schiphol gaat het alarm bij mij af. De controleur bekijkt me 
nauwkeurig. Mostly harmless schat hij in, daar gaat hij zijn handen niet aan vuil maken.  



 
 Maratua & Java 2022 -  4 

Ik mag naar de gate om te wachten 
op mijn aansluitende vlucht naar 
Balikpapan. Na anderhalf uur 
verschijnen de anderen, ze waren 
minder handig in het nemen van de 
hordes. 

Vlucht twee loopt probleemloos, en 
ook de juffrouw voor de taxi staat 
keurig te wachten om ons naar de 
taxi te geleiden. Dat zijn er twee, 
alleen de tweede “will be here in a 
second”. Twintig minuten later 
stappen we in. 

ASTON HOTEL –  BALIKPAPAN, 15 –  16 MEI 

Het was laat toen we hier 
gisteren in het hotel 
aankwamen. Er was ons 
hotel Neo+ beloofd, maar 
daar scheurden we in hoog 
tempo voorbij. Niet dat dit 
echt een probleem was, 
Grand Seyneur is weliswaar 
een eind rijden van het 
vliegveld maar verder een 
prima onderkomen, met in 

de lobby twee motoren en twee oude Mercedessen. 

Het enige waar we fut voor hebben na de reis is nog een kleine snack. De lobby beveelt 
hiervoor het restaurant op de 8e etage aan met een dakterras met mooi uitzicht op de stad. 
Eenmaal boven komt een gedienstige man op ons af om de stoelen recht te zetten en om te 
vertellen dat het restaurant dicht is. Evenals het restaurant op de 7e etage. Eigenlijk kunnen 
we alleen naast de lobby 
terecht voor een kleine snack… 

Nu, aan het begin van de dag, 
staat er op dezelfde plek een 
zeer uitgebreid ontbijtbuffet, 
dus we kunnen goed gevuld 
beginnen aan dag twee van de 
reis. 

Die begint met de terugrit naar 
het vliegveld, wat nu heel 
soepel verloopt. Daar worden 
we in een propellervliegtuig 
geladen dat ons naar Berau, een 
andere plaats op Kalimantan, 
brengt. 
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DE DUIKWEEK 

 

MARATUA SEAVIEW RESORT 16-26 MEI 

16 MEI – BALIKPAPAN – BERAU - MARATUA 

De vlucht naar Berau is 
vertraagd, en wordt op het 
laatste moment verplaatst naar 
een andere gate. Zo jammer: dat 
vertellen ze niet in het Engels. 
Een vriendelijke man ziet onze 
achterdochtige blik als iedereen 
het ineens op een lopen zet en 
legt uit waar we moeten zijn. In 
Berau is het een kwestie van 
koffers van de band halen en in 
de taxi naar de boot stappen.  
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Daarmee varen we een uur op een rivier, met op enig moment zicht op een paar  
langneusapen en daarna anderhalf uur zee. Gelukkig kan ik behoorlijk slapen op de boot.  

Het uitzicht bij aankomst valt tegen. 
Misschien is het geen plastic soep, 
maar dan toch zeker plastic bouillon. 

Snorkelen bij aankomst is de eerste 
actie, en na de plastic teleurstelling is 
het nu mooi om te zien wat je er 
allemaal wel kan vinden. 

We blijken de eerste gasten in twee 
jaar in dit grote resort. Het toerisme 
trekt langzaam weer aan na de corona 
pandemie, maar deze week zijn wij de 

enigen die deze plek bereiken. We worden per persoon 
ondergebracht in een riant en goed onderhouden 
appartement die allemaal langs een boardwalk over het 
terrein liggen.  

In de centrale ruimte bij de jetty (steiger) kunnen 40-60 
personen eten aan mooie houten tafels en rondhangen op 
banken. 

We kunnen het niet laten om na aankomst wat te 
snorkelen. Er is van alles te zien rond de jetty, onder meer 
kleine geepjes.  

Als docent wil je altijd weten onder welke omstandigheden 
je les mag geven, dus ik vraag maar eens naar de plek van 
de beamer. Die is er niet. En naar het internet. Dat is er ook 
niet. Normaal wel, maar de bliksem is in de mast geslagen 
en alleen met een hotspot kan je online komen. Maar 
alleen met Indonesische simkaart. 

Het is altijd fijn om 
cursusleider te 
zijn. 

Zo net ten zuiden 
van de evenaar 
valt de duisternis 
om 18:00 met een 
klap in. Tijd om te 
eten en te kijken 
naar het 
alternatief voor de 
beamer. Ze 
hebben een vrij 
groot TV scherm 
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geregeld. Noem me achterdochtig, maar voor alle zekerheid zat er al een HDMI kabel in mijn 
koffer. 

Verder is het aangenaam. Vleermuizen in verschillende soorten en maten vliegenrond en de 
oerwoudgeluiden maken het verder af. 

 

17 MEI 

2De eerste nacht stormt het 
fors. Maar daardoor is het 
behoorlijk opgeknapt. Er hoeft 
niet lesgegeven te worden in 
een broeierige warmte. De slang 
die door de 

gemeensc
hapsruimt
e kroop is 
al 
vertrokken
, alleen 
een 
enorme 
kever blijft geniet van de bescherming van de gezamenlijke ruimte.  

De cursus onderwaterbiologie start ik aansluitend op het ontbijt aan de 
ontbijttafel. De deelnemers hoeven alleen maar bij te draaien. Dat 
werkt best goed. 

Het duiken begint met een testduik. We gaan te water met vier 
begeleiders die nauwlettend kijken of we geen enormiteiten begaan 
met onze uitrusting. We gaan er van uit dat we zijn geslaagd, want de 
rest van de week kunnen we gewoon duiken, sterker nog, na de pauze 

 
2 Foto van Ronald 
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maken we een tweede duik. Zeker zijn we er echter niet van, want een certificaat voor onze 

inspanningen hebben we niet gehad       

Verder heb ik aangegeven dat ik in de 
loop van de week bij mangrove wil 
kijken, als onderdeel van de cursus. 
Men betwijfelt of dat kan, maar zegt 
toe er over na te denken. 

Op dit punt is het goed iets te zeggen 
over het sociale gedrag van 
Indonesiërs in de toeristen branche. 
Deze mensen zeggen nooit nee. 
Meestal beperken ze zich door 
enthousiast te zeggen dat het 
mogelijk wel kan en dat ze er aan 
werken. Probeer geen afspraak te 
maken over het moment waarop daar iets uit moet komen. Je krijgt zeker antwoord, het is 
zeker geen nee en waarschijnlijk kan je er niets mee. 

In het geval van de mangrove komt het antwoord snel. We kunnen vanmiddag met de 
snorkeluitrusting in de auto en dan worden we naar een mangrove meer gereden. 

