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r Yogyakarta (Yogya). De Javaanse 
kunst, dans en muziek die aan de 
18e-eeuwse sultanshoven zijn 
ontwikkeld, worden in Yogyakarta in ere 
gehouden. U vindt er tal van batik- en 
kunstnijverheidsateliers. Zie blz. 155. 

Indonesië kan bogen op een enorm grote verscheidenheid aan culturen,  

op onvergetelijk mooie landschappen en op een rijke flora en fauna.
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r Borobudur. De in de 9e eeuw gebouwde Borobudur, het 
grootste boeddhistische monument ter wereld, heeft de vorm van 
een mandala: een geometrisch figuur die dient als hulpmiddel bij 
meditatie. Zie blz. 164. 

s Orang-oetans. De beste plekken om deze prachtige 
dieren te zien zijn de regenwouden van de nationale 
parken Gunung Leuser (Noord-Sumatra) en Tanjung 
Puting (Midden-Kalimantan). Zie blz. 196 en 315.

r Stranden van Sanur, Kuta en Seminyak. In het 
zuiden van Bali strekken zich de bekendste stranden 
van Indonesië uit. Kuta is populair bij jongeren, Sanur 
en Seminyak trekken een bezadigder publiek dat op 
luxe en comfort is gesteld. Zie blz. 226, 228 en 229.

Het beste van IndonesIë:  
topbezIenswaardIgHeden
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s Nationaal park Komodo. Het eiland Komodo staat 
bekend om zijn reusachtige varanen. Daarnaast vindt 
u hier enkele van de beste snorkel- en duiklocaties 
van Azië. Zie blz. 283. 

s Danau Toba. Dit meer op Sumatra is in feite een 
met water gevulde caldeira, de grootste en diepste  
ter wereld. De krater is bijna 900.000 jaar geleden 
ontstaan door een aantal enorme vulkaan-
uitbarstingen. Zie blz. 196. 

r Dorpen van ikatweefsters. Op een aantal afgelegen 
eilanden van Nusa Tenggara worden nog steeds 
ikatstoffen met de hand geweven. Elk dorp heeft zijn 
eigen motieven en kleuren. Zie blz. 292. 

r Ubud. Deze stad, het culturele middelpunt van Bali, 
trekt bezoekers die op zoek zijn naar spiritualiteit, 
wellness, gezond voedsel en rust. Anderen 
komen vooral voor de kunst en kunstnijverheid 
die hier worden vervaardigd. Zie blz. 236. 

r Gunung Bromo. Wie voor zonsopkomst arriveert, 
kan genieten van een van de indrukwekkendste 
vulkaan landschappen ter wereld. Zie blz. 184. 

r Tana Toraja. In de hooglanden van Zuid-Sulawesi 
ligt Tana Toraja, een gebied met adem benemend 
mooie uitzichten, oude begrafenis rituelen en graven 
die door beelden worden bewaakt. Zie blz. 329. 



Het beste van IndonesIë:  
andere Hoogtepunten
Sommige bezienswaardigheden van Indonesië staan op het verlanglijstje van 

haast alle bezoekers, maar andere liggen ver buiten de platgetreden paden. 

Hieronder vindt u enkele bekende en minder bekende hoogtepunten.

8

Sawa’s. Langs de weg 
van Antosari via Belim-
bing naar Pupuan 
(West-Bali) liggen 
sprookjesachtig mooie, 
op terrassen aangelegde 
sawa’s. Zie blz. 250. 
Vulkanen. De tempels 
van Gedung Songo ten 
noor den van Yogyakarta 
bieden een spectaculair 
uitzicht op de drie indruk-
wekkendste vulkanen van 
Java. Zie blz. 168. 
Stormachtige wateren. 
Vanaf de heuvel nabij de 
Pura Tanah Lot op Bali 
kijkt u uit over de 

stormachtige Indische 
Oceaan. Zie blz. 230. 
Groene dalen. Verspreid 
in de weel derig groene 
dalen van Tana Toraja 
(Zuid-Sulawe si) liggen 
rotsgraven en imposante 
traditionele huizen.  
Zie blz. 329. 
Kratermeer. De krater-
rand van de Gunung 
Rin ja ni (Lom bok) biedt 
een magnifiek uitzicht op 
het kratermeer Segara 
Anak. De tocht erheen 
(alleen voor ervaren 
trekkers) voert door 
dichte jungle. Zie blz. 274. 

De mooiste lanDschappen

Raja Ampat, West-
Papua. Volgens het 
Wereld Natuur Fonds 
komt in deze wateren de 
grootste concentratie 
zeedieren ter wereld voor. 
Zie blz. 365. 
Pulau Menjangan, West-
Bali. Van de vele 
schitterende duik loca ties 
in Indonesië is Pulau 
Menjangan in het natio-
nale park West-Bali het 
gemakkelijkst bereikbaar. 
Zie blz. 251. 
Marien nationaal park 
Bunaken, Noord-
Sulawesi. In Manado, de 
toegangs poort tot het 
nationale park Bunaken, 
zijn goede, milieubewuste 
duikcentra ge vestigd.  
Zie blz. 339. 

Wakatobi, Zuidoost-
Sulawesi. Het mariene 
park Wakatobi is een 
paradijs voor duikers. 
Maar dankzij de interes-
sante culturen en de rijke 
fauna is dit gebied ook 
aantrek kelijk voor niet-
duikers. Zie blz. 337. 
Maluku. De fameuze 
specerijeneilanden,  
met Ambon als middel-
punt, bieden tal van 
duikmogelijkheden, die 
doorlopen tot de Straat 
Lembeh. Zie blz. 347. 
Alor. Rond de koraalriffen 
van Nusa Tenggara leven 
zonnevissen, walvissen, 
manta’s, walvishaaien en 
orka’s. Ook liefheb bers 
van muckdiving kunnen 
hier terecht. Zie blz. 293. 

De spectaculairste Duiklocaties

Duiken bij Sulawesi.

Landschap op Bali. 
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Pasola. De datum van het 
pasola-dankritueel op 
Sumba, een schijn-
gevecht op paarden, 
hangt samen met de 
migratie van de zee-
wormen. Zie blz. 294. 
Dorpsfestival van 
Sanur. Een vierdaags 
festival op Bali met veel 
dans, muziek, lekker eten, 
internatio nale vlieger-
wedstrijden en water 
sport. Zie blz. 407. 
Waisak. De processie 
tijdens het boeddhis-
tische feest waisak bij de 
Borobudur (Midden-Java), 
waarop de verlichting van 
Boeddha wordt herdacht,  
trekt duizenden gelovigen 

uit heel Zuid oost-Azië.  
Zie blz. 167 en 407. 
Labuhan alit-ceremonie. 
Honderden Javanen in 
traditio nele kleding 
trekken in een optocht 
naar het strand van 
Parangkusumo, ten 
zuiden van Yogyakarta, 
om offers te brengen aan 
de godin van de Zuidelijke 
Zeeën. Zie blz. 163 en 407. 
Onafhankelijkheidsdag. 
In de twee weken voor  
17 augustus wordt in alle 
steden en dorpen van 
Indonesië de onafhanke-
lijkheid gevierd met 
wedstrijden, lekker eten 
en vermaak voor 
iedereen. Zie blz. 407. 

De interessantste festivals

Kuta, Bali. Bij Kuta (Bali) 
ligt het populairste strand 
van Indonesië. Het gaat 
noordwaarts over in de 
stranden van Legian en 
Seminyak. Zie blz. 228.
Senggigi. Senggigi, aan 
de westkust van Lom bok, 
kan bogen op de mooiste 
stranden van het land. Ze 
sluiten aan op de 
stranden van Mangsit en 
die van het zuidwestelijke 
schier eiland. Zie blz. 273. 
Sangalaki-archipel. De 
Sangalaki-archipel voor 
de oostkust van Kali man-
tan omvat de eilanden 
Derawan en Nabucco, die 
momenteel worden ont-
sloten voor het toerisme. 
Langs de witte stranden is 
een aantal duikcentra 
gevestigd. Zie blz. 307. 

Pantai Merah. Het mooie 
Pantai Merah (‘roze 
strand’) op het eiland 
Komodo heeft zijn naam 
(en kleur) te danken aan 
de rode koralen in het 
kristalheldere water.  
Zie blz. 285. 
Togian-eilanden. In de 
azuurblauwe Tomini-baai 
op Sulawesi liggen de 
Togian-eilanden, met 
afgelegen zandstran den 
en kalksteenkliffen. De 
eilanden lenen zich 
uitstekend voor snorkelen 
en duiken. Zie blz. 336. 
Maluku. De glinsterend 
witte stranden van 
Maluku, vooral die van 
Ambon en van de Kai-
archipel in het zuid- 
oosten, zijn geliefd bij 
duikers. Zie blz. 347. 

