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Reiscolumn Amanda in Maleisië deel 6, Yes zomer 2007 
 
 
Na haar studie communicatiewetenschap liep Amanda stage bij the Home. 
Maar na twee maanden werken met gehandicapte kinderen is haar stage ten 
einde. Tijd om flink te gaan backpacken.  
 
 
Met mijn kont boven zee 
 
Ik ben weer vrij! Bij het afscheid heb ik een paar traantjes weggepinkt, je leert 
elkaar toch goed kennen. Maar nu ga ik backpacken! Het eerste wat ik doe, is naar 
een paradijselijk eiland reizen. Na een bus- en boottocht die begint om 7.15 uur, 
kom ik om half zeven ’s avonds aan op Perhentian Island. Een waar paradijs!  
Ik verblijf in een huisje op palen. Het enige nadeel van mijn huisje is dat mijn 
badkamer ramen heeft zonder glas, en dat de jungle zich recht achter mijn 
badkamer bevindt. Dit betekent dat alles uit de jungle zo door de openingen mijn 
badkamer kan binnenkruipen. Ik raap al mijn moed bij elkaar en neem een snelle 
douche. Ik zeep mijn haar in, kijk omhoog, en ik verstijf van schrik. Boven mij 
bevindt zich een bruine, heel erg harige spin. En dan heb ik het niet over een uit de 
kluiten gewassen hooiwagen, maar over het type spin dat in aanmerking komt voor 
de hoofdrol van de nog uit te brengen film Scary spider attacks tourist on beautiful 
island, part one. Kalm blijven, kalm blijven Amanda. Waarop ik als een speer een 
handdoekje om me heen sla en naar buiten ren om iemand te halen om de 
gigantische spin te verwijderen. Wat ben ik toch een held.  
 
De volgende dag regent het. Heel Veel Regen. Nu wil ik geen klagende Hollander 
zijn, maar na twee maanden Maleisië binnenshuis, vind ik dat ik wel een beetje 
zonlicht heb verdiend. Maar helaas, het blijft de hele dag regenen.  Ik ben 
genoodzaakt te socializen met de andere bezoekers van het eiland. De meeste 
backpackers zitten te kaarten in het restaurant. Een jongen vraagt of ik erbij wil 
zitten. Hij is lang, slungelig en niet moeders mooiste en stelt zichzelf voor als Simon. 
Hij deelt een huisje met een Duits meisje, Alexandra, die bijzonder grappig blijkt te 
zijn. Een beetje jammer dat Simon me, terwijl zij er gewoon naast zit, steelse 
blikken toewerpt. Ik negeer hem en probeer verontwaardigd te kijken. Wanneer hij 
ook nog eens zijn hand om mijn been legt, ga ik naast de Engelse Claire zitten. Zij 
vertelt me dat Alexandra en Simon geen relatie hebben, maar samen reizen om de 
kosten te drukken. Aha, dat verklaart zijn versierpogingen. Ik negeer hem en hoop 
zo duidelijk te maken dat ik niet geïnteresseerd ben.  
Na een paar dagen te hebben rondgehangen op Perhentian Island, gaan Claire en ik 
naar het volgende eiland, Kapas Island. Ik hoop dat daar een paar aantrekkelijke 
backpackers rondhangen. We nemen een kamer in een hostel en de eigenaar van het 
hostel, Dean, vraagt of wij dezelfde middag met hem mee willen vissen. Dean is een 
soort Bob Marley variant met een lelijke bril en een slecht gebit. We hebben wel zin 
in een boottochtje en spreken af voor later die middag. Eerst gaan Claire en ik aan 
onze teint werken op het strand. We liggen nog geen vijf minuten of er komen twee 
mannen bij ons zitten, waaronder de Nederlandse Hans. Hij komt uit Amsterdam en 
woont al een tijdje op het eiland. Hij is niet echt mijn type, grof gezicht en zijn lange 
haar draagt hij in een paardenstaart. Maar hij is mooi bruin, breed en hij heeft 
buikspieren, dus het is tijd om mijn vrouwelijke charmes in de strijd te gooien! Deze 
werken, want hij nodigt Claire en mij uit om ’s avonds met hem en een vriend mee 
te gaan eten.  
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Claire en ik wachten op de pier tot Dean ons op komt pikken voor de boottocht. 
Naast Dean zijn er ook twee kleine Maleisische mannen die helpen met de visvangst. 
Ik ben een beetje zeeziek en Dean geeft me een biertje, alcohol schijnt te helpen 
tegen de misselijkheid. En hij heeft gelijk, ik voel me meteen een stuk beter! Het 
enige nadeel van al dat bier is dat ik ervan moet plassen. En het toilet op de boot is 
kapot. Gevolg: ik moet in de zee plassen. Op het achterdek is een plateautje waar je 
op moet staan, je leunt naar achteren terwijl je je vasthoudt aan het trappetje. Hang 
ik daar met mijn witte kont boven de zee! Ik ben een beetje bang dat een haai mijn 
derrière eraf gaat bijten. En ik ben ook bang om mijn grip op het trappetje te 
verliezen en in de zee te kukelen. Ik drink toch maar geen biertjes meer.  
Rond zeven uur vind ik al dat vissen wel welletjes en ik vraag Dean wanneer we 
weer terug aan land gaan. “Tomorrow morning”, is zijn voor mij behoorlijk 
verrassende antwoord. Hij zegt dat we vooral in het donker kans maken op het 
vangen van inktvissen. Dat betekent dat we de hele nacht op de boot moeten 
blijven! Claire reageert laconiek en gaat alvast een dutje doen op het enige bed van 
de boot. Oh, wat ben ik dom. Niemand weet dat wij, twee naïeve Europese meisjes, 
op een bootje midden in de Zuid-Chinese zee, ronddobberen met drie vreemde 
Maleisische mannen. Ja hoor, dit is het einde. Ik word aangerand en opgegeten en 
daarna gevoerd aan de haaien. Dit is niet mijn slimste actie. En ik loop ook nog een 
date met Hans mis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