Er blijkt een weg over het eiland, 
al doet het oerwoud 
aantoonbaar zijn best om de 
weg er weer onder te krijgen. Na 
een tijdje komen we bij een hek, 
waar wat kinderen spelen. Een 
van de begeleiders rijdt door om 
de sleutel te scoren en zo 
kunnen we na een tijdje over 
trappen naar een meer dat 
wordt begrensd door een 
mangrovebos. Het is niet het 
summum van natuurschoon, 
maar we vinden toch voldoende. 

Bij het snorkelen worden we 
begeleid door een van de kinderen die Engels wil praten met ons. Hij vertelt dat hij dat heeft 
geleerd van videogames. Dit joch komt er vast wel. 

’s Avonds krijgen we als snack bidsprinkhaan kreeft. Nooit gehad, maar het is een aanrader. 

18 MEI 

Het is ’s ochtends weer vochtig op het terrein. 
Dat heeft als voordeel dat je allerlei leven ziet. 
De vele prachtige vlinders zijn niet vast te 
leggen, maar de miljoenpoten zijn een beter 
doelwit. 
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Onder leiding van Dayat maken 
we twee duiken. Bij de eerste 
raak ik de groep kwijt. Aan het 
begin van de duik tekent men 
een mooi overzicht van de stek 
en vertelt het duikplan, maar in 
praktijk trekt men zich er 
weinig van aan en volgt vooral 
de stroom. Ik krijg nog mee dat 
we keren omdat de stroom de 
andere uit staat, maar mis dat 
men de diepte in verdwijnt in 
plaats van de wand verder te volgen. Fotograferen en matig zicht is niet altijd een succes. 
Maar verder is het een leuke duik, soloduiken is tenslotte niet nieuw. 

19 MEI JELLYFISH LAKE 

Maratua is deel van de Derawan archipel. Dat is een grote reeks eilanden, waarvan een paar 
in de vorm van een atol met een atol koraalrif. Geen van die atollen is nog volledig intact. 
Door vulkanen en zakken/stijgen van bodem is de cirkel nergens compleet. Maar het netto 
effect is veel rif met veel hard en zacht koraal.  

We maken vandaag twee duiken bij het eiland Kakaban. Bij het opstaan regende het enorm, 
maar eenmaal bij het eiland is het weer mooi. 

We zien een eerste school barracuda’s en een white tip haai, dus zeker voor duikers die 
“groot spul” willen zien is de tocht al redelijk geslaagd3. 

Voor deze twee duiken hadden we niet een eind van Maratua  hoeven varen. De 
bijzonderheid van Kakaban zit in 
het snorkelen in Jellyfish lake. 
Dit meer is beroemd om zijn 
niet stekende kwallen. In 
praktijk blijkt de rand een 
mooiere mangrove dan op 
Maratua met kleine 
zeekomkommertjes, 
grondeltjes, geepjes en een 
bloedzuiger die niet door mijn 
shirt heen komt. Het meer is 
een toeristtrap, al werkt men 
hard aan het in stand houden 
van het milieu. Leuk is een stel 
Japanners dat in dikke 
reddingsvesten en enorme 

hoeden probeert een blik onder water te werpen. Daarbij zijn ze volstrekt asociaal en zitten 
ze op de trap om het water in en uit te komen, waarbij ze de doorgang voor anderen 
blokkeren. Nu kan het nog asocialer. Als ik mijn best doe kan ik nog steeds een mini tsunami 
veroorzaken. Na deze plons is de trap weer snel beschikbaar. 

 
3 Redelijk, want er waren meer haaien beloofd. 
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Na afloop heeft de crew van onze 
boot nog wat vage dingen te doen 
en stelt een snorkeltocht langs het 
rif voor. Wij kunnen onze gang 
gaan, ze pikken ons wel op. En zo 
verdwijnen we na het leegmaken 
van onze lunchboxen voor de 
vierde keer in het water waar 
schildpadden, blue spotted 
stingray  en veel scholen vis ons 
begeleiden. 

’s Avonds neemt Klaas neemt de 
macht van de muziek over. Sinds onze aankomst spelen dezelfde ca. tien nummers 
onophoudelijk in het resort. Klaas vervangt de usb-stick door een eigen exemplaar met heel 
veel muziek. Niet alleen wij, maar ook het personeel is er erg blij mee.  

20 MEI SANGALAKI 

Vandaag is de excursie naar Sangalaki 
Island. Doel is het kijken van manta’s 
maar die zijn op. Toch blijkt een bezoek 
aan het eiland zeer de moeite waard en 
goed passend binnen de cursus. 
Sangalaki is een  turtle sanctuary. 
Groene schildpadden komen hier hun 
eieren leggen, die door de gezamenlijke 
fauna van het eiland worden 
opgegeten. Omdat het gaat om een 
bedreigde diersoort is men overgegaan 
op het beschermen van de eieren. Men 
graaft ze op en brengt ze over naar een 
tent waar predatoren niet bij kunnen. 

Wij krijgen een demonstratie van de ingegraven eieren en de uitkomende schildpadjes. 
Zodra die zich hebben uitgegraven uit het zand worden ze gevangen en over gebracht naar 
bassins waar ze twee maanden de tijd krijgen om iets grotere schilpadjes te worden. Zou 
men dat niet doen dan zou de 
meerderheid ten prooi vallen aan 
de vele forse varanen en 
visarenden. 

Na twee maanden worden ze aan 
het begin van de avond in zee 
losgelaten, waarbij ze een fors 
grotere kans hebben om 
volwassen te worden.  

Gelet op het aantal varanen dat 
we rond zien lopen geloven we 
het graag. 
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We proberen niet opnieuw 
om manta’s te vinden en 
maken een tweede duik bij 
Turtle Traffic. Het maakt de 
naam waar, er zijn heel veel 
schildpadden. We zien 
groene en hawkbil 
zeeschildpadden 

Als er dan onderweg ook nog 
een groep dolfijnen rond de 
boot zwerft is het een mooie 
dag. 

Maar het is nog niet 
afgelopen. ’s Avonds maken we een wereld nachtduik. Alleen Ronald waagt zich iets te dicht 
op het rif en mag vechten met de stroom. 

21 MEI THE CHANNEL 

Als eerste maken we een driftduik. Doel is veel haaien zien, maar dat beperkt zich tot veel 
barracuda’s. Voor het eerst gebruik ik een rifhaak om met de stroom om te kunnen gaan.  

De tweede duik is de 3500ste  entry in mijn logboek. Die valt tegen. Mijn fles schiet uit de 
flesband dus het is heel slecht duiken. Na 45 minuten geeft ik er ook de brui aan. 

Terug aan kant wil ik een 
koffie. Samenvattend: voor 
koffie moet je niet deze kant 
uit. Je kan kiezen uit echte 
koffie die je moet oplossen in 
water dat net niet heet genoeg 
is. Dat mengsel kan je dan 
drinken, waarbij de kunst is om 
de drab niet binnen te krijgen. 
Of Nescafé oploskoffie. Die is 
per definitie niet acceptabele 
voor een getraind 
koffiedrinker, maar heeft als 
pré dat je de drab kunt 
vermijden.  