De mooiste stranDen

Surfstrand op Bali.

Solor- en Alor-archipel. 
Op de afgelegen eilandjes 
van deze archipels zijn 
een uitzonderlijk groot 
aantal unieke culturen te 
vinden, die elk hun eigen 
kunstnijverheid kennen. 
Zie blz. 292 en 293. 
Asmat. De Asmat van 
Papua, die prachtig ritueel 
houtsnijwerk vervaar-
digen, leven nog altijd 
geheel geïsoleerd van de 
moder ne wereld.  
Zie blz. 361. 
Dajaks. De Dajaks wonen 
in de uitgestrekte regen-
wouden van Kalimantan 
en waren ooit kop pen-
snellers. Zie blz. 319. 
Javanen. De Javanen, de 
grootste etnische groep 
van Indonesië, staan 
bekend om hun 
hofcultuur en hun 
verfijnde omgangs-
vormen. Zie blz. 59.

Balinezen. De Balinezen 
zijn vermaard om hun 
spiritualiteit en gast-
vrijheid. Hun cultuur 
wordt beschouwd als een 
van de hoogstont wikkelde 
van Indonesië.  
Zie blz. 60. 

De interessantste culturen

Balinese kecak-dans.



Dorpen van weefsters. 
Op de eilanden van Nusa 
Tenggara - vooral Solor en 
Rote - kunt u terecht voor 
magnifieke handgeweven 
ikat. Zie blz. 99. 
Pottenbakkersdorpen. 
Banyumulek, Masbagik 
en Penujak op Lombok 
staan bekend om hun met 
de hand gemaakt aarde-
werk. Zie blz. 108.

Boetieks op Bali. De 
talloze winkeltjes in de 
straten van Seminyak 
verkopen kleding en 
accessoires van hoge 
kwaliteit. Zie blz. 229. 
Batik. Yogyakarta is de 
beste plaats om batiks, 
met zowel traditionele als 
moderne motieven en 
patronen, te kopen.  
Zie blz. 98. 

De beste koopjes

1 0

Traditionele huizen, 
Tana Toraja, Zuid-
Sulawesi. De traditionele 
tongkonan-huizen in Tana 
Toraja zijn versierd met 
bewerkte houten panelen 
en met buffelhoorns; hoe 
meer hoorns, hoe rijker de 
eigenaar. Zie blz. 329. 
Gerestaureerde art-
decopanden, Bandung. 
De art-deco pan den van 
Bandung stammen uit de 
koloniale tijd en zijn nog in 
gebruik. Zie blz. 152. 
Architectuur van de 
Minangkabauers, West-
Sumatra. In de omgeving 

van de Tanah Datar zijn de 
mooiste voorbeelden van 
de traditionele Minang-
kabau-bouwkunst te zien. 
De karakteristieke daken 
lijken op de hoorns van de 
waterbuffel. Zie blz. 112. 
Traditionele huizen, 
West-Sumba. De huizen 
op het afgelegen eiland 
Sumba hebben opvallend 
hoge schuine daken. In dit 
deel van het huis bewaart 
men de erfstukken van de 
familie. Het dak steunt op 
vier palen, die elk een 
symbolische betekenis 
hebben. Zie blz. 294. 

unieke architectuur

Huis van de Toraja’s. 

Ramayana. Het hindoeïs-
tische epos Ramayana 
wordt een deel van het 
jaar opgevoerd in het 
Prambanan-complex bij 
Yogyakarta. Zie blz. 91 en 
170. 
Neushoornvogeldans. 
Vroeger verwelkomden de 
Dajaks van Kalimantan 
terugkerende krijgers met 
de neus hoornvogeldans. 
Nu wordt deze dans 
alleen bij oogstfees ten 
opgevoerd. Zie blz. 85. 
Hedendaagse dans. 
Opvoeringen van studen-
ten van de Indonesische 
kunstacademies (ISI) op 
Bali en in Yogyakarta zijn 

vaak een combinatie van 
traditionele en heden-
daagse dans. Zie blz. 90. 
Gamelan jegog. Jegog-
instrumenten worden 
gemaakt van bamboe en 
brengen een geluid voort 
dat lijkt op de rollende 
donder. Deze muziekstijl 
is kenmerkend voor West-
Bali. Zie blz. 250. 
Dans- en lichtshows. In 
het Bali-theater in het 
park van Gianyar, en een 
deel van het jaar bij de 
Borobudur (Midden-Java), 
worden met behulp van 
de modernste technologie 
spectaculaire shows 
opgevoerd. Zie blz. 90. 

De beste poDiumkunsten

Legong-dans.



a n d e r e  H o o g t e p u n t e n  ◆  1 1

Hieronder vindt u enkele tips die tij-
dens uw verblijf in Indonesië van pas 
kunnen komen.
• Houd buiten de belangrijkste toeristi-
sche centra (Java en Bali) rekening 
met vertragingen. Een betrouwbare 
touroperator kan heel wat ergernis 
voor  komen.
• De Indonesische overheid ontmoe-
digt bedelen. U kunt beter geld geven 
aan een betrouwbare sociale organi-
satie of het hoofd van een school.

• Houd rekening met plaatselijke tradi-
ties. Trek uw schoenen uit voor u een 
huis of moskee binnengaat, en draag 
een sarong en tempelsjerp als u een 
Balinese tempel betreedt. Draag in 
islamitische gebieden gepaste kle-
ding; dat betekent voor vrouwen dat 
het middenrif, de oksels en de knieën 
bedekt moeten zijn. In heel Indonesië 
wordt het dragen van badkleding bui-
ten de stranden als uiterst ongepast 
beschouwd.

• Behalve in winkels met vaste prijzen 
is afdingen gebruikelijk. Zie het als een 
spelletje en ding af met een glimlach. 
Houd er rekening mee dat buiten de 
belang rijkste toeristische gebieden 
nauwelijks Engels wordt gesproken. 
• Sinds februari 2015 zijn alle lucht-
vaartmaatschappijen die uit Indonesië 
vertrekken verplicht om de luchtha-
venbelasting in de prijs van het ticket 
te verwerken; u hoeft deze dus niet 
meer apart te betalen. 

reistips

Nationaal park Ujung 
Kulon. In het belangrijkste 
natuurreservaat van West-
Java leven naast  
de be dreigde Javaanse 
neushoorn nog tal van 
andere diersoorten.  
Zie blz. 149. 
Nationaal park Bogani 
Nani Wartabone. In dit 

park in Noord-Sulawesi 
leven zeldzame inheemse 
dieren, zoals hertzwijnen, 
dwergbuffels en wratten-
zwijnen. Zie blz. 341. 
Nationaal park Kerinci 
Seblat. Kerinci Seblat in 
West-Sumatra is het leef-
gebied van Sumatraanse 
olifanten en tijgers, 

nevel panters, tapirs en 
Maleise honingberen. In 
dit park komen ook meer 
dan 375 vogel soorten 
voor. Zie blz. 208. 
Nationaal park Way 
Kambas. In Way Kambas 
in het zuiden van Sumatra 
is de kans groot dat u 
Sumatraanse neushoorns 

en olifanten te zien krijgt. 
Zie blz. 212. 
Nationaal park Tanjung 
Puting. Orang-oetans zijn 
de grootste trekpleister 
van Tanjung Puting in 
Midden-Kalimantan, maar 
ook de neusapen zijn leuk 
om naar te kijken.  
Zie blz. 315. 

De interessantste nationale parken

Javaanse neushoorn in het nationale park Ujung Kulon.



Caption Cation, Caption Caption.

De geschiedenis van de Nederlandse heer-
schappij in Indonesië begon in 1596, toen 
vier kleine Hollandse schepen onder bevel 

van de incompetente en arrogante Cornelis de 
Houtman voor anker gingen bij Banten, destijds 
de belangrijkste peper exporterende haven van de 
archipel. De expeditie was een ramp: ze raakte 
herhaaldelijk uit koers en werd van meet af aan 
geplaagd door ziekte en tweedracht. In Banten 
richtten de bemanningsleden een drinkgelag aan, 
wat ertoe leidde dat ze terug naar de schepen wer-
den gejaagd door een woedende prins, die wei-
gerde verder zaken te doen met de Hollanders. 
Vervolgens zwierf  De Houtman van de ene haven 
naar de andere. Op Bali deserteerde een groot 
deel van zijn bemanning; het kostte hem maanden 
om genoeg zeelieden te vinden voor de terugreis.

