One train a day
Bogor – Sukabumi

Eind
2008
werd
onder
toeziend
oog
van
hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de betrokken minister
en de gouverneur van West Java, de lijn Bogor-Sukabumi
heropend. De in 1881 gerealiseerde lijn was in 2006 tot
stilstand gekomen, het traject werd terecht als te gevaarlijk
beschouwd; het spoor was te bouwvallig en de trein was de
meest droevige die ik ooit heb meegemaakt in Indonesië. Niet
alleen zaten er geen ramen en deuren meer in, er zaten ook
gaten in het plafond. Geen pretje als je na gaat dat het veel
regent in deze bergachtige contreien.
De trein die nu is ingezet is ‘slechts’ 30 jaar oud. Een dieseltrein die aardig is opgeknapt; er
zitten ventilatoren in waarvan de helft zelfs werkt. De meeste deuren gaan netjes dicht tijdens de
reis en de zitplaatsen zijn niet meer van hout maar echte bankjes met
bekleding. De reis duurt slechts 2 uur en dat is een uur korter dan de reis
per bus. Alles dus dik voor elkaar ware het niet dat dat de trein maar 1
keer vertrekt per dag, 05.00 vanuit Sukabumi en dan terugkeert om 17.00
uur. Onbegrijpelijk want het animo is er, de trein is overvol en dat
betekent dus staanplaatsen die, naar mate de reis vordert, meestal
zitplaatsen op de grond worden.
In ieder geval is het uitzicht tijdens de reis geweldig. Dit is Java op z’n
mooist; bergen, vulkanen en kleine kampongs afgewisseld door sawa’s en
riviertjes. Vanwege het tijdstip is de richting Sukabumi-Bogor aan te
raden, je hebt dan 2 uur ochtendlicht. Bij de middagtrein Bogor-Sukabumi heb je maar 1 uur
licht, om 18.00 is alles immers donker buiten.
De prijs van de kaartjes is schappelijk, nog geen euro, het loket is 1 uur
van te voren open. Het is zaak snel de trein binnen te komen om een
zitplaats bij het raam te bemachtigen. Anders wordt het een plekje op de
grond, zittend op je rugzak bijvoorbeeld en bij voorkeur bij een deur die
niet dicht gaat….voor het mooiste uitzicht.
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