Als we terug komen van het 
duiken vraag ik me af voor welke van de twee slechte keuzes ik zal gaan. Die keuze wordt 
voor me gemaakt. De Nescafé is op. Ik roep de bediening en vertel dat de pot leeg is met de 
vraag of er ook nieuwe is.  

Er is al uitgelegd dat men nooit nee zegt. In dit geval is dat slecht vol te houden, want de 
voorraad is op. Dus het wordt “misschien vanavond, misschien morgen”.  

Ik heb me al neergelegd bij de drab als de bediende opnieuw verschijnt. Hij heeft een pot 
creamer gevonden die trots bij de koffie wordt gezet. De eer is gered. 
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22 MEI DERAWAN 

’s Ochtends wachten 
de begeleiders ons op. 
Ze hebben een 
kokoskrab gevangen. 
Een kolossaal beest dat 
ik verder niet ken. Wel 
kan ik zien dat het een 
vrouwtje met eieren is. 
Nader onderzoek leert 
me dat het een uniek 
dier is. De kokoskrab is 
een heremietkreeft en 
wel de grootst bekende 
heremietkreeft. Als 
jong dier trekt het het 
land op en leeft daar verder. Het is een omnivoor en de grootste op land levende 
ongewervelde. Ze kunnen zelfs in bomen klimmen. En groot: tot 4 kilo en met een maximaal 
bereik van de poten van een meter. Omdat het kreeften zijn hebben ze kieuwen en moeten 
dus altijd in de buurt van vocht blijven. 

We varen vandaag naar Derawan. Niet alleen om te duiken, maar ook om T-shirts te kopen. 
Nu zit ik niet te wachten op het laatste, maar het is een aardig eiland om te bezoeken. 
Ondanks dat je het met een brommer in een kwartier rond rijdt is het dicht bevolkt. Dat 
komt omdat er een zoetwaterbron is. Na een duik net voor het eiland lunchen we er op een 

jetty en maken een leuke 
wandeling langs de 
verschillende winkeltjes en 
stalletjes. Dayat en Ricky 
wonen op dit eiland. Ricky 
toont me zelfs zijn kamer 
naast een duikcentrum. Mij 
lijkt het geen leven, want hij 
heeft een jonge vrouw op 
Sumatra, waar hij nauwelijks 
komt. 

Het zicht rond het eiland is 
vandaag slecht, dus na de 
inkopen en lunch varen we 
terug naar Maratua voor duik 
2. 

Onderweg zien we een manta 
die aan de oppervlakte aan 
het eten is. 

Op de volgende pagina een 
beeld van het eiland. 
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23 MEI DE WALVISHAAIEN VAN TALISAYAN 

Om 04:30 zitten we in een bootje, het onweert en 
eenmaal aan boord van onze duikersboot stuiteren 
op zee. Dit is de excursie naar de walvishaaien van 
Talisayan. We zien fregatvogels en twee jonge 
walvishaaien met loodsvissen. Dit hele verhaal is 
uitgebreid beschreven in een artikel voor 
onderwatersport dat ik heb geschreven en dat in 
de bijlage is opgenomen. 

Na de excursie maken we een 
eerste duik midden op zee bij 
Lighthouse en daarna een 
tweede voor het resort. De dag 
wordt afgesloten met een 
nachtduik waarbij Harry me 
uitnodigt om deel te nemen aan 
het verstrooien van een deel van 
de as van Ada die eind november 
is overleden. We maken er een 

waardig moment van dat we afsluiten met het op laten lichten van zeevonk. 

Eenmaal terug maakt Ronald sushi van een verse tonijn die we hebben gehad omdat we een 
visser op sleeptouw hebben genomen. Het smaakt voortreffelijk. 

24 MEI NUNUKAN 

Bij het ontbijt blijkt Gauke onder de blazen te zitten van een aanraking met het koraal. Ik 
geef hem mijn azaron en dat lijkt te helpen.  

Onze inspanning vandaag valt 
mee, twee duiken bij het 
buureiland Nunankan, 
waarbij ik redelijke foto’s 
maak van een leopard shark 
door me met hoge snelheid 
naar 31 meter te laten dalen. 

Verder besteedt men tijd aan 
de afsluitende cursus 
bijeenkomst. Dat doen we 
door in de avond presentaties 
te geven over favoriete 
duiklocaties. Ik heb het maar 
weer eens over Bretagne. 

Uit de reisgids 

Voor de kust van Talisayan 

liggen diverse bagans, drijvende 

vissersplatforms, waar de 

walvishaaien graag naar toe 

komen om de restvangst op te 

peuzelen. U heeft tot lunchtijd 

de tijd om te duiken of 

snorkelen tussen deze 

imposante haaiachtigen 
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25 MEI LAATSTE DUIK 

Vanochtend kunnen we 
nog een duik maken. Dan 
houden we nog net 24 uur 
over voor we gaan vliegen. 
Op advies van Dayat duik 
ik zonder pak, anders 
krijgen ze de uitrusting 
nooit droog. Het 
oorspronkelijke plan was 
om na de duik naar het 
stadje te gaan en daar wat 
rond te kijken. Een 
alternatief is snorkelen in 
een grot. 

Het weer slaat om en, 
met uitzondering van bij 
Harry, ook het 
enthousiasme om nog 
iets te doen. Dus blijven 
we wat rondhangen in 
de stromende regen en 
praten over de vraag 
wat er in een artikel 
voor Onderwatersport 
moet komen. Als Harry 
later vertelt dat hij 5 
meter heeft moeten 
springen om in een 
druipsteengrot te 

komen 
bewonderen we 
hem, maar zijn we 
verder niet 
jaloers. 

Appen op de Jetty 
is even voldoende. 

Tot besluit van het 
duikdeel van de 
reis nog een paar 
pagina’s met 
onderwaterfoto’s. 

En ja, er waren 
schildpadden! 
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JAVA 

 

 

26 MEI DE TOCHT TERUG NAAR KLIMANTAN EN DOOR NAAR JAVA 

Om vier uur moeten 
de koffers voor het 
appartement staan. 
Dat lukt, maar voor de 
rest komen staf en 
onze groep langzaam 
op gang. We werken 
het laatste ontbijt naar 
binnen en gaan 
richting boot. Bij de 
opening naar de pier 
verzamelt zich het 
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personeel. Opmerkelijk is de overeenkomst tussen islam en calvinisme. Niet bedankt dat 
jullie er waren, maar een 
heel betoog dat stijf staat 
van de excuses voor hun 
aanwezigheid en ieder 
mogelijk ongemak dat 
daardoor is ontstaan of 
mogelijke 
onvolkomenheden in het 
resort. Namens de groep 
onderbreek ik de verbale 
zelfkastijding en bedank ze, 
met applaus, voor de inzet 
gedurende onze trip. 