Hoewel De Houtman met slechts drie licht be-
laden schepen en een derde van de oorspronkelij-
ke bemanning in Holland terugkeerde, twee jaar 
later, werd zijn reis toch als een succes be-
schouwd. De opbrengst van de kleine hoeveel-
heid specerijen overtrof verrassend genoeg de 
kosten van de expeditie. Ondernemende kooplie-
den beseften de enorme mogelijkheden en het jaar 
daarop zonden vijf consortia in totaal 22 schepen 
naar wat destijds Oost-Indië werd genoemd.

De VOC
De havens van Holland en Zeeland dienden sinds 
de 15e eeuw voor de overslag van goederen, die 
vervolgens naar Duitsland en de Baltische staten 
werden verscheept. Veel kooplieden waren hier-
door schatrijk geworden. Na het uitbreken van de 
oorlog met Spanje in 1568 begonnen ze hun vlo-
ten in snel tempo uit te breiden en aan het eind van 
de 16e eeuw dreven ze al rechtstreeks handel met 
de Levant en Brazilië. Toen Jan Huygen van Lin-
schoten in 1596 zijn reisroute naar Oost-Indië pu-

bliceerde, was dit voor De Houtman aanleiding 
om ijlings koers te zetten naar de Oost. 

De belangstelling voor de rechtstreekse handel 
met de eilanden was zo groot dat de Hollandse 
kooplieden al snel de noodzaak van samenwer-
king inzagen. Daarom richtten ze in 1602 de Ver-
enigde Oost-Indische Compagnie (VOC) op, een 

De koloniale tijD
Europese grootmachten trokken naar de vruchtbare 

eilanden van Indonesië om een aandeel te verwerven 

in de bijzonder lucratieve specerijenhandel.

Een scheepswerf van de VOC.
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Als klein land, dat zijn handen vol had aan de 
oorlog met Spanje, konden de Nederlanden 
geen goede soldaten missen om in Oost-Indië 
te vechten. Daarom bestond een groot deel 
van de koloniale troepen uit Hollandse  
misdadigers en buitenlandse huurlingen.



Caption Cation, Caption Caption.

Indonesië telt meer dan driehonderd etnische 
groepen en misschien wel enkele honderden 
sub-etnische groepen. Tegenwoordig wordt de 

taal gebruikt als het belangrijkste criterium om al 
deze groepen van elkaar te onderscheiden. Er zijn 
ruim 700 verschillende talen in de archipel be-
kend, maar daarnaast is er een groot aantal dat 
nog bestudeerd moet worden. 

Op Java woont 58 procent van de totale bevol-
king van Indonesië, gevolgd door Sumatra met 
ruim 20 procent, Sulawesi met 7 procent en Kali-
mantan met 6 procent. Voor Bali en Nusa Tengga-
ra tezamen is dit percentage 6 en voor Maluku en 
Papua samen 3. Elk eiland wordt door verschil-
lende bevolkingsgroepen bewoond. In de dichtst-
bevolkte provincie, DKI (‘bijzonder gebied’) Ja-
karta, wonen gemiddeld 14.440 personen per 
km2. De dunstbevolkte provincie is West-Papua, 
dat 8 inwoners per km2 telt. 

Etnische groepen 
Javanen vormen met 42 procent van de totale be-
volking verreweg de grootste etnische groep. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat Javanen, met 
hun eeuwenoude hofcultuur en lange geschiede-
nis van machtige rijken, vaak een dominante rol 
spelen in de bureaucratie, de strijdkrachten en de 
politiek van het land. 

De meeste Javanen zijn moslim, maar hun ritu-
elen bevatten dikwijls ook hindoeïstische en ani-
mistische elementen uit de tijd vóór de komst van 
de islam. In de hiërarchische Javaanse maat-
schappij speelt klasse een bijzonder grote rol. 
Elke Javaan is zich bewust van de klasse waartoe 
hij of zij behoort: de aristocratie, de kooplieden of 
de boeren. Ook de taal kent drie niveaus; het 
hangt van de klasse van zowel de spreker als de 
aangesprokene af welk van de drie taalniveaus 
wordt gebruikt. 

De op één na grootste etnische groep, de Sunda-
nezen, maakt 15 procent van de bevolking uit en 
woont in West-Java. Ook de Sundanezen kennen 
een lange geschiedenis van vorstendommen, 
maar bij hen ontbreken de verfijnde, beheerste 
omgangsvormen waardoor Javanen sterk zijn be-
invloed. De meeste Sundanezen hangen een ‘zui-
vere’ islam aan zonder animistische of hindoeïsti-
sche trekken. In het maatschappelijk leven neemt 
afkomst een grote plaats in. Over het algemeen 
zijn Sundanezen - die niet dezelfde strakke hof-
cultuur kenden als de Javanen - onafhankelijker 
en individualistischer ingesteld dan Javanen.

De bewoners van Madura, ten noordoosten van 
Java, staan bekend om hun dapperheid en opvlie-

De bevolking
Wie door Indonesië reist, merkt al snel hoe  

complex de bevolkingssamenstelling is en hoe 

verbazingwekkend groot de verscheidenheid  

aan etnische groepen, talen en gebruiken is. 

Bij een begrafenisceremonie van de Toraja’s wordt 
traditionele kleding gedragen.
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Caption Cation, Caption Caption.

De verscheidenheid aan dans- en theatervor-
men in de Indonesische archipel is zo groot 
dat één algemene traditie niet valt aan te 

wijzen; elke etnische groep heeft weer andere, 
unieke vormen van uitvoerende kunsten. Toch 
zijn er bepaalde kenmerken die alle groepen met 
elkaar gemeen hebben. 

Dans, de vertelkunst en theater vallen niet weg 
te denken uit Indonesië; ze zijn onderdeel van een 
allesomvattende culturele traditie op zowel religi-
eus als niet-religieus gebied. Dansers, sjamanen, 
toneelspelers, poppenspelers, priesters, verhalen-
vertellers, schrijvers, dichters en muzikanten ver-
vullen een belangrijke rol door hun medeburgers 
te vermaken, raad te geven en de tradities van hun 
gemeenschap door te geven. 

Rituele dansen
De meeste Indonesische volken kennen rituele 
dansen die worden uitgevoerd bij overgangsriten 
- zoals geboortes, begrafenissen, huwelijken en 
het bereiken van de puberteit - en bij jaarlijkse 
evenementen die met de landbouw te maken heb-

ben. Dansen dienen ook om ziekten of boze gees-
ten uit te drijven en - in het verleden - om zich 
voor te bereiden op de strijd of de overwinning te 
vieren. Het voornaamste doel van deze dansen is 
het gunstig stemmen van de goden. Zo houdt een 
datuk (tovenaar) van de Bataks op Noord-Suma-

tra een magische staf vast als hij met kleine stap-
jes over een tekening beweegt die hij op de grond 
heeft gemaakt. Op het hoogtepunt van de dans 
hupt en springt hij, terwijl hij zijn staf in een ei op 
de grond stoot. 

De Dajaks voerden generaties lang de neus-
hoornvogeldans uit ter ere van krijgers die na de 
strijd terugkeerden. Tegenwoordig maakt deze 
dans deel uit van het oogstfeest en beweegt de 
danser, die met de veren van neushoornvogels is 
getooid, met trage bewegingen, alsof hij een vij-
and besluipt en aanvalt.

De meer verfijnde rituele dansen worden uitge-
voerd door een selecte groep, maar bij dorpsdan-
sen doen vaak alle mannen en vrouwen van de 

Dans en theater
Elk Indonesisch eiland heeft zijn eigen tradities op het 

gebied van de uitvoerende kunsten. Op Java en Bali hebben 

dans en theater zich aan de vorstenhoven ontwikkeld tot 

sterk gestileerde versies van de klassieke verhalen. 

In de barong-dans wordt de strijd tussen goed en kwaad 
verbeeld. 
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Op sommige dansscholen leren jongens rollen 
die doorgaans door vrouwen worden gespeeld. 
In de Javaanse plaats Wonosobo dansen  
mannen, verkleed als vrouwen, de lengger,  
en bij de Buginezen in Zuid-Sulawesi danst 
een mannelijke bissu in trance als vrouw. 
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Indonesië heeft steeds meer oog 
voor de bescherming van zijn rijke 
natuur en de resultaten beginnen 
zichtbaar te worden. 

