
Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed de
USS Liberty dienst als United States
Army Transportship, totdat het in 1942

door een Japanse onderzeeër werd getorpe-
deerd. Op dat moment was het schip onder-
weg van Australië naar de Filippijnen met een
lading spooronderdelen en rubber. Het geha-
vende transportschip werd op sleeptouw ge-
nomen naar de haven van Singaraja. 

VAN HET STRAND  Omdat er te veel water
in de Liberty stroomde, is het voor deze haven
te bereiken, gestrand aan de oostelijke oever
van Bali. Hier is het schip van haar lading
ontdaan en heeft het op het strand gelegen tot
1963. Door een aardbeving en uitbarsting van
de Mount Agung gleed het wrak van het
strand naar de huidige locatie. Het wrak ligt
nu slechts dertig meter vanuit de kust paral-
lel aan de strandlijn op een zandhelling. De
diepte varieert van 5 tot 30 meter. 

Sinds deze verschuiving is het Liberty wrak uit-
gegroeid tot de meest populaire duikbestem-
ming van Bali. Niet alleen omdat het ongeveer

Balinezen een heilige plek. Voor wie de berg be-
klimt gelden dezelfde kledingregels als in de
tempels op Bali. Door de duikindustrie is er in
Tulamben een belangrijke inkomstenbron voor
de bewoners ontstaan. Langs de kust zijn ook
verschillende resorts gebouwd.

Het strand in Tulamben bestaat niet uit zand,
maar is geheel bedekt met vrij grote, afge-
ronde stenen. Te water gaan is eenvoudig.
Overigens ook om de duikset weer aan de
waterkant te krijgen, want naast het Liberty
wrak, heeft Tulamben nog iets waar het be-
kend om is. De vrouwen uit het dorp verdie-
nen hun geld door duiksets vanaf de verschil-
lende resorts naar de duiklocatie te brengen.
Dat doen ze op zeer bijzondere wijze. Ze dra-
gen de sets op hun hoofd. Het komt geregeld
voor dat de fijn gebouwde vrouwen met wel
drie sets op hun hoofd langs de met los lig-
gende stenen bedekte kustlijn lopen. 

NIET BEREIKT  Een eenvoudig te beduiken
wrak dus, maar toch, tijdens de eerste duik
wordt de Liberty niet bereikt. Op het zwarte

120 meter lange wrak eenvoudig vanaf het
strand te bereiken is, maar zeker ook door de
prachtige begroeiing en de enorme diversiteit
aan leven. Bovendien is de locatie geschikt voor
duikers van elk brevetteringsniveau.  

FLESDRAGERS  In de omgeving van Tulamben
spelen de vulkaan en indrukwekkende Mount
Agung nog steeds een grote rol. Het is voor de
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Met dank aan 
de Liberty

Tulamben, een klein
vissersdorpje aan de
noord-oostkust van Bali.
Het is een van de meest
populaire duikplaatsen op
Bali. Met dank aan het
wrak van de USS Liberty,
het bijna vijftig jaar
geleden gezonken
vrachtschip. 
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Eenvoudig vanaf de kant duiken

Fraai begroeide delen van het wrak

Hymenocera elegans

Groene rijstvelden op Bali

Sphyranea barracuda

Hypselodoris whitei

Typische flesdraagster

bij Tulamben

Harde koralen op het Liberty wrak

Bolbometopon muricatus

Amphiproin bicintus



ontbijt uitgesteld om ’s ochtends als één van
de eersten er in te liggen en de camera uitge-
rust met een groothoeklens, dus laat die
school maar komen. Eenmaal bij het wrak
zijn er al meerdere duikers. De bultkoppen
zwemmen ook al niet meer in een school.
Hier en daar wel wat losse vissen soms zwem-
men er enkele samen. 

DRUK  Tulamben biedt naast het wrak van de
Liberty méér. Muckdiving en duiken langs de
drop-off. Niet alleen overdag, maar ook ’s
nachts. Tulamben wordt vaak aangeboden als
‘stop’ in een in rondreis langs verschillende
duikplekken op Bali. Het zuidelijke deel van
Bali, met plaatsen als Kuta, Sanur en Nusa
Dua is het drukste qua toerisme. Hier zijn de
meeste winkels, restaurant, bars en disco’s te
vinden. In de rest van Bali uiteraard ook toe-
risten, maar niet zo massaal.
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vulkaanzand al snel aangenaam verrast door
de vele kleine critters. De harlekijn garnaal
kan direct van het verlanglijstje worden afge-
streept. En de gids wijst het ene na het andere
wonderlijke aan. De fraaiste krabbetjes, kleur-
rijke en fraai gevormde naaktslakken en
prachtige spookfluitvissen. Na 75 minuten
weer terug op het strand. Een heerlijke duik,
maar het wrak gemist. Of liever niet bereikt.

Nog niet natuurlijk, want de daarna volgende
duiken en dagen is het ‘halen’ van de Liberty
uiteraard geen probleem. Het wrak blijft
steeds verrassen. In de bijna halve eeuw dat
het onderwater ligt is het uitgegroeid tot een
bijzonder rijk kunstrif. Er is een grote variëteit
in harde en zachte koralen en als de verschil-
lende beschrijvingen juist zijn dan leven hier
meer dan 300 verschillende vissoorten. 

VARIËTEIT  Niet allemaal zelf geteld dus.
Maar dat er veel variëteit zit is waar. Van
flinke tandbaarzen, verschillende kleine oct-
opussen, pygmee zeepaardjes, bidsprink-
haankreeften en spookmurenes tot scholen
trevally en jack vissen. Na enkele duiken valt
het op dat er bewoners van het schip zijn, die
honkvast zijn. Er zwemt een barracuda van ze-
ker twee meter, die elke duik kan worden ge-
zocht. De trefkans is groot. En het rif? Hoewel
het de populairste duikstek van Bali is en er
bijzonder veel wordt gedoken, is de kwaliteit
en toestand van het rif nog goed met veel
verschillende zachte en harde koralen. 

Een aanrader is een vroege duik. Rondom het
wrak zwemt vrijwel elke ochtend een grote
school bultkop papegaaivissen. Speciaal het
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