Daarna verdwijnen we met 
een aantal passagiers in 
volle vaart in de nacht richting het vaste land van Kalimantan. Met taxi en vliegtuigen4 doen 
we nu de omgekeerde route van Berau naar Jakarta. Op de vliegvelden van Berau en 

Balikpapan valt de enorme 
aandacht op die wordt gegeven 
aan het onderwaterleven. Het is 
duidelijk de belangrijkste 
toeristentrekpleister. We nemen 
afscheid van de anderen, die nu 
naar huis gaan. Ton, Ronald en ik 
gaan nog even door. 

Op Java is het uitgebreid zoeken 
naar onze gids, maar na enige tijd, 
en vele opdringerige 
taxichauffeurs later weet ik Ragit 
te vangen die door Flip van het 

reisbureau is ingehuurd om ons in het tweede deel van de trip te begeleiden. 

Dat begint met een rit naar Bogor, door 
Jakarta over een overvolle snelweg. Van 
Jakarta valt de enorme tegenstelling 
tussen oude en vaak armoedige huizen en 
de enorme hoogbouw op. 

We komen laat in Bogor, maar in een 
prima hotel. We eten bij een saté 
restaurant met heerlijke saté geit. Verder 
zijn we afgedraaid. 

Verder is Bogor een stad met 5,5 miljoen 
inwoners die in een zee van scooters 

 
4 Waaronder de ATR 72 500-600 een tweemotorig turboprop-passagiersvliegtuig, gebouwd door de Frans-
Italiaanse vliegtuigbouwer Avions de Transport Regional. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Turboprop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Avions_de_Transport_Regional
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rondjes rijden in de stad. Als we al fut hadden gehad waren we waarschijnlijk te laf geweest 
om ons op het stadsleven te storten. 

BOGOR –  BANDUNG 27 MEI  

De dag begint met een goed 
ontbijt en een bezoek aan de 
Kebun Raya, de grote botanische 
tuin (87 hectare) , die rond 1817 
is gesticht door de Nederlanders 
bij het paleis Buitenzorg. Dat is 
nu afgesloten voor het publiek 
en president Jocko Widodo 
woont er. 

Een gids die 30 jaar in het park 
heeft gewerkt leidt ons rond. Hij 
spreekt behoorlijk Nederlands 
en weet prachtige verhalen en 

voorbeelden over hoe je wajang poppen van bladeren maakt (waarbij hij lang zal ze leven 
zingt) hoe je een sprinkhaan maakt en welke vruchten er op manneke Pis lijken. 

In de tuin is nog een klein kerkhof met Nederlandse en Engelse graven en er zijn meerdere 
vijvers, waarbij we nog een varaan zien. 

Dat de tuin nog steeds voor onderwijs wordt gebruikt blijkt wel uit de grote groep moslima’s 
die met zwarte hoofddoeken door de tuin worden geleid. Nu kan je er een stemmige zwarte 

hoofddoek omheen knopen, 
maar uiteindelijk blijven het 
gewoon pubers, die met veel 
gegiechel proberen een foto te 
maken van die enorme 
Nederlander met grote baard. 

Op de volgende pagina nog een 

overzicht over de tuin. 

Daarna is het tijd om gas te geven richting Bandung. Nou 
ja, gas, als je dat doet plet je een of meer van de 
ontelbare brommers die als mieren over straat scheuren. 
We maken de keuze om niet via de Puncakpas te gaan. 
Dat is een beroemde pas met prachtige uitzochten over 
de theeplantages. Maar ook een plaats dit berucht is om 
de files, zeker nu het een lang weekend is lopen we kans op files tot een uur of zeven. 

Uit de reisgids 

Bandung, ook wel het Parijs van 
Java genaamd, is wat koeler dan 
bijvoorbeeld Jakarta. De stad 
ligt op ongeveer 800 meter 
boven zeeniveau. De stad 
straalt nog veel uit van het 
koloniaal verleden, veel huizen 
zijn gebouwd in Art Deco of 
Jugendstil. 2 overnachtingen in 
Bandung. 
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Ook is er verwarring. Het hotel in Bogor belt Ragit. Ton is zijn paspoort vergeten. Daar zijn ze 
verder heel laconiek over “komt goed” 

We lunchen onderweg in een winkelcentrum langs de snelweg. Wederom saté, waarbij Ton 
zich erg druk 
maakt dat er 
geen saté bij de 
saté zit. Ik kan de 
saté geit met 
ketjap goed 
hebben. Evenals 
de Starbucks na 

afloop      . Het is 
alleen jammer 
dat we door deze 
route geen 
bezoek aan de 
theeplantage 
brengen die in de 
reisofferte wordt 
bejubeld.  

Hotel Savoy Homann bereiken we aan het eind van de dag. Het ligt langs de Weg van de 
samenwerking Azië-Afrika. Hier, ook in ons hotel, is de samenwerking gesmeed tussen de 
niet westerse landen om gezamenlijk op te treden tegen het kolonialisme. Ons hotel hangt 
vol met foto’s en handtekeningen van de deelnemers. 

Ragit neemt 
ons mee 
naar de 
Bragaweg,. 
Onderweg 
worden we 
gewezen op 
een wit 
gebouw dat 
“oud” is 
(wat te ook 
te zien is 
aan de 
tegels met 
Nederlandse 
teksten 
zoals 
“sigaren”), 
het conferentiecentrum van de Azië/Afrika bijeenkomsten en de voormalige bioscoop 
Concordia. De tocht eindigt bij het restaurant waar we beslist moeten eten Uit pure 
balorigheid besluiten we even verderop naar binnen te gaan. 
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BANDUNG, 28 MEI 

Bandung heeft 2,7 miljoen inwoners in een regio met 7,5 miljoen. Dat is de helft van Bogor, 
maar het gemiddeld aantal tweewielers met verbrandingsmotor per m2 wijkt, zeker in het 
centrum, niet af van de plek waar we vandaan komen. En mij valt niet op, maar de 
spreektaal is hier niet Bahasa, maar Soedanees. 

De stad ligt hoger dan Bogor, op 770 m hoogte, waardoor het relatief koel is. Dat trekt in dit 
lange weekend veel mensen uit de regio Jakarta/Bogor. 

Volgens het programma gaan we naar de Tangkuban Perahu vulkaan. Dat is best een 
uitdaging, want het is heel erg druk onderweg. 

Voor iemand zoals ik, die dit vulkanisme niet uit ervaring kent is het een indrukwekkend 
uitzicht: de grijze gestolde lava in de (Kawah5) Ratu krater waar nog rook en zwaveldamp uit 
opstijgt. Verder is het een circus met bussen met toeristen en een uitgebreide 
souvenirmarkt. Je kan er een stukje op een paard zitten, of warme kleding kopen. Dat lijkt 
misschien gek zo in de tropen, maar het is < 25 graden en de meesten lopen met truien, 
vesten en jassen aan. 