Vanaf de tijd dat de opwarming van de aarde een 
hot item werd, stond Indonesië, dat een enorm op-
pervlak aan regenwouden heeft en een lange ge-
schiedenis van illegale houtkap kent, bovenaan de 
lijst van natuurbeschermingsactivisten. Hun in-
spanningen beginnen resultaten af te werpen. Pas 
rond 2005 heeft de centrale regering wetten ter be-
scherming van de bossen uitgevaardigd en maat-
regelen getroffen om ervoor te zorgen dat al het ge-
exporteerde hout en de producten die daarvan 
worden gemaakt afkomstig zijn uit wettelijk toege-
stane, hernieuwbare bronnen. 

Uit recente studies is gebleken dat zo’n 20 pro-
cent van de ontbossing het resultaat is van de om-
zetting van regenwoud in grond voor grootschalige 
landbouw, zoals palmolieplantages. De bevindin-
gen lijken erop te wijzen dat de schade aan het mi-
lieu voor een groot deel veroorzaakt wordt door de 
miljoenen armen die in de regenwouden voedsel, 
brandstof en onderdak vinden. Het grote aantal 
buitenlandse hulporganisaties dat in Indonesië ac-
tief is, richt zich nu vooral op de omscholing van 
dorpelingen, waardoor hun levensstandaard ver-
beterd wordt en bovendien het nog bestaande are-
aal aan ongerept regenwoud behouden blijft. 

Bescherming van mariene ecosystemen bete-
kent ook het planten van uitgestrekte mangrove-
bossen om te voorkomen dat kusten beschadigd 
worden, een risico dat vergroot wordt door de stij-
ging van de zeespiegel. Mangrovebossen vermin-
deren bovendien de gevolgen van tsunami’s. 

Natuurrampen hebben een grote impact op In-
donesië, dat maar al te vaak getroffen wordt door 
aardbevingen, aardver schui vingen, vulkaanuitbar-
stingen en tsunami’s. Degenen die het hardst ge-
troffen worden zijn de armen - de overgrote meer-
derheid van de bevolking. Zij wonen immers in 
kwetsbare gebieden aan de kust, op berghellingen 
waar modderstromen een reëel gevaar vormen en 
in laaggelegen gebieden die overstroomd kunnen 
worden.

De toegenomen aandacht voor milieuproblemen 
begint met name onder jonge Indonesiërs effect te 
sorteren. Milieugroepen, programma’s om werkne-

mers naar het werk te laten fietsen, natuurclubs op 
scholen en de padvinderij worden populairder. Het 
aantal organisaties ten behoeve van het ecotoeris-
me, opgezet door jonge, goed opgeleide mensen, 
groeit, en hergebruikcampagnes krijgen navolging. 
Door de stijgende vraag naar biologische groenten 
en fruit grijpen boeren terug op traditionele, milieu-
vriendelijke methodes. Er moet nog veel gebeuren, 
maar Indonesiërs hebben laten zien dat ze snel le-
ren. Meer nadruk op armoedebestrijding en scho-
ling zullen in dit land, dat een snelle ontwikkeling 
doormaakt, invloed hebben op tal van aspecten, 
waarvan milieubescherming er één is.

In 2009 bracht president Susilo Yudhoyono op de 
World Ocean Conference in Manado (Sulawesi) de 
kwaliteit van het zeewater in verband met de kli-
maatverandering, waarmee hij deze kwestie inter-
nationaal onder de aandacht bracht. Indonesië, 
met een kustlijn van circa 55.000 km en territoriale 
zeeën die aan tien andere landen grenzen, nam het 
voortouw bij de oprichting van de Koraaldriehoek, 
en stichtte binnen zeer korte tijd een marien park in 
een 3,5 miljoen ha groot deel van de Sawuzee, 
waar de trekroutes van de helft van alle walvissoor-
ten ter wereld lopen en uitgestrekte riffen met zeld-
zame koralen liggen. 

Momenteel is er een speciaal ministerie dat ver-
antwoordelijk is voor het beheer en het behoud van 
de bossen in Indonesië.  ❑

Natuurbehoud

Houtkap in Kalimantan.



Een gedetailleerde gids van het hele land,  
waarbij de belangrijkste bestemmingen  

met een cijfer (of letter) zijn aangegeven  
op de kaartjes (bijvoorbeeld 1).

De verscheidenheid aan culturen en landschappen van 
Indonesië is onvoorstelbaar groot. Indonesië telt rond 
de 17.500 grote en kleine eilanden, en strekt zich uit 

over ongeveer een achtste van de omtrek van de aarde.
Iets meer dan de helft van alle Indonesiërs woont op het 

vulkanische, bijzonder vruchtbare eiland Java. Dit is de ba-
kermat van enkele van de rijkste Indonesische tradities op het 

gebied van muziek, dans, toneel, textielkunst en architectuur. De hoofdstad 
Jakarta, een ongelofelijk drukke metropool, is niet bepaald mooi, maar heeft 
op cultureel gebied enorm veel te bieden. Jakarta is voor veel Indonesiërs de 
stad van de hoop, een springplank naar een welvarender toekomst.

Sumatra, ten westen van Java, is het eiland waar Indiase en Chinese han-
delaars in specerijen al vroeg in de geschiedenis voet aan wal zetten. De 
grond is er niet erg geschikt voor landbouw, vandaar wellicht dat hier nog 
dichte, uitgestrekte regenwouden met tal van diersoorten te vinden zijn.

Ten oosten van Java ligt het exotische vakantieparadijs 
Bali, en nog verder oostwaarts Lombok en Nusa Tenggara (in 
de koloniale tijd de ‘Kleine Soenda-eilanden’ genoemd), een 
reeks vulkanische eilanden met een schitterende natuur. 

Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo, 
werd nog niet zo lang geleden vooral geassocieerd met on-
doordringbaar oerwoud en koppensnellers, maar staat tegen-
woordig vooral bekend om zijn rijke olie- en houtvoorraden. 
In de overgebleven oerwouden komen orang-oetans en tal 
van andere zeldzame dier- en plantensoorten voor. 

Ten oosten van Borneo liggen Sulawesi en Maluku. Sula-
wesi, het eiland van de Toraja’s, is een paradijs voor natuur-
liefhebbers. Het landschap is er magnifiek en voor de kust 
liggen schitterende koraalriffen. De eilanden van Maluku (de Molukken) 
stonden bekend als de specerijeneilanden; Europese mogendheden betwist-
ten elkaar over de controle van de handel in peper, nootmuskaat, kruidnagel 
en foelie. Papua, de westelijke helft van Nieuw-Guinea, maakt pas sinds 
1962 deel uit van Indonesië. In de dalen tussen de hoge bergen leven volken 
waarvan het bestaan tot halverwege de 20e eeuw nog onbekend was. Ook nu 
nog is dit een moeilijk toegankelijk, primitief gebied. 

Reizen door Indonesië is vaak een uitdaging. Zeker buiten de toeristische 
gebieden kunt u niet zonder veel geduld en aanpassingsvermogen - maar u 
zult voor alle moeite rijkelijk beloond worden. ❑

Reizen dooR indonesië
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Sasak-rijstschuur, Lombok.

De Jalan Malioboro, Yogya.
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Midden-Java, dat door de Javazee 
in het noorden en de Indische 
Oceaan in het zuiden wordt be-

grensd, is een gebied met zeer vruchtba-
re landbouwgrond, waarboven beboste 
vulkanen oprijzen. De hooglanden, met 
de vulkanen Gunung Merapi en Gunung 
Merbabu, oefenen een enorme aantrek-
kingskracht uit op klimmers, trekkers en 
vogelliefhebbers, en de Karimunjwa- 
eilanden voor de noordkust trekken veel 
duikers. In het zuiden breekt de bran-
ding van de stormachtige Indische Oce-
aan op stranden met zwart vulkanisch 
zand, waar bezoekers verse vis kunnen 
laten bereiden. Langs een deel van de 
zuidkust strekt zich een bergketen van 
kalksteen met tal van grotten uit; de 
meeste zijn nog nooit onderzocht. 

Het merendeel van de 35 miljoen in-
woners van Midden-Java woont op het 
platteland, waar de bevolkingsdichtheid 
hoog is. Semarang, aan de noordkust, is 
de enige industriestad van dit gebied. 

