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Het station van Semarang ziet er bij aankomst indrukwekkend uit, de koepel op het 
hoofdgebouw en de rode dakpannen op de lange stationsovertrekken vragen al van verre de 
aandacht. Ook bij binnenkomst valt het gebouw niet tegen,  er is een ruime hoge aankomsthal 
versierd met koperen kroonluchters die in een willekeurige  protestante kerk in Nederland niet 

zouden misstaan. Hier is duidelijk sprake van 
westerse invloeden  en het was  dan ook de 
Nederlandse architect JP de Bordes die voor dit 
gebouw tekende. Het dateert uit 1911. 

 

 

Station Semarang Tawang 

 

Het meest wonderlijke van  station Semarang Tawang  is echter dat er een waterplas voor ligt, 
in de volksmond maar ook in de officiële stukken ‘polder’ genoemd. Er is geen ander gebouw 
in Indonesië dat een waterpartij voor de deur heeft voor zover ik weet. Aan water overigens 
geen gebrek in Semarang, ook wel ‘kota banjir’ genoemd vanwege de vele overstromingen.  
Het station ligt een paar kilometer van de zee verwijderd en bij vloed en in de regentijd,  kan 
het blank komen te staan. Er is een speciale waterpomp geïnstalleerd die moet zorgen dat de 
bezoekers niet al te natte voeten krijgen.  

Op de morgen dat ik aankom bij dit station staan er aan het meertje zo’n 20 mannen  
watervlooien te scheppen ook een verrassend on-Indonesisch beeld.  

Geheel Indonesisch is gelukkig is het tijdstip van vertrek van mijn trein, deze zou volgens de 
dienstregeling 08.40 moeten vertrekken, maar dat wordt een half uur later, wat toch ook knap 

is voor een trein die slechts 2 maal het traject op en 
neer rijdt per dag. De start is spectaculair.  

 

 



Semarang, ‘kota banjir’. 

 

We zijn het station nog geen minuut uit of ik zie links en rechts water, alsof we ons in een 
meer bevinden. Als ik  uit het raampje kijk , zie ik de spoorrails alleen af en toe, de meeste 
tijd zijn ze net onder de waterspiegel, het is fascinerend, een trein die over water rijdt!  
Niemand van de tot de helft gevulde trein maakt zich er druk over, het is een gewoon beeld 
tijdens de regentijd. Ook in de kampongs waar we aan voorbij rijden, staan de bewoners af en 
toe letterlijk met hun voeten in het water. De bewoners kijken er niet bepaald zorgelijk bij, ze 
zijn het gewend waarschijnlijk. Als het spoor  afbuigt naar het zuiden en dus de noordkust 
verlaat komt de trein op hoger terrein en zien we de vertrouwde Javaanse beelden; 
cassavelandjes, maïsvelden en sawa’s afgewisseld met kleine dorpjes.  

Historie 

Brumbung is onze eerste stopplaats en daarna volgt Tanggang waar we lang wachten. Ik 
spring uit de trein om het schattige stationnetje nader te bekijken en wordt meteen 
opgevangen door de stationsmeester Pak Markibi, die mij enthousiast begint te vertellen  over 
zijn werkzaamheden en over dit station. ‘Zijn’ stationnetje blijkt het allereerste gebouwde 
treinstation te zijn op Java, en dat aan de  eerste spoorweg die werd gerealiseerd in het 
vroegere Indië, en wel door de ‘Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschapij’. Pak Markibi 
noemt het  de ‘NIS’. Het traject Semarang – Tanggang kwam klaar in 1867, dus dit 
stationnetje, dat nog perfect oogt, is dus al 141 jaar oud. De stationsmeester wil zijn verhaal 
ondersteunen door mij te wijzen op een ingelijste fotocollage; hierop is te zien hoe de hij 
onlangs, met collega’s, de opening van het station, naspeelde. Centraal in beeld is de 
aankomst op het station van een zekere blanke VIP.        Nadat dit traject een succes bleek, is 
begonnen met het traject Tanggung-Solo-Yogyakarta waarmee het gebied van de  
‘vorstenlanden’ werd ontsloten.   Pas dan dringt het echt door dat dit traject een uniek stukje 
historie is, de stoomtrein is weliswaar vervangen door een dieseltrein,  maar de route met zijn 
stationnetjes is nog precies hetzelfde, het spoor nog steeds enkel en ook aan het landschap 

tussen de steden is waarschijnlijk weinig veranderd.  