Er zijn meerdere kraters in dit gebied en de bedoeling is dat we van de ene naar de andere 
lopen.  

 
5 Kawah is vulkaan. 
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Met Ton zijn beenprothese is dat niet 
echt een plan en Ronald en ik staan 
ook niet te trappelen in deze 
mensenmassa. Vanaf deze vulkaan 
kan je in de verte de stad zien liggen 
onder een laag van smog, maar ook de 
omringende bergen met 

theeplantages en sawa’s. 

Nadat we gisteren de 
theeplantage hebben gemist 
stelt Ronald voor hier maar 
eens te gaan kijken. Ragit stelt 
dat dit wel kan, maar dat de 

plantage dicht is omdat het lang 
weekend is. 

Wij nemen de gok en willen er in 
ieder geval kijken. De waarheid 
ligt in het midden. We kunnen 
hier thee drinken, een deskundige 
uitleg krijgen en thee kopen 
(waarvan de prijs op aangeven van 
Ragit verdubbelt). De fabriek zelf 
ligt stil, met uitzondering van het 
laden en lossen en het sorteren en 
drogen van de thee. Dat mogen 
we rustig bekijken en zo 

vertrekken we met een goed beeld 
van de theeproductie in dit land.  

Ronald ziet dan ook nog een 
koeienstal, eigendom van 
FrieslandCampina. Het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan, dus die 
wordt bezocht en uitgebreid 
besproken. Geen heel uitgebreide 
excursie, maar zeker de moeite 
waard. 
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Op de terugweg raken we in 
de file en staan dan 
langdurig stil. Een bezoek 
aan een jeugdorkest 
verdwijnt geruisloos van de 
agenda, evenals een rondrit 
langs historische gebouwen 
van de stad.  

Wel is er tijd voor een 
verlate lunch is een 
merkwaardig rieten 
restaurant, dat met 
meerdere gebouwtjes langs 
de helling van een heuvel ligt 
met een riviertje en vijvertjes (met goudvis) er tussen in. Het voedsel voedt, maar is verder 
niet uitzonderlijk. Neemt niet weg dat de stop de moeite waard is. 

Door alle gedoe is er verder geen tijd meer om iets uit de reisofferte op te pakken. Maar een 
uurtje rust is ook nooit 
weg. Bovendien geeft ons 
dat de tijd weer moed te 
verzamelen. 

De vraag is dan 
“waarvoor”. Wel, we 
willen weer naar de 
Bragaweg voor het 
avondeten. Twee keer 
oversteken en verder een 
paar minuten langs oude 
koloniale gebouwen. De 
spanning zit bij het 
oversteken. Dit eist wat 
uitleg. 

Bandung is een relatief jonge 
stad. In 1908 had het nog 48.000 
inwoners. Een paar mooie lanen 
en verder rust. Aan die lanen en 
straten is niet heel veel 
veranderd. Maar nu zijn ze dus 
met 2,7 miljoen. Met brommers. 

De drukste straten lijken die voor 
ons hotel en de Bragaweg. Om 
het verkeer een beetje in banen 
te leiden is er voor ons hotel een 
voetgangersstoplicht geplaatst.  
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Tenslotte komt hier de top van Azië 
en Afrika. Alleen dat 
voetgangerslicht is stuk, het licht 
voor het verkeer staat permanent op 
groen. En onderhoud staat niet 
vooraan in het Indonesische 
woordenboek. Om aan de andere 
kant te komen is een eenvoudige 
procedure. Je bidt tot de goden van 
ten minste vier regionale 
godsdiensten, steekt je hand op en 
stap voor het aanstormend verkeer. 

Aan de overkant haal je weer adem en droogt je voorhoofd en oksels (we adviseren een 
handdoek met de tekst “Don’t panic”). 

Na een tweede kruising is het uitlopen tot het restaurant. Daar spelen ze hard life muziek, 
waarschijnlijk om de geluiden van hyperventilatie te overstemmen. Aan het eind van het 
restaurant, aan de kant van de weg is een afscheiding. Een eindeloze rij met 
brommerhelmen vormt de rest van de avond ons decor. 

BOROBUDUR, 29 MEI 

Ragit pikt ons vroeg op in het 
hotel in Bandung, met Ton’s 
paspoort. Een kwartiertje 
later staan we met een taxi 
op het station van de stad. 
Daar nemen we de trein 
richting Yogyakarta. Anhang 
is al met het busje en de 
koffers vooruit. Ragit bedenkt 
ineens dat we ook in Kutoarjo 
uit kunnen stappen. Dat is 
een stuk voor Yogyakarta, 
dichterbij de Borobudur en 
dat is onze eindbestemming. 

Over de treinreis tot dan 
niets dan lof. De coupé 
doet in niets onder voor de 
1e klas in Nederland, met 
prima service en 
onderhoud. En vooral met 
veel uitzicht. We passeren 
vele kleine dorpjes met de 
kenmerkende Indonesische 
scooters en eindeloze 
reeksen sawa’s met rijst in 
verschillende groeistadia. 
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De boeren bewerken het land intensief, vaak met de traditionele strooien hoedjes.  

We passeren de rokende Merapi vulkaan, en dat is indrukwekkend.  

Inmiddels is er grote 
verwarring over het 
vervolg van het bezoek. 
De voucher geeft aan dat 
we een rit met paard en 
wagen naar de 
zonsopkomst bij de 
Borobudur maken. Ragit 
geeft aan dat niet tegelijk 
kan en dat we wel een 
voucher voor de 
Borobudur hebben, maar 
dat die niet telt. En dat 
dit niet erg is, want hij 
weet een plek waar je 

toch best nog wel dicht bij de tempel kunt komen en bovendien is de tempel toch gesloten6. 

Het onderkomen in Borobudur is een 
oud hotel, met een mooi 
buitenzwembad. Als je het terrein op 
komt ziet het er uiterst verlopen uit, 
maar eenmaal in de lobby is het een 
stuk beter.  

We kiezen er voor om na aankomst 
eerst met een paard en wagen(s), de 
toegezegde rondrit te maken. Het is 
aardig om op deze wijze een keertje 
rond te kijken. We laten ons afzetten 
bij de vrijwel uitgestorven markt en 
wandelen vandaar terug naar het hotel. 

Ronald gaat op verkenning uit, 
want we hebben geen zin in een 
restaurant waar Ragit ons heen 
wil slepen. Even verderop blijkt 
een prima eetgelegenheid in 
een – waarschijnlijk – beter 
hotel.  

 
6 Ja, wij raken hier ook van in verwarring. 
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YOGYAKARTA, 30 MEI –  2 JUNI 

30 MEI 

Vandaag staat de Borobudur op het programma 
(zie hiernaast). Daar Ragit geen kennis van zaken 
toont hebben we om een Nederlandstalige gids-
met-kennis gevraag. We krijgen een prima gids 
(Woody), maar die spreek alleen Engels en dat 
verstaat Ton niet. En zo blijft het zeuren. 