De inwoners van dit gebied beschou-
wen zichzelf als de enige ‘echte Ja-
vanen’, de erfgenamen van de twee 
machtige Mataram-rijken. Ook nu nog 
spelen de paleizen een niet te onder-
schatten rol als centra van cultuur. De 
meeste bezoekers van dit gebied komen 
voor de culturele bezienswaardigheden: 
de serene, eeuwenoude hindoeïstische 
en boeddhistische tempels, de vredige 
binnenhoven van de 18e-eeuwse islami-
tische paleizen en de traditionele kunst-
vormen, zoals gamelan, wajang en dans. 
De meeste bezienswaardigheden bevin-

den zich in en rond de twee sultansste-
den Yogyakarta (Yogya) en Surakarta 
(Solo), waar op de vruchtbare rivieroe-
vers de twee grote Mataram-rijken van 
Midden-Java tot bloei kwamen. De rol 
van de Javaanse hoven als centra van 
cultuur is bekend, maar het onderzoek 
naar hun enorme artistieke rijkdom is 
nog lang niet voltooid.

YOGYAKARTA
De stad Yogyakarta (Yogya) 9 ligt in 
het centrum van het gebied dat bekend-
staat als Mataram, de bakermat van de 

Midden-Java

Het glorieuze verleden van Midden-Java leeft 
voort in de culturele hoofdstad Yogyakarta en 

de spectaculaire, tot Werelderfgoed uitgeroepen  
Borobudur en Prambanan. Ook in dit deel van  

Java verrijzen indrukwekkende vulkanen.

Jakarta

Yogyakarta

Tabaksteelt op de 
vruchtbare grond van 
Midden-Java.

Caption Cation, Caption Caption.
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In Lam Pisang, 6 km ten noorden van 
Banda Aceh, staat het Museum Tjut 
Nyak Dhein, gewijd aan de gelijkna-
mige heldin uit Aceh die in 1875 een rol 
in de onafhankelijkheidsstrijd speelde. 
Haar oorspronkelijke huis werd in de as 
gelegd door de Nederlanders; het mu-
seum is ondergebracht in een replica. 

Het nabijgelegen dorp Kampung 
Kuala Aceh is een bedevaartsoord. Hier 
ligt het graf van Teungku Sheikh Shaj 
Kuala (1615-1693), de 17e-eeuwse hei-
lige die de Koran naar het Maleis ver-
taalde. De universiteit van Aceh is naar 
hem genoemd.

Het noordelijkste puntje van Aceh (en  
Indonesië) is Pulau Weh, een uur varen 

met de veerboot uit Banda Aceh. De  
belangrijkste plaats van dit afgelegen  
eiland, Sabang, beleefde rond 1970 een 
bloeiperiode als belastingvrije haven en 
werd door schepen uit Calcutta, Malak-
ka, Penang en Singapore aangedaan. De 
andere eilanden ten noorden van Banda 
Aceh zijn rustiger en hebben prachtige 
witte zandstranden. Het helderblauwe 
water is uitstekend geschikt om te snor-
kelen en te duiken. 

De Gayo-hooglanden
Door de hooglanden ten zuiden van de 
provinciehoofdstad loopt een prachtige 
weg, die in de Tweede Wereldoorlog  
op bevel van de Japanners is aangelegd 

Kaart  
hieronder

0

200 miles

200 km

0

Cagar Alam
Danau Bawah

Cagar Alam Kerumtan

Cagar Biosfer
Siak Kecil

Taman Nasional
Gunung Leuser

Taman Nasional
Batang Gadis

Taman
Nasional

Siberut

Cagar Alam
Singkil Barat

Taman Nasional
Kerinci Seblat

Taman Nasional
Bukit Barisan Selatan

Taman Nasional
Way Kambas

Candi Padang Lawas
(Padang Lawas Temple)

Taman Nasional Berbak

Taman Nasional
Sembilang

Taman Nasional

          Tesso Nilo Taman Nasional
Bukit Tigapuluh

Taman Nasional
Bukit Duabelas

Evenaar

Hari

Musi

S e l a

t  
  

S u n d a

S
e

l a
t  M

e
n

t a

w
a i

S
e

l a t        M
e l a k a

Danau
Toba

Danau Laut
   Tawar

I N D I S C H E

O C E A A N

Z U I D -

C H I N E S E

Z E E

K
e

p
u

l
a

u
a

n
   M

e
n

t a w
a i

Weh

Tuangku

Enggano

Pagai
Selatan

Pagai
Utara

Sipura

Simeuluë

Nias

Kepulauan
Riau

Kepulauan
Lingga

Kepulauan
Anambas

Siberut

Kepulauan
Batu

Rupat

Natuna
Besar

Bangka

Belitung

Bintan
Batam

P
e

g
u

n
u

n
g

a
n

 
 

 B
a

r
i s

a
n

2985

G.Leuser

3404

G.Kerinci
3800

G.Dempo
3129

Lagundri

Anak
Krakatau

M A L E I S I Ë

THAILAND

N a n g r o e  A c e h

    D a r u s s a l a m

Sumatera

Utara

R i a u

S u m a t e r a

B a r a t

S u m a t e r a

S e l a t a n

Bengkulu

Lampung

Bangka

J a m b i

Kepulauan
Riau

Belitung

Calang

Meulaboh

Takengon

LhokseumaweBireuen

Blangkejeren

Tapaktuan

Pangkalanbrandan

BelawanBinjai

Sinabang Singkil

Parapat

Tarutung
Labuhanbilik

Bagansiapiapi

DumaiGunungtua

Panyabungan
Minas

Telukdalam

Gunung
Sitoli

Panti Bangkinang

Payakumbuh
Japura

Rengat

Sungaidareh

Solok

Painan Muarabungo Simpang

Muaratembesi

Bangko
Sarolangun
Surulangun

Sekayu

Muntok

Belinyu

Koba

Toboali
Kayuagung

Prabumulih

Lubuklinggau

Tebingtinggi

Menggala

Metro

Bakauhuni

Krui Kotaagung

Bintuhan

Curup

Muara
Siberut

Padangpanjang

Pagaralam

Sigli

Kutacane

Bukit
Lawang

Berastagi

Tapan

Tanjungpandan

Sibolga

Langsa

Pematangsiantar
Tanjungbalai

Rantauprapat

Tebingtinggi

Padangsidempuan

Tanjungpinang

Bukittinggi

Sungaipenuh

Pangkalpinang

Lahat

Baturaja

Kotabumi

Banda Aceh

Medan

Pekanbaru

Padang

Jambi

Palembang

Bengkulu

Bandar Lampung

Sumatra
Java

(Jawa)

Tioman

Pinang

Merak

Serang

Bogor
Karawang

Jakarta

Bandung

DungunTaiping

Kuala Terengganu

Kota Bharu

George Town

Seremban

Melaka

Johor Bahru

Kuantan

Kuala Lumpur

Singapore

Ipoh

Kelang

SINGAPORE

Medan.



R e i z e n  d o o R  i n d o n e s i ë 2 3 3
Kaarten  

blz. 220-221 
en 237

Het kunstenaarscentrum Ubud is 
verreweg de bekendste plaats van 
Midden-Bali. In de smalle straat-

jes met honderden winkels en kraam-
pjes heerst altijd een chaotische drukte, 
maar bezoekers kunnen zich er ook ont-
spannen in een van de wellnesscentra of 
in de avonduren genieten van traditio-
nele dans. Ubud ligt in de heuvels ten 
noorden van Denpasar en is alleen be-
reikbaar via een smalle, behoorlijk 
bochtige en vaak erg drukke weg. 

Vanuit Ubud kunt u tal van excursies 
maken door een onvergetelijk land-
schap met sawa’s en diepe kloven. Zo 
zult u buiten deze hectische stad plek-
ken aantreffen waar het massatoerisme 
nog niet is doorgedrongen. Ook vindt u 
er tal van overblijfselen uit de rijke ge-
schiedenis van de Balinese cultuur, 
waaronder oudheden die teruggaan tot 
de 11e eeuw. In dit gebied zijn boven-
dien zeldzame voorwerpen uit het bron-
zen tijdperk gevonden. 

Op weg naar Ubud
De eerste grotere plaats op de route van 
Denpasar naar Ubud is Batubulan ), 
dat zich over een lengte van circa 2 km 
uitstrekt en te herkennen is aan de tallo-
ze werkplaatsen van steenhouwers. Hier 
worden van zachte paras (vulkanische 
tufsteen, afkomstig uit nabijgelegen ra-
vijnen) goden- en demonenbeelden ge-
maakt en verkocht aan tempels, Baline-
zen en tegenwoordig ook toeristen. De 
steenhouwers kopiëren niet alleen het 
werk van hun voorouders in steen, maar 

ontwerpen ook nieuwe beelden die bui-
tenlanders aanspreken.

