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Voorwoord
Geschreven door Jeroen Franken

Henk die ik inmiddels al een aantal jaren ken en inmiddels ook een goede 
vriend is heeft me gevraagd om een voorwoord te schrijven. 

Henk en Lovina Beach,

Henk die inmiddels alweer 6 jaar in Lovina woont weet als geen ander het 
strand, de huiskamer zoals hij dat noemt, te beschrijven. Dagelijks is hij 
daar rond zonsondergang om zijn innerlijke rust te vinden en te genieten 
van mens en moeder natuur. Prachtig omschreven.

Het geeft eenieder direct een idee hoe het leven zich dag bij dag voordoet 
in Lovina. Lovina en omgeving is een plaats en streek, die door de toerist 
dan ook beslist niet overgeslagen mag worden.

Henk bedankt voor je mooie verhalen en het intens genieten van een nog 
steeds ongerept, traditioneel stukje "echt" Bali!

Jeroen Franken
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Geschiedenis Lovina
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Lovina Beach

Lovina Beach ook wel gewoon 
Lovina genoemd is een klein, 
rustig en jong toeristisch dorp in 
het Noorden van Bali. Het is het 
stiefkindje van Bali en zo wordt 
het dan ook op Facebook en in 
verschillende Blogs genoemd. En 
dat is allesbehalve waar. 

Lovina
Lovina ligt op ongeveer 20 minuten lopen vanaf mijn huis en met de 
scooter ongeveer een minuut of vijf. Lovina bestaat uit een aantal kleinere 
dorpen en vanuit het Oosten naar het Westen toe zijn dat: Pemaron, 
Tukad Mungga, Anturan, Banyualit, Kalibukbuk, Kaliasem en Temukus. En 
al deze deel dorpen hebben ook weer hun aparte Desa’s. Zo woon ik in 
Banyualit in de Desa Celuk Buluh. Nee, helaas kun je dat met Google map 
niet vinden.

Wanneer je Bali wilt leren kennen, wanneer je cultuur wil snuiven, 
proeven, ervaren dan is Lovina bij uitstek de beste plaats. Lovina ligt in het 
Noorden en ongeveer centraal op Bali. Vanuit Lovina zijn alle culturele 
hoogtepunten heel goed te bereiken en het mooiste is omdat onder 
begeleiding van een gids, met de scooter te doen.

Rondom Lovina is onder andere het volgende te bezichtigen: Hot Spring, 
Boeddhistische tempel Banjar Vihara, waterval Sing-Sing – Git-Git – 
Sekumpel, Pemuteran, Singaraja (de ochtend markt, de haven en veel 
meer), bezoek aan het dorp Gambuh, het museum in Lovina, de 
begraafplaats van Panji Tisna, dolfijnen spotten, snorkelen, de ochtend 
markt in Kalibukbuk en vergeet vooral het strand niet bij het standbeeld 
van de dolfijnen. Daar kun je echt de mooiste zonsondergang van de 
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omgeving zien. Daarbij is het een enorm vriendelijk strand. Het is een 
plaats waar toerist, expat en plaatselijke bevolking elkaar ontmoet.

In Lovina liggen hoogwaardige hotels, hostels, de nodige kleine en grote 
warungs, en diversen luxe restaurants zoals The 10th Table, voldoende 
souvenirwinkeltjes, twee grote en moderne supermarkten, een aantal 
bakkerijen waar alles te krijgen is.

Panji Tisna
In 1953 begon Panji Tisna om het toerisme naar het Noorden te krijgen. 
Hij behoorde tot de elfde generatie van de Padji Sakti-dynastie van het 
koningschap Buleleng in het noorden van Bali en stond ook bekende als 
de “Koning van het Noorden”.

Hij bouwde een vakantievilla in het dorpje Tukad Cebol, wat nu Kaliasem 
heet. Panji Tisna was in zijn tijd een groot schrijver en dichter en in zijn 
villa ontving hij veel buitenlandse gasten. Hij noemde zijn eigen villa 
“Lovina”. Omdat zijn gasten in aantal groeide bouwde hij aparte 
vakantiehuisjes voor hun. Dat is nog steeds Lovina Beach Hotel.
Eén van zijn boeken is vertaald in het Engels, “Sukreni Gadis Bali” in het 
Engels “The rape of Sukreni”. Een meeslepende roman over een Balinees 
meisje dat verkracht wordt door een in rang lagere politieman.
In 2003, kende de Balinese overheid hem postuum de "Karya Karana 
Award" toe.

Maar hij was meer dan een schrijver, hij was de laatste regent van 
Buleleng en was de laatste voorzitter van de Raad van Koningen van Bali. 
Hij was bekeerd tot het christendom en de enige koning die niet 
gecremeerd is maar begraven, wat nu nog altijd te bezichtigen is in 
Kaliasem.

Panji Tisna was getrouwd met 4 vrouwen waarvan de eerste nog 
behoorde tot het Hindoeïsme en de andere vrouwen volgde hun 
echtgenoot en waren dan ook bekeerd tot het christendom. Hij had 13 
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kinderen waarvan er nog een aantal in leven zijn, waarvan 1 zoon in Hawaï 
leeft en een aantal in Denpasar en omgeving. Echter niet bekend waar 
precies.