De Borobudur is 
gebouwd tussen 
750 en 850 als 
een grote stoepa7. 
Het monument is 
vierkant met een 
basis van 123 bij 
123 m2. 
Waarschijnlijk is 
de macht redelijk 
snel na het 
voltooien van het 
gebouw naar 
elders op het 
eiland verplaatst. 

De tempel ligt letterlijk onder de rook van de 
Merapi (berg van vuur), die wordt gerekend tot de 
10 gevaarlijkste vulkanen ter wereld8. De vulkaan doet eens in de 2-3 jaar boemetje, en 
iedere 10-15 jaar BOEM. Er is ook sprake geweest van BOEMerst, onder meer in 1006.  

 
7 Boeddhistische tempel met relikwie.  
8 Volgens Ronald met een negatief reisadvies van Min BuZa: als je op de Merapi gaat wandelen en je veters 
rakenlos: don’t call us, you’re on your own. 

Uit de reisgids 

Voor zonsopgang staat u op om 

als eerste de Borobudur te 

bestijgen. De Borobudur is het 

wereldberoemde en grootste 

Boeddhistische tempelcomplex 

van de wereld. Het is heerlijk 

om in de vroege ochtend als het 

nog niet druk en nog relatief 

koel is dit Unesco project te 

bezoeken. Via een wandeling 

langs de ruim 1400 reliëfs komt 

u aan op het hoogste terras van 

het tempelcomplex waar u de 

Boeddha’s onder de stoepa’s 

zult vinden. Wilt u een wens 

doen, probeer dan de Boeddha 

in een van de stoepa's aan te 

raken. De man moet de hand 

van de Boeddha aanraken en de 

vrouw de hiel 
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Het effect van al dit rook en as geweld was dat de Borobudur grotendeels onder lava en as 
was verdwenen en vervolgens overgroeid. 
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Uiteindelijk is het een hoog ding en werd de top in 1814 door de Engelsman Raffles 
teruggevonden waarna Theodoor van Erp tussen 1907-11 het geheel begon uit te graven. 
Helaas, geldgebrek, oorlog en een BOEMer in 1930 maakte dat de klad kwam in de 
restauratie. Tussen 1973-1984 werd het werk alsnog uitgevoerd en het monument op de 
Unesco Wereld Erfgoed geplaatst. Sindsdien staat het hoog op de internationale toeristische 
bucketlists. Helaas waren er in 1985 weer 9 boemetjes. Deze keer geheel zonder inmenging 
van de Merapi, het was een toeristische aanslag. Inmiddels is alles weer hersteld, maar je 
kan er niet meer opklimmen en dus de echte tempel niet meer bezoeken. 

Het is ongetwijfeld positief beïnvloed door Woody, onze gids van de dag, maar het bekijken 
van het deel waar je wel bij kan is bijzonder interessant en indrukwekkend. 

Na dit uitgebreide bezoek en een kop koffie bij het restaurant van gisteren werpen we een 
laatste blik op de Merapi en stappen in de bus voor de rit naar het volgende hotel in 
Yogyakarta. 

Ragit blijft er vooral en altijd op uit om zelf geld te verdienen. Dat is voor hem belangrijker 
dan service verlenen. Eerst was er het verhaal dat de Borobudur gids ontevreden was over 
zijn tip, maar feitelijk wilde hij geld om in de eigen zak te steken.  

Verder vraagt Ronald om onderweg naar het hotel langs te gaan bij een Batik fabriek. Daar 
worden we in rechte lijn naar toe gereden. Zal je zeggen dat is keurig, maar de fabriek was al 
een paar jaar weg. Geen probleem, hij weet wat anders, 
en even later staan we voor een kledingwinkel.  

We geven het op en laten ons in het hotel in Yogyakarta 
afzetten. Het Duta Garden Hotel & Boutique Villa is een 
ander hotel dan was toegezegd, maar met zwembad, 
dus ik kan het hebben. De enorme stepping stones 
tussen de vijvers, zwembad en gebouwen geven het iets 
specials. 

Door de slechte service van Ragit gaan we zelf 
rondsjokkend op zoek naar een restaurant in de 
Prawirotaman straat om te lunchen in de hitte. 
Opmerkelijk is de graffiti in de stad. Ik stuur Wart een 
foto om te kijken of hij meer weet over deze stijl.  

Door te laat lunchen en slenteren in de zinderende hitte 
gaat het niet geweldig. Als we tegen half vijf klaar zijn 
met lunchen ben ik gewoon beroerd.  

https://www.reis-expert.nl/azie/indonesie/highlights-indonesie/yogyakarta/
https://www.google.nl/maps/place/Duta+Garden+Hotel+and+Boutique+Villa/@-7.8167468,110.3695872,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1shttps:%2F%2Fimages.trvl-media.com%2Fhotels%2F9000000%2F8740000%2F8733600%2F8733559%2Fd0bb8a9e_z.jpg!2e7!3e27!6s%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2Fproxy%2F_3oQwaY94jSQVLlOyyc9WKuCeh8mqk2Dpz8GMe2k1Euu61_e3v3j5URUWcK24kCct6Wl4HgLbrdOR7BuOnA90T7Wq8aq6q1yLpR7QmRMpuRXdo8G-uMFwqtBllzmh5es-82zN5f6ffmk7QCzohMljjHBLDmOifc%3Dw129-h86-k-no!7i1000!8i666!4m11!1m2!2m1!1syogyakarta+viavia!3m7!1s0x2e7a5787c6b29af1:0x1f7614c79a234797!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-7.8167503!4d110.3695223
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Maar niet getreurd, pilletje er in, 
veel slapen en morgen weer 
door. Het diner laat ik vandaag 
lopen, Ton en Ronald trekken 
samen opnieuw de hitte in.  

Voor morgen hebben we in 
overleg met het hotel een heel 
programma gemaakt, ik ben 
benieuwd of dat uitgevoerd gaat 
worden. 

Het slapen gaat tot 4 uur goed. 
Dan buldert de imam dat hij veel 
harder kan bulderen dan de 
krijsende imam naast hem of de roepende imams van om de hoek. Islamitische landen, het 
blijft lijden. 

31 MEI 

We beginnen de dag met een 
rondleiding door het Kraton. 
Dat is het kasteel dat door 
Sultan Ngayogyakarta 
Hadiningrat I in 1755 is 
gebouwd. We worden er 
rondgeleid door een gids met 
traditionele kleding en een 
indrukwekkende kris. 
Fotograferen mag niet, 
behalve waar het wel mag. 
Tegen de tijd dat ik er achter 
kom dat dit alleen geldt voor 
de bewaking in hurkzit staan 
die al lang op de SD-kaart. 