In Batubulan worden bij de tempel 
Pura Puseh elke dag opvoeringen van de 
barong-dans verzorgd. Deze symboli-
seert de eeuwigdurende strijd tussen het 
goede en rechtvaardige - het pad van 
dharma - en de negatieve krachten die 
daar tegen ingaan. 

Het buiten Batubulan gelegen vogel-
park Taman Burung Bali (dagelijks 
open 9.00-17.00 uur) biedt onderdak 
aan meer dan 250 exotische vogelsoor-
ten in fraaie volières. Het park is opge-

Midden-Bali

Buiten de toeristische centra in Midden-
Bali liggen dorpen waar de tijdloze geest 

van Bali voortleeft en waar kunst en 
kunstnijverheid onlosmakelijk verbonden 

zijn met het dagelijks leven.

Denpasar

Beelden in het 
steenhouwers dorp 
Batubulan.

Caption Cation, Caption Caption.
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Opvangcentra in Kalimantan  
proberen de habitat van de orang-
oetans te beschermen en betrekken 
hierbij de bevolking. 

Orang-oetans halen wereldwijd de krantenkoppen 
omdat hun aantallen de laatste decennia onrustba-
rend gedaald zijn. Er bestaan twee ondersoorten, 
een op Sumatra en een op Borneo. Wetenschap-
pers en activisten zetten zich al tientallen jaren in 
voor hun behoud, onder andere door aandacht te 
vragen voor het slechte beheer van de regenwou-
den in Indonesië. Vroeger vormden stropers de 
groot ste bedreiging (dierentuinen, themaparken en 
liefhebbers betaalden hoge prijzen voor jonge 
orang-oetans). Tegenwoordig hebben deze dieren 
het meest te lijden van het verdwijnen van hun leef-
gebied door brand, houtkap en de aanleg van grote 
plantages. 

In het wild blijft een jonge orang-oetan de eerste 
zeven tot acht jaar bij zijn moeder. In die tijd leert 
het dier zich door de boomkruinen te bewegen, 
elke dag een nieuw slaapnest te bouwen en eetba-
re vruchten in het regenwoud te vinden; dieren die 
in gevangenschap hebben geleefd, zijn echter vol-
komen hulpeloos. 

Het eerste opvangcentrum van Indonesië werd 
in 1971 op Sumatra gevestigd en sindsdien zijn tel-
kens als een centrum overbevolkt dreigde te raken 
nieuwe centra opgericht. Het bekendste is Camp 
Leakey in het nationale park Tanjung Puting in 
Midden-Kalimantan. De orang-oetans leren er ba-
sisvaardigheden, zodat ze in het regenwoud kun-
nen overleven, en worden dan elders in het wild uit-
gezet.

Wetenschappers zijn het er niet over eens of de 
programma’s om orang-oetans uit te zetten succes 
hebben, maar de centra trekken wereldwijd de aan-
dacht en dwingen de plaatselijke overheid zo tot 
maatregelen. 

Tegenwoordig richten de meeste centra zich ook 
op de bescherming van bestaand regenwoud en 
herbebossing. Dergelijke projecten hebben als bij-
komend voordeel dat tevens honderden andere 
soorten die een uiterst belangrijke rol spelen in het 
ecosysteem - zowel dieren als planten - worden be-
schermd. Plaatselijke gemeenschappen worden 

erbij betrokken door middel van milieu-educatie en 
door banen te creëren.

Een bijzonder project is Samboja Lestari van de 
Borneo Orang-utan Survival Foundation (BOS), on-
geveer 40 minuten rijden van Balikpapan (Oost- 
Kalimantan). Het bevindt zich in een gebied dat 
zwaar te lijden heeft gehad van olieboringen, hout-
kap en bosbranden. Deze stichting heeft, in samen-
werking met de plaatselijke bevolking, een reser-
vaat voor honingberen opgezet; deze dieren worden 
bejaagd vanwege hun galblaas, klauwen, tanden en 
vacht. Ook houdt Samboja Lestari zich bezig met de 
opvang en het uitzetten van orang-oetans.  

De stichting beheert diverse andere reservaten 
in Kalimantan, heeft een educatief programma 
voor het behoud van primaten in Jakarta en houdt 
de ontwikkelingen bij op het gebied van ontbos-
sing, aanleg van plantages en illegale houtkap. Be-
zoekers zijn welkom in de Samboja Lodge (de op-
brengst gaat naar natuurbeschermingsprojecten). 
De lodge organiseert trektochten door maagdelijk 
regenwoud om wilde orang-oetans te observeren, 
naar orang-oetan-‘eilanden’ en naar nabijgelegen 
dorpen van Dajakstammen. Vrijwilligerswerk be-
hoort ook tot de mogelijkheden (zie www.samboja-
lodge.com).  ❑

Opvangcentra voor  
orang-oetans

Het zien van orang-oetans in het wild is het hoogtepunt van 
een bezoek aan Indonesië. 
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Reizen naaR en veRvoeR in indonesië

Reizen naaR indonesië

Met het vliegtuig

De reistijd van een rechtstreekse 
vlucht van Amsterdam naar Jakarta 
bedraagt ruim 15 uur en naar Den
pasar ruim 16 uur. 

De meeste internationale vluchten 
komen aan op Soekarno-Hatta 
International Airport, 20 km ten 
westen van Jakarta op Java, of op 
Ngurah Rai Airport bij Denpasar op 
Bali. Er zijn ook internationale 
vluchten met kleinere vliegtuigen die 
in de grotere steden in het hele land 
aankomen; Yogyakarta (Yogya) heeft 
bijvoorbeeld rechtstreekse vluchten 
naar Singapore en Kuala Lumpur.

Diverse maatschappijen vliegen 
vanuit Amsterdam en Brussel naar 
Indonesië. Vanuit Amsterdam vertrek
ken de enige twee maatschappijen die 
rechtstreeks op Indonesië vliegen: 
KLM vliegt dagelijks naar Jakarta en 
Denpasar en de nationale luchtvaart
maatschappij Garuda Indonesia vliegt 
vier keer per week naar Jakarta. 

China Airlines en Singapore Airlines 
vliegen met een tussenstop in 
respectievelijk Taipei en Singapore 
naar Jakarta.

Singapore is een populaire tussenstop 
in de regio ZuidwestAzië; hiervandaan 
vertrekken diverse vluchten naar 
bestemmingen in heel Indonesië. 
SilkAir uit Singapore (een zusterbedrijf 
van Singapore Airlines), AirAsia 
(Maleisië) en Lion Air (Indo nesië) 
verzorgen onder andere rechtstreekse 
vluchten vanuit Singapore, Kuala 
Lumpur, Bangkok en Hongkong naar 
een aantal grotere steden in 
Indonesië.

Bevestig uw vlucht voor vertrek als 
dit door de luchtvaartmaatschappij 
verlangd wordt (dat is niet altijd het 
geval). Zorg dat u twee uur van tevoren 
op de luchthaven bent. Sinds 2015 is 
de luchthavenbelasting voor 
internationale vluchten in het ticket 
inbegrepen.

Met de boot

Verschillende cruiserederijen bieden 
vlieg/cruisearrangementen aan. U 
vliegt bijvoorbeeld naar Bali en gaat 
daar aan boord van een schip. Op 
internet worden diverse cruises 
aangeboden die havens in Indonesië 
in hun pakket hebben, dikwijls in 
combinatie met Singapore en/of 
Thailand.

Vanuit Singapore varen snelle 
veerboten naar de eilanden Batam en 
Bintan (Sumatra). Er zijn ook 
veerdiensten van Penang en Malakka 
in Maleisië naar respectievelijk Medan 
en Dumai op Sumatra.

Over land

De enige verbinding over land naar 
Indonesië is die tussen Kalimantan en 
Sarawak (Maleisië), bij de plaats 
Entikong. De grenspost bevindt zich 
op de snelweg van Pontianak naar 
Kuching. 

veRvoeR in indonesië 

Over de weg

In elke stad en elk dorp is goedkoop 
openbaar vervoer: bussen, minibusjes 
(bemo), paardenwagens (andong, 
cidomo, dokar), fietstaxi’s/riksja’s 
(becak) en motorfietsen (ojek). 
Informeer naar de prijs voordat u 
instapt. Op alle eilanden rijden tussen 
de grotere plaatsen regelmatig 
lijnbussen. Deze zijn niet altijd even 
veilig; ze zijn bovendien meestal 
lawaaiïg en overvol, behalve de 
bussen met airco (vaak met 
verstelbare zittingen, tv en toilet).