Net als ik nog wat foto’s wil schieten zet de 
stationschef zijn pet op, bediend wat wissels, 
sommeert mij in te stappen en vergeet mij niet te 
vragen eventuele foto’s naar station Tanggung te 
sturen. 

 

De dieseltrein KRD Pandanwangi, 2 wagons 

 

De volgende stop is Kedungjati, ook hier is het station nog in uitstekende staat. Het landschap 
wordt nu meer glooiend, nu domineren de teakplantages. Er is weinig tot geen bewoning. 
Vele kleine stationnetjes  worden gepasseerd, Padas, Telawa, Karangsono.  Pas na Gundih 



komt de trein  een beetje op snelheid. Bij Sumberlawang komen de rijstvelden weer in beeld 
en na Sangiran (opgravingen/Palaeontologisch museum) rijden we weer langzaam en komen, 
terwijl de machinist voordurend claxonneert, de uitgestrekte stad Solo binnen. Aankomst is 
om 12.15 in Solo Balapan, de trein heeft dan 3 uur gedaan over 109 kilometer. Voorwaar geen  
grootse prestatie en waarschijnlijk ook niet veel sneller dan toen… Het is waarschijnlijk 
daarom deze trein aan belangstelling inboet en er nog maar 1 treintje (2 wagons) deze route 
doet, 2 maal per dag. De prijs is wel concurrerend, 13.000 rp (1 euro)  met de bus zijn de 
kosten voor de zelfde afstand anderhalf maal zoveel. 

Trein van binnen 

De trein heeft uitstekende banken die zelfs nog bekleed zijn. De ramen zijn vies en mat maar 
gelukkig kunnen de deuren niet meer dicht en is dus een goed uitzicht gegarandeerd. De 

aanwezige ventilatoren hebben hun diensten alle vele 
jaren geleden opgegeven. Aan boord komen 
natuurlijk de diverse verkopers binnen van drankjes 
en etenswaren. Er is een wc aan boord maar het heeft 
geen water. 

 

Dieseltrein van binnen 

 

Yogyakarta 

Voor hen die door willen reizen naar Yogyakarta staat op het station een trein gereed die de 
Prameks wordt genoemd, een dieseltrein  die uitsluitend Yogya-Solo rijdt v.v. Dit spoor is 
inmiddels een ‘double track’ zodat de reiziger snel in van het centrum van Solo naar het hart 
van Yogyakarta komt. ( 1 uur) Er is ook een nieuw airport-station Yogya in aanbouw en dan 
zal de trein ook hier gaan stoppen.  

Praktisch 

De treinen hebben op Java allemaal een naam, op de route Semarang –Solo heet de trein KRD 
Pandanwangi. KRD staat voor Kereta Rel Diesel. Vertrektijden vanuit Semarang: 08.40 en 
16.55 uur, vanuit Solo 04.45 en 12.45 uur.  De eerstvolgende Prameks trein na aankomst om 
ca 12.15 vertrekt om 14.40. Ruim de tijd om per becak bijvoorbeeld het fraaie paleis 
Mangkunegaran te bezoeken. 

Overnachten in Semarang kan uitstekend in het centrum van de stad in het comfortabele Hotel 
Santika, ca 40 euro voor een doubleroom. Overnachten kan ook in het koloniale Candi Baru 
Hotel, een barok vormgegeven hotel op een prachtige locatie. Neem hier de ‘Sukarno suite’ 
dat betekent dan slapen in de kamer waar Sukarno ook nog heeft vertoefd. Prijzen vanaf ca 15 
E, service en onderhoud slecht. Wilt u overnachten in een landelijke omgeving dan is Hills 
Joglo Villa te Unggaran een unieke ervaring. Een Australiër heeft hier, als hobby, een paar 
prachtige antieke teakhouten Joglo’s neergezet tussen de rijstvelden. 



De kleinste Joglo kost ca 50 E maar er is ook bijvoorbeeld een Joglo uit Demak, uit 1750 (!) 
voor 9 personen, met een prijs van 100 euro dus per persoon veel voordeliger. De afstand 
Unggaran – station Semarang Tawang bedraagt 45 minuten met de taxi en kost 5 euro. 
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   Hills Joglo Villa, te Ungaran/Semarang 

 

 

 