Het paleis doet wat denken aan de verboden stad. Veel pleinen met gebouwen en kamers 
achter elkaar, gescheiden voor poorten met muurtjes. Het is alleen veel kleiner en deels 

eenvoudiger dan het complex 
in Beijing. Op enig moment 
worden we aangesproken 
door een man van 83 en drie 
vrouwen. Hij legt uit dat hij 
de thesaurier en oom van de 
sultan was, en dat de drie 
vrouwen hofdames zijn. 
Waar of niet, het is een 
prachtig verhaal, en we 
ontkomen niet aan een 
groepsfoto. 
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Het complex heeft ernstig 
geleden onder Raffles, die 
alles voor zijn manschappen 
tot LTV9 verklaarde. Het 
deel dat bezocht kan 
worden is geheel 
gerestaureerd. We willen de 
dag besluiten door naar een 
zang- en dansvoorstelling te 
gaan. Dat is een stukje 
buiten de stad, maar door 
de broeierige hitte is het 
geen straf om in het busje 
te zitten. Om op tijd te zijn, 
zijn we vroeg vertrokken en willen we in de buurt van het optreden eten. We zitten dan ook 

dicht bij een hindoetempel 
die ons wel wat lijkt te zijn. 
Als we het terrein passeren 
trekken donderwolken zich 
samen terwijl de duisternis 
begint invalt. 

Ragit wijst op iets duisters in 
het duister en vertelt dat we 
nu ook de tempel hebben 
gezien. Ik denk daar anders 
over. 

Het restaurant is een 
wonderbaarlijke tent waar 
ze ook meubels van teak 

maken, schilderen en 
houten beelden 
produceren. Ook 
bouwkundig is het een 
opmerkelijk ding, het ligt 
in meerdere etages tegen 
een berg. 

We eten bij kaarslicht. En 
dat is niet voor een 
romantische sfeer, maar 
omdat de regen met 
sloten tegelijk door het 
restaurant loopt en de 
bliksem de elektriciteit 
kortsluit. 

 
9 LTV militaire afkorting voor “leuk voor thuis” en signaal om alles te jatten wat onder ogen komt, iets wat de 
Britten tot kunstvorm hebben verheven. 
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Na het eten rijden we het laatste stukje naar het voorstellingsterrein. Het hoost, en het is 
naar verlaten. Ragit gaat polshoogte nemen. Helaas zijn we vanavond de enige drie gasten, 
de voorstelling is afgelast. Terug in het hotel heeft het zwembad een groot deel van het 
terrein overgenomen. Ik scoor een handdoek bij de receptie en wikkel me er in, zodat ik 
medium-droog mijn kamer op de 1e verdieping kan bereiken. 

1 JUNI 

Yogyakarta heeft een half miljoen inwoners. Onze inschatting is dat die allemaal een scooter 
hebben en graag samen op pad gaan. Reizen met Bosch & Bosch is aangenaam, en om dat zo 
te houden besluiten we vandaag gewoon Ragit opzij te schuiven en een eigen plan te 
presenteren en uit te voeren. 

De eerste stap is een bezoek aan het waterkasteel. Dit Taman Sari is de voormalige 
koninklijke tuin van het Sultanaat. Het ligt op ongeveer 2 km ten zuiden van het Kraton. Ik 
ben de gidsen helemaal beu, 
dus we bekijken het complex 
zelfstandig. Dat betekent dat er 
zeer regelmatig iemand op ons 
afstapt om te wijzen op de 
meerwaarde van een gids, 
lokale koffie of toeristenmeuk, 
maar ik kan dat hebben. Op 
Bali hebben Nelleke en ik het 
waterpaleis Tirtagangga 
bekeken wat een 
wonderbaarlijk geheel is met 
veel baden, beelden en 
fonteinen. Dit Taman is 
bescheidener, hoewel er nog steeds wel leuke beelden te zien zijn. Omdat het veel ouder is 
dan het complex op Bali en omdat de Sultan er niet meer in investeert is het minder 
indrukwekkend en op veel plaatsen toe aan ernstig onderhoud. Mijn amusement is dat veel 
mensen deze locatie gebruiken voor het maken van een romantische of hyper toeristische 

foto. Het levert een aparte 
bladzijde met foto’s op. 

De omschrijving zegt dat het 
voor een deel tuinencomplex 
was, maar dar is weinig van te 
merken. Wel zijn er overal 
planten, maar vooral aan 
gebouwtjes die de vrije 
ruimte hebben opgevuld. Op 
enig moment is Ronald de 
weg kwijt naar de uitgang. Ik 
ben daar heel simpel in: exit 
through the giftshop. Ook 
hier werkt dat feilloos, in no-
time zitten we in het busje en 

geven we aan dat we naar de hindoetempel willen. 
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Anhang rijdt er in bekwaam tempo heen en slaagt er weer in geen scooters te scheppen, we 
onderbreken het een maal voor een kop koffie in het Savoy.  
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Het Prambanan is het grootste hindoe-tempelcomplex van Indonesië. Net als Borobudur 
werd dit tempel complex pas 1000 jaar na de bouw per toeval herontdekt. In tegenstelling 
tot de Borobudur gaat het hier niet om 1, maar om meer dan 220 tempels. Als westerling 
betaal je fors voor de entrée en daarna nog eens voor een erkende gids. Het blijkt allemaal 
de moeite waard. De gids begint vooral met ons naar wat plekken te dirigeren waar we de 
verplichte foto moeten maken. Maar net als je denkt “niet weer zo’n nitwit” worden we naar 
fotoborden gesleept voor een meer serieuze uitleg. Die wordt alleen maar serieuzer als blijkt 
dat we echt geïnteresseerd zijn. 

De tempels zijn rond het jaar 850  gebouwd door onder anderen Rakai Pikatan, 
een Shivaïtische koning. Korte tijd nadat Prambanan voltooid was, werd het verlaten en 
begon het te vervallen.  

Vanaf 1893 werd het 
plateau van de 
hoofdtempels in het 
midden weer uitgegraven. 
De reconstructie begon 
in 1918 en is nog steeds 
niet gereed. 
De renovatie van het 
hoofdgebouw werd pas 
in 1953 voltooid, omdat 
het bijna onmogelijk is de 
originele stenen terug te 
vinden. Vaak zijn ze 
meegenomen en 
hergebruikt als bouwmateriaal.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoe%C3%AFsme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoe%C3%AFstische_tempel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Shiva
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Een tempel wordt pas herbouwd als 75% van het originele 
materiaal beschikbaar is. Daardoor is van de meeste kleinere 
tempeltjes nog steeds weinig meer te zien dan de fundering 
muurtjes. De stenen die wel zijn gevonden worden niet 
gemetseld, maar als legosteentjes op elkaar gestapeld.  

Prambanan betekent: "veel priesters". In de reliëfs in de 
stenen worden ze afgebeeld met een lange baard. De 
belangrijkste van deze tempels is de Lara Jonggrang, vaak 
ten onrechte aangeduid als "de Prambanan” De drie grote 
tempels die wel herbouwd zijn opgedragen aan de Hindoe 
goden Visnu, Rama en Shiva. 

