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a  een ontbijtje en een lekkere bak koffie sprongen 
we achterop twee brommertjes die ons naar het 
treinstation brachten om met de stoptrein van 
Yogyakarta naar Probolinggo te gaan. Onderweg naar 
het treinstation moesten we heel toepasselijk nog even 
wachten bij en spoorwegovergang om ons vervolgens 
een weg te banen door het verkeer dat zich over de 
hele wegbreedte had verzameld.  
 
 
 
Bij het treinstation werden we richting de goede wagon gewezen en konden we simpel 
onze zitplaatsen vinden. Onze rugzakken konden we makkelijk in de bagagerekken kwijt 
en met wat passen, meten en een beetje inhaken zaten we op onze niet al te ruime (lees 
krappe) plekken. Nadat we wat verkopers, die vanaf het perron door de open raampjes hun 
spullen probeerden te verkopen, vriendelijk hadden bedankt voor hun koopwaar vertok om 
excact 07.40 de trein. 
 
De trein verlaat Yogyakarta redelijk snel en laat  daarmee de geuren en kleuren van een 
stad achter zich. Al snel wordt het groen en zijn de rijstvelden al niet meer te tellen. Met 
elke stop raakt de toch al redelijk volle trein voller en voller. En dan komt de conducteur 
en gaat de grote stoelendans beginnen. Verbazingwekkend veel mensen zitten blijkbaar 
niet op de goede plek en laten zich gewillig naar een andere wagon of zitplaats sturen. De 
conducteur komt nog twee keer langs op deze reis met hetzelfde effect als gevolg.  
 
Het is niet alleen de stoelendans en het uitzicht op de knalgroene rijstvelden, palmbomen 
en bergen die deze treinreis tot een grote attractie maakt. Het is vooral het komen en gaan 
van verkopers, schoonmakers, bedelaars en muzikanten die deze treinreis tot een groot 
feest maakt. Tijdschriften, boekjes, zweetbandjes, 
petjes, nagelschaartjes. Je kan het zo gek niet 
bedenken en het wordt op je schoot gelegd. Je kan het 
lezen, vasthouden of zelfs even gebruiken om het 
vervolgens weer in te leveren als het weer wordt 
opgehaald en dan kan je aangeven of je het wilt kopen 
of niet. Eten en drinken is er ook in overvloed. Nasi 
goreng, soto ayam en sate ayam komen regelmatig 
langs. Frisdranken, water en koffie passeren nog 

vaker de revue en alles is tegen een zeer schappelijke 
prijs te koop.  
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Regelmatig komt er iemand met een bezempje langs om de vloer een beetje aan te vegen 
(tegen een klein fooitje uiteraard) om vervolgens alle aangeveegde troep door de deuren, 
die de gehele treinreis gewoon open staan, naar buiten te vegen. Ook komen er regelmatig 
muzikanten  voorbij. Soms is het een solo zanger met een zelf gemaakte trommel maar 
vaak zijn heet gewoon hele bands die de wagon voor heel even in een concert veranderen. 
 
Langzaam nemen de rijstvelden dan weer af  en komen de geuren en de kleuren van de 
stad weer terug. Dit brengt met zich mee dat het ook weer iets rustiger wordt in de trein. 
Vervolgens komen we aan in Surabaya. Bijna de hele trein stroomt leeg om vervolgens 
weer helemaal vol te stromen. Wij kunnen gewoon 
blijven zitten en na wat horten en stoten zitten we vast 
aan een andere locomotief en gaan we achteruit de 
stad weer uit, richting Probolinggo. 
 
Eigenlijk herhaalt alles zich weer. De natuur wordt 
weer groen, de stoelendans herhaalt zich en het is 
weer een komen en gaan van Jan en alleman.  
  
 
Alleen de mensen tegenover ons zijn nieuw en nieuwsgierig, net als de vorige willen ze 
allemaal weten waar we naartoe gaan en wat we van Indonesië vinden. Het gaat allemaal in 
zeer gebrekkig engels maar dat maakt het er zeker niet minder leuk op. Als je dan ook nog 
laat merken dat je 5 woorden Indonesisch spreekt dan stopt het Engels helemaal en gaat 
iedereen er vanuit dat je vloeiend Bahasa spreekt. Ondanks de taalbarrière wil iedereen ons 
helpen en de hele wagon weet dan ook dat we er in Probolinggo uit moeten. We worden 
dan ook van alle kanten gewaarschuwd als Probolinggo het volgende station is. Om onze 
tassen hoeven we ons geen zorgen te maken want die zijn al voor ons uit de bagagerekken 
gepakt. 
We bedanken iedereen en stappen de trein uit om direct begroet te worden door de 
taxichauffeur die ons verder brengt. Achter ons gaat de gezellige stoptrein verder. 
 
Wij hebben deze stoptrein als iets unieks ervaren. We hebben een aantal maanden gereisd 
en we hebben in Vietnam, Thailand en Maleisie in een trein gezeten maar geen een trein 
heeft zo’n een bedrijvigheid als deze.  
Het is een lange rit (9 uur) en een niet al te comfortabele zit maar het is leuk, gezellig en 
een ervaring op zich. Naar buiten kijken is bij de meeste treinen waar het gebeurt maar 
deze stoptrein bruist en leeft ook van binnen!  
 
 
Treintickets in combinatie met accommodatie of vliegtickets te boeken bij ANTARIN 
www.antarin.net     
 
 

 
Naam van de Trein: Sri Tanjung 

Geen AC 
Start 07.40 vanuit Lempuyangan (station in Yogya) 

Aankomst 16.40 uur Probolinggo 
Eindpunt Banyuwangi 

Uitzicht vanuit binnen de trein 