Betekenis Lovina
Lovina heeft twee betekenissen en wel waarvan “Love Indonesia” de 
meest eenvoudige is. Maar Panji Tisna had met de naam een symbolische 
bedoeling. Het woord Lovina bestaat uit twee lettergrepen namelijk 
“Love” en “Ina”. Waarbij “Ina” het Balinese woord voor “Moeder” is. 
Lovina zou dan ook betekenen Love Mom oftewel meer de symbolische 
aard “Love Mother Earth”. 
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Lovina Festival 2018
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Oh..Oh…Lovina Beach

Oh..0h..Lovina Beach wat doe je toch met mensen? Strand der stranden. 
Hoe komt het dat mensen hier zo graag zijn? Dat mensen hier zo een 
vertrouwd en vooral warm gevoel hebben? Omdat het heel vaak voelt als 
thuiskomen. Dit is geen Kuta of Canggu, dit is echt Lovina Beach, een 
warm nest voor velen. Het is net alsof hier de tijd stil staat en dat alles wat 
er gebeurd op Bali, Lovina Beach niet raakt en niet aantast.

Vanaf achttien september wordt het steeds drukker op het strand. Steeds 
meer boten weten de kust van Lovina Beach te vinden en meren aan. Op 
het moment dat ik dit schrijf liggen er 27 boten voor anker. Deze boten 
maken allemaal deel uit van Sail Indonesia 2018, zie het kaartje. Zij komen 
allemaal voor het Lovina Festival. 

De voorbereidingen voor het jaarlijks terugkerende Lovina Festival zijn in 
volle gang. Alweer voor de 23ste keer dat het festival plaats vindt. Het 
podium wordt dit jaar aan de strand zijde opgebouwd, hetgeen een flinke 
verbetering is voor de mensen die alles willen volgen. 

De voorbereidingen trekken altijd ontzettend veel mensen. Je ziet overal 
om je heen de “huiskamer taferelen” om je heen. Er wordt geschaakt. 
Selfies gemaakt en gemediteerd. Geleerd hoe je op hele jonge leeftijd al 
met je Samsung moet omgaan. Er vindt een ceremonie plaats. Ongeveer 
500 dansers oefenen voor de opening op 26 september. Kinderen die het 
plezier van de zee hebben ontdekt. De dames die de opleiding tot steward 
voor op een cruiseschip volgen en die lekker kwamen keuvelen in het 
Engels. De twee hand in hand lopende meiden. 

Vanmorgen had ik een teleurstelling te verwerken die ik heb kunnen 
delen, maar als ik dan de foto’s weer terugkijk en ik kan dit allemaal 
opschrijven dan voel ik mij een enorm rijk mens dat ik dit allemaal mag 
vastleggen en erbij mag zijn. Mijn teleurstelling is dan opeens geen 
teleurstelling meer maar een leer moment geworden.

En er wordt ook echt mega hard gewerkt. Soms wordt het iemand wel 
eens te veel en dan valt gewoon heel spontaan in slaap. Het werken gaat 
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allemaal met zo een enorm enthousiasme. Je hoort geen enkel 
onvertogen of hard woord. Stress is bijna niemand te zien. Ze weten 
gewoon wanneer het klaar moet zijn en net als gister dan werken ze 
gewoon door totdat ze klaar zijn. Dan maakt het niks meer uit hoe laat dat 
wordt. Alles wordt gepoetst en dat gebeurt morgen in alle vroegte weer. 
Bij de kleine tempel worden de offeranden alweer klaar gelegd voor de 
volgende ceremonie.

Het is nu dinsdag 25 september kwart voor vijf. Tijd om te gaan douche, 
op de motorscooter te jumpen en als een haas naar het strand te gaan. 
Ben heel benieuwd wat ik vanavond allemaal weer mag vastleggen.

In het begin was het best wel rustig. Maar opeens kwamen uit alle hoeken 
de werklieden aangeschoven. Dat ging meteen aan de gang. Zagen, 
timmeren, schilderen, geluidsboxen op de plaats zetten, de dansgroep 
was weer aanwezig en om niet te vergeten…..de Bupati was aanwezig. 
Samen handje geschud en een kort babbeltje gemaakt. Morgen maar 
proberen foto te maken. Nu was het pikdonker. 

Maar dat was het niet alleen….nee de huiskamer kwam tot leven. Lokale 
mensen in groepjes bij elkaar. De toeristen die kwamen aan gevaren. De 
jeugd die weer heerlijk overal zat te keuvelen. De leerlingen van de 
cruiseschip opleiding waren er weer om Engels te leren, alhoewel vandaag 
leek het erop dat ze hier waren om plezier te maken en te genieten. En ja 
dat doe je ook in een huiskamer. 

Ja ik weet het, het zijn veel foto’s. Het is ook zo moeilijk om wat weg te 
laten, want het is 10% van het totaal van deze dagen. 

Morgen is De Dag…Lovina Festival wordt officieel om 16.00 geopend door 
de Bupati, maar zoals een danseres al tegen mij zei: “het zal wel vijf uur 
worden”. Maar dat geeft niet het worden drie mooie dagen met veel 
mooie culturele aspecten.

 25 september 2018
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