U kunt natuurlijk ook een taxi 
(-busje) huren, dan kunt u onderweg 
stoppen waar u wilt. De huur van een 
auto met chauffeur voor een hele 
dag kan zelfs bij de kleinste pensions 
(losmen) geregeld worden. Onder
handel over de prijs als u een auto 
voor een week of langer wilt huren en 
bedenk dat u voor eten en onderdak 
voor de chauffeur moet zorgen en de 
benzine niet bij de prijs is inbegrepen.

De toestand van de wegen loopt 
sterk uiteen, en zeker in de bergen is 
het onbegonnen werk om afstanden in 
kilometers te rekenen. Vanwege de 
soms ronduit maniakale rijstijl van 
medeweggebruikers kunt u beter niet 
zelf gaan rijden. 

Met het vliegtuig

In afgelegen gebieden zijn vluchten 
niet altijd gebonden aan een centraal 
reserveringssysteem. Daarom kunt u 
een vlucht beter ter plaatse boeken 
dan vooraf vanuit een grote stad. 
Stoelnummers worden niet altijd van 
tevoren toegewezen. Zorg dat u een 
uitdraai krijgt met een bevestigings

Luchtvaartmaatschappijen

KLM (www.klm.com)
Garuda Indonesia  
(www.garuda-indonesia.com)
China Airlines  
(www.china-airlines.com)
Singapore Airlines  
(www.singaporeair.com)
AirAsia (www.airasia.com)
Lion Air (www.lionair.co.id)
SilkAir (www.silkair.com)

eRvoeR V
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ccommodatie A

Hotels, villa’s en pensions

Een accommodatie kiezen

Op Bali en in de belangrijkste zaken-
centra op Java zijn er hotels van 5 tot 1 
sterren en lager, waarmee er voor elk 
budget en elke smaak wel wat te vin-
den is. De luxehotels op Jakarta en Bali 
behoren tot de beste van de wereld; 
deze bieden uitstekende service en 
faciliteiten. Naast de internationale 
vijfsterrenketens zoals Hyatt, Four 
Seasons en Ritz-Carlton zijn er ook 
lokale hotelketens en boutique hotels 
van hoge kwaliteit. In Bandung, 
Surabaya, Yogja en andere steden zijn 
er ook hotels in historische panden, en 
in Kalimantan is het mogelijk om in 
Dajak-longhouses te overnachten.

In provincie- en districtshoofd-
steden zijn er altijd twee- en 
driesterrenhotels waar regerings-
medewerkers en zakenreizigers 
overnachten. In de wat meer afgelegen 
gebieden zult u echter alleen de meest 
eenvoudige accommodatie aantreffen 
- die dan wel ruimschoots wordt 
gecompenseerd door de Indonesische 
gastvrijheid. 

Elk deel van dit enorme land heeft 
de reiziger iets bijzonders te bieden, en 
dat maakt keuzes maken misschien 
moeilijk. Zo willen surfers en duikers 
dicht bij de zee verblijven en 
natuurliefhebbers bij de bossen - maar 
er zijn in Indonesië zó veel stranden en 
oerwouden. Ons advies is om eerst de 
hoofdstukken met Reisbestemmingen 
te lezen om een idee te krijgen van wat 
de regio's te bieden hebben, en 
daarna het hierna volgende overzicht, 
als hulpmiddel bij uw beslissing.

Prijzen en reserveringen

Voor heel Indonesië geldt dat u in het 
hoogseizoen (juni-aug.) en rond Kerst 
en Oud en Nieuw het best vooraf kunt 

reserveren. In deze periodes zijn de 
prijzen bovendien hoger, of worden er 
toeslagen gerekend. Tijdens de 
Indonesische feestdagen en 
schoolvakantie (juni-juli) zit het in alle 
recreatiegebieden en op Bali en in 
Yogja vol met Indonesische toeristen. 

De beste prijzen vindt u in het laag-
seizoen. In kleinere hotels of pensions 
kunt u gerust om korting vragen als ze 
nog niet zijn volgeboekt. Grotere hotels 
bieden vaak internetaanbiedingen. Als 
u binnen Indonesië van eiland naar 
eiland reist, kunnen lokale reisbureaus 
u vaak goede tarieven bieden voor 
twee- en driesterrenhotels waarmee 
ze samenwerken. Er bestaat een over-
heidsbelasting van 11 procent; deze 
wordt behalve in de kleine pensions 
overal gerekend; grotere hotels 
rekenen vaak ook nog 10 percent 
servicekosten (in plaats van een fooi).

In veel van de hotels zijn er diverse 
keuzes mogelijk. Zo kunnen goedkope 
en middenklassehotels kamers 
zonder airconditioning en warm water 
bieden voor budgetreizigers, maar ook 
'VIP'-kamers met alles erop en eraan. 
Middenklasse- en dure hotels hebben 
soms ook 'presidentiële suites' en 
losse villa's. 

N.B. De in dit hoofdstuk vermelde 
prijzen waren bij het ter perse gaan 
van deze gids (medio 2016) correct, 
maar de prijzen in Indonesië stijgen 
snel; de prijzen kunnen dus hoger 
uitvallen dus informeer ter plekke of 
bezoek de websites. Bedenk dat 
binnen de categorie ‘tot $ 30’ ook 
goedkope losmen (kleine, door een 
familie beheerde pensions) van $ 4-5 
per nacht vallen, en dat onder de 
categorie ‘vanaf $ 150’ ook luxe villa’s 
van $ 800 per nacht vallen.

Boven: Hotel Grand Hyatt in Jakarta.
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RestauRants, cafes & baRs

Uit eten in Indonesië

Voor de meerderheid van de Indone-
sische bevolking is rijst het hoofdvoed-
sel, hoewel op de oostelijke eilanden 
vooral tarwe, sago, cassave en zoete 
aardappelen worden gegeten; dit zult u 
in de dorpjes geserveerd krijgen. 
Kokosmelk en rode pepers zijn in het 
hele land geliefde ingrediënten. De 
gerechten variëren van zeer pittig 
vlees, vis en groenten - zoals de 
Padanggerechten rumah makan 
padang en rumah makan minang, die 
overal in restaurants geserveerd 
worden - tot zoet, zoals gudeg, de 
specialiteit van Yogja. Bijna alle 
gerechten worden geserveerd met 
gestoomde witte rijst (nasi puti). Het 
populairst bij toeristen is nasi goreng, 
mie goreng, sate en gado-gado (koude, 
gestoomde groenten met pindasaus). 

Nasi campur is een goede optie voor 
reizigers, want het is een complete 
maaltijd met rijst, groente en een stuk 
vlees (meestal kip). 

In bijna elke stad zijn er Chinese 
restaurants te vinden; zij serveren 
minder pittig eten en vegetarische 
gerechten. In de belangrijkste 
toeristencentra richten de restaurants 
zich op hun bezoekers en serveren een 
breed assortiment aan internationale 
(ook westerse) gerechten. In elke stad 
zijn er Amerikaanse fastfoodrestau-
rants als Kentucky Fried Chicken en in 
grotere steden vindt u ook vestigingen 
van McDonald’s en Pizza Hut. 

Drinken

Het lokale bier, Bintang, is redelijk 
goedkoop, maar geïmporteerd bier, 
cocktails en wijn (allen verkrijgbaar in 

de grotere steden) zijn erg prijzig en 
kunnen zelfs evenveel kosten als de 
maaltijd zelf. Water in flessen is overal 
verkrijgbaar. Het bekendste merk is 
Aqua; deze naam wordt ook wel als 
synoniem voor mineraalwater 
gebruikt. In restaurants in toeristische 
centra krijgt u soms air putih, een 
gratis karaf water (koud of op 
kamertemperatuur), die in de keuken 
is bijgevuld uit een grote container met 
mineraalwater. Hiermee bespaart u de 
kosten (en de milieuvervuiling) van 
een flesje water. In goedkopere 
restaurants wordt air putih nog wel 
eens warm geserveerd, in een glas of 
thermoskan, om te laten zien dat het 
water gekookt heeft en dus veilig 
gedronken kan worden. 

Hygiëne en etiquette

Vermijd ijsblokjes in warungs (eethuis-
jes langs de weg), want u weet niet van 
welk water ze gemaakt zijn. In de grote 
hotels hoeft u hier niet bang voor te 
zijn, daar wordt gefilterd water 
gebruikt. Bedenk ook dat warungs en 
verkopers op straat het minder nauw 
nemen met de hygiëne dan u in het 
westen gewend bent. Borden en 
bestek worden niet met heet water 
afgewassen en etenswaren worden 
voor bereiding niet altijd gekoeld 
bewaard. Pas dus goed op. 