Bij de aardbeving op Midden-Java in 2006 zijn de 
bouwwerken opnieuw ernstig beschadigd geraakt; het zijn 
niet alleen de vulkanen die hier voor schade zorgen. 

Onze gids gaat in op allerlei details zoals de reïncarnatie van Shiva, een dikke Shiva die wijs 
is, een dikke buik heeft en een lange baard. Ronald doopt me ter plekke om. Daarnaast 
komen vogels, mindere goden en masturberende apen aan bod. 

Maar het blijft Indonesië. Er is dus ook aan de toerist gedacht. De gids wijst op twee podia 
waar vanaf volgende week 
dansvoorstellingen worden 
gegeven. We kijken elkaar aan en 
denken: ook hier heeft die flikker 
van een Ragit ons weer belazerd. 

Maar er is ook een constructie 
waarin je naar boven gehesen kan 
worden voor de perfecte foto-
optie, waarbij je zweeft met de 
Prambanan op de achtergrond. 

En er zijn wat hokken met vogels 
die in de reliëfs voorkomen, zoals 
de helmkasuaris.   

Het complex staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO en eindigt met de traditionele, 
maar zeer uitgebreide souvenir- en 
satémarkt. 

Na het bezoek brengt Ragit ons naar het 
perfecte eethuis dat helaas dicht is en 
daarna naar dezelfde tent als gisteren. 

De elektriciteit doet het weer       

Daarna laten Ronald en ik ons afzetten 
bij de batikwinkel aan de 
Prawirotaman straat die Ronald heeft 
ontdekt en waar ik wat souvenirs voor 
Nelleke koop.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardbeving_Java_2006
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’s Avonds worden we 
opgepikt door Flip van het 
reisbureau die ons mee uit 
eten neemt om onze 
ervaringen te evalueren. 
Hij vertelt uitgebreid dat 
Ragit door zijn baas is 
gedwongen om de gids uit 
te hangen. Feitelijk is hij 
chauffeur, die in de 
coronaperiode niet 
ontslagen kon worden10 

YOGYAKARTA –  JAKARTA –  SCHIPHOL, 2 & 3 JUNI  

We staan maximaal relaxt op en ontbijten op ons gemak. De koffers worden door het 
personeel over de stepping stones van het hotelcomplex richting busje gezeuld waar alles op 
wonderbaarlijke wijze weer in verdwijnt. 

We beginnen met een bezoek aan 
het Mediterranea restaurant in de 
Prawirotaman straat. Ik bewonder 
nogmaals de graffiti. Dankzij Wart 
weet ik inmiddels dat een deel van 
dit werk van Anagard is. 

Volgens goed Indonesisch gebruik 
gaat dit restaurantbezoek heel erg 
op het gemak, waardoor er na het 
eten serieus gereden moet worden 
om zonder medeweggebruikers 
tussen de ruitenwissers op tijd op 

het nieuwe vliegveld van Yogyakarta te zijn. Dat gaat bijna goed. 

Niet dat er menselijke slachtoffers te betreuren zijn, maar het busje begeeft het op een 
kwartier van het vliegveld. De 
startmotor geeft het op. 

Ragit schuift Anhang opzij en valt 
terug in de rol van chauffeur. 
Werkelijk bekwaam regelt hij hulp 
voor de bus en vervangend vervoer. 
Deze laatste scheurt als het 
achterlijke neefje van Max V, maar, 
en dat is heel opmerkelijk, ook nu 
zijn er geen Javanen te betreuren. 
Onze toch al grote waardering voor 
Anhang groeit per afgelegde meter. 

 
10 Wat weer een ander  licht werpt op zijn jammer verhaal van de eerste dag. 

https://www.cuturigallery.com/artists/anagard/
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Op het nieuwe vliegveld kijk je uit op de zee. Er liggen een paar tegels die aangeven waar je 
heen moet bij een tsunami. Java blijft spannend.  

Volgens goed Indonesisch gebruik wordt de vlucht uitgesteld, vertraagd en vervolgens bijna 
op tijd de lucht in geholpen. 

In Jakarta is het een 
lange wandeling van 
de ene naar de 
andere terminal, 
waarbij onze koffers 
worden opgepikt bij 
“domestic” om bij 
“international” weer 
afgegeven te kunnen 
worden. Los van de 
verwarring dat 
Bosch, Ronald nog 
steeds een ander is 
dan Ronald Bosch is 
er weinig vertraging 
en kunnen we op ons 
gemak een broodje 
eten. 

Achteraf is dat heel goed, want Garoeda serveert een pasta-vis die op zijn gemak eindigt in 
de top drie van 
allersmerigste vormen 
van vliegtuigvoer die ik 
ooit heb geproefd. 
Maar er zit niemand 
naast me dus alles bij 
elkaar is er een briljante 
vlucht naar huis. 

Daar moeten we ons 
door de chaos vechten. 
Maar met een hoge 
soortelijke lompheid 

gaat me dat goed af 😊 

Dus om met ons gastheren van de afgelopen weken af te sluiten: “Prima kassi” 
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BIJLAGEN: DUIKSTEKKEN, HOTELS, NOB ARTIKEL EN MEER.  
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DE HOTELS 
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Uw gegevens:  

Boekingsnummer: 22000014  

• Aston hotel - Balikpapan (aankomst: 15-05-2022 - vertrek: 16-05-2022) Adres: Grand Sudirman 
Balikpapan Jln Jend Sudirman No 7, 76411 Plaats: Balikpapan Tel: +62 542 733999  

• Maratua Seaview resort (aankomst: 16-05-2022 - vertrek: 26-05-2022) Adres: Maratua Plaats: 
Maratua Tel: +628115451166  

• New Mirah hotel - Bogor (aankomst: 26-05-2022 - vertrek: 27-05-2022) Adres: Jalan Pangrango 9A 
16151 Plaats: Bogor Tel: +62 (0) 251-8348044  

• Savoy Homann - Bandung (aankomst: 27-05-2022 - vertrek: 29-05-2022) Adres: Jalan Asia Afrika 
Plaats: Bandung Tel: 00 62 (0) 22- 423224  

• Saraswati Boutique - Borobudur (aankomst: 29-05-2022 - vertrek: 30-05- 2022) Adres: Jl. 
Balaputradewa No.10 Plaats: Borobudur Tel: 00 62(0) 293-788843  

• Phoenix Mercure - Yogyakarta (aankomst: 30-05-2022 - vertrek: 02-06-2022) Adres: Jalan Jend 
Sudirman 9-11 Plaats: Yogyakarta Tel: 0062-(0) 274-566617  

Merapi Tour & Travel Prinses Irenestraat 58 6611 BK Overasselt Telnr: 088 – 81 11 999  