Als u bij iemand op bezoek gaat, 
bijvoorbeeld in een dorp, zult u bijna 
altijd iets te eten en te drinken 
aangeboden krijgen. Het is onbeleefd 
om dit te weigeren; neem als u niet 
zeker bent van de hygiëne alleen koffie 
of thee (gemaakt met kokend water), 
gekookt eten of vers fruit. (Zie voor 
meer over eten en drinken De 
Indonesische keuken, blz. 77).

Links: Een rijsttafel.
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ctiviteiten

Kunst en cultuuR, festivals, uitgaan,  
winKelen en buitenactiviteiten

Kunst en cultuuR

Elk dorp in Indonesië heeft zijn eigen 
traditionele dans en muziek die bij 
speciale gelegenheden ten uitvoer 
wordt gebracht. Vraag in uw hotel of 
pension naar de evenementen die 
tijdens uw verblijf plaatsvinden. 

Java
Jakarta
Beeldende kunst
Overal in Jakarta bevinden zich kunst-
galeries. Edwin’s Gallery in Kemang 
(www.edwinsgallery.com) organiseert re- 
gelmatig tentoonstellingen met foto-
grafie, beeldhouw- en schilderkunst.

Uitvoerende kunst
Taman Ismail Marzuki (TIM; tel. 021-
31937325, Jl. Cikini Raya) is de plek 
voor culturele activiteiten. TIM organi-
seert een scala aan moderne en 
traditionele Indonesische theater-
voorstellingen, optredens van 
bezoekende gezelschappen en 
internationale filmfestivals.
Gedung Kesenian, Jl. Gedung 
Kesenian (tel. 021-380 8283; 
entreegeld) is een gerestaureerde 
Nederlandse schouwburg met dans- 
en muziekvoorstellingen. 
Wayang Orang Bharata Purwa,  
Jl. Kalilio, nr. 15, Pasar Senen (tel. 817-
0079177; za. 20.00 uur; entreegeld) 
biedt wayang orang (dansdrama) en 
ketoprak (volkstoneel).
Balai Sarbini (Koepel van Sarbini; 
Plaza Semanggi, Zuid-Jakarta; tel. 021- 
25536341) is het thuispodium van het 
Nusantara Symfonieorkest; daar-
naast is het ook een podium voor 
kunst en cultuur. 
In de Aula Simfonia Jakarta treedt 
het Jakarta Simfonia Orchestra  

(tel. 021-65867808; www.aulasimfonia 
jakarta.com) op, een samenwerking 
tussen lokale en internationale musici. 
Twilite Orchestra (tel. 021-7505691; 
www.twiliteorchestra.org) geeft op beide 
locaties optredens met popmuziek. 

Bandung
In het Pak Udjo Saung Angklung  
(Jl. Padasuka, nr. 118; dagelijks 15.30-
17.30 uur; entreegeld), een angklung-
school en -atelier, worden regelmatig 
angklung-voorstellingen gegeven. Op 
verzoek worden er ook wayang golek- 
en dansvoorstellingen gegeven. 

In het openluchttheater Taman 
Budaya (Jl. Bukit Dago Selatan, nr. 53; 
tel. 022-2505365; entreegeld) zijn er 
elk weekend dans-, muziek- en toneel-
voorstellingen en tentoonstellingen. 

Bogor
In het wayang golek-atelier van Pak 
Dase (Lebak Kantin RT 02/VI;  
tel. 0251-8383758), kunt u zien hoe 
de houten poppen worden gemaakt. 
Ook zijn er voorstellingen. 

Surabaya
Van juni t/m nov. worden elke eerste 
en derde za. van de maand sendratari-
voorstellingen (klassiek Javaans 
dansdrama) gegeven in het Candra 
Wilwatikta amfitheater (openlucht) in 
Pandaan, 45 km onder Surabaya.

Traditionale Oost-Javaanse reog-
voorstellingen, ook wel 'lion peacock 
dance' geheten, worden elke zo. van 
8.30-11.00 uur gegeven in Balai 
Pemuda. De dansers houden de 
hoofdtooien, die maar liefst 55 kg 
wegen, met alleen hun tanden op zijn 
plaats. 

Yogyakarta (Yogja)
Beeldende en uitvoerende kunst
Affandi Museum & Gallery (Jl. Laksda 
Adisucipto, nr. 167; tel. 0274-562593) 
trekt de meeste bezoekers, maar er is 
nog een uitstekend museum bij de 
Borobudur: H. Widayat Museum, 
Gallery & Art Shop (Jl. Letnan Tukiyat, 
Sawitan, Kota Mungkid, Magalang;  
tel. 0274-788251). 

Op diverse locaties zijn er afwisse-
lend optredens en tentoonstellingen: 
Bentara Budaya: Jl. Suroto, nr. 2, Kota 

Boven: Sundanese wayang golek-poppen, Bogor.



N.B. De in dit hoofdstuk vermelde 
prijzen waren bij het ter perse gaan 
van deze gids (medio 2016) correct, 
maar de prijzen in Indonesië stijgen 
snel; de prijzen kunnen dus hoger 
uitvallen.

  A dressen
 

Het is soms lastig om een bepaald 
adres te vinden, omdat dorpen - met 
name op Bali - vaak zonder duidelijke 
grenzen in elkaar overgaan. Veel 
straat namen zijn in de loop van de tijd 
veranderd, maar sommige winkels en 
hotels houden nog de oude namen 
aan. Daar komt bij dat straatnaam-
bordjes dikwijls ontbreken.

Alleenreizende vrouwen 

Het is in Indonesië erg ongebruikelijk 
dat een vrouw alleen reist. Vrouwen 
kunnen in dat geval door groepjes 

Indonesische mannen lastig worden 
gevallen; jonge Indonesische vrouwen 
gaan bijna altijd in gezelschap op stap. 
Er zal echter niets gebeuren zolang u 
zich fatsoenlijk kleedt en gedraagt; 
blote benen en kleine topjes worden 
als onfatsoenlijk beschouwd.

Neem de gebruikelijke voorzorgs-
maatregelen: loop ’s avonds niet 
alleen door donkere steegjes of over 
het strand. Wees in Bali en Jakarta op 
uw hoede voor gigolo’s en zoge-
naam de ‘cowboys’ die een gratis rit 
aanbieden.

Ambassades en consulaten
Nederland
Ambassade van Indonesië in 
Nederland
Tobias Asserlaan 8 
2517 KC Den Haag
Tel. 070-3108100
www.indonesia.nl

Ambassade van Nederland in 
Indonesië
Jalan H.R. Rasuna Sai Kav. S-3 
Jakarta 12950
Tel. 021-5248200
http://indonesie.nlambassade.org

Consulaten van Nederland in 
Indonesië
Medan: Jalan Cakrawati 12, Desu Aur, 
Medan 20151, tel. 061-4146306
Surabaya: Jalan Imam Bonjol 36, 
Surabaya 60264, tel. 031-5662409
Bali: Jalan Raya Kuta 127, Kuta, 
Denpasar, tel. 0361-761502

België
Ambassade van Indonesië in België
Woluwelaan 38
1200 Brussel
Tel. 02-7750120
www.kemlu.go.id/brussels/

Ambassade van België in Indonesië
Deutsche Bank Building  
16e verdieping
Jalan Imam Bonjol 80
Jakarta 10310
Tel. 021-3162030
http://indonesia.diplomatie.belgium.be/

Ereconsulaat in Surabaya
Jalan Darmo Baru
Barat I, 22 
Tel. 0343-740275

raktische informatie P

een handig overzicht van praktische 
informatie, in alfabetische volgorde

A  Adressen 416
 Alarmnummers 416 
 Alleenreizende vrouwen 416 
 Ambassades en consulaten 416
D  Douanebepalingen 417
E  Elektriciteit 417

 Etiquette 417
F  Fotografie 417
G  Gehandicapte reizigers 418  

 Geldzaken 418   

 Gezondheid/medische zorg 418
H  Homoseksualiteit 420
I  Internet 420
K  Kleding 420

 Klimaat 420
M  Media 420
O  Openingstijden 420 
P  Post 420
R  Reisbudget 420   

 Reizen met kinderen 421  

 Roken 421
T  Telecommunicatie 421  

 Tijdzones 421   
 Toeristische informatie 421 
 Toiletten 423
 Touroperators en  
  reisbureaus 423
V  Veiligheid en criminaliteit 425
W  Wat mee te nemen? 425
Z  Zakenreizigers 425
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Alarmnummers 

Politie 110
Brandweer 113
Ambulance 118 en 119
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