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De grootste bezienswaardigheden van Maleisië, van het natuurschoon 

en de gevarieerde fauna tot de prachtige traditionele woningen. Maar 

ook de verrukkelijke multicultikeuken is verplichte kost!

6

r SkyBridge, Langkawi. Deze brug tart 100 m boven 
de bosgrond de zwaartekracht, want het gevaarte 
hangt maar aan één pijler. Wie durft? Zie blz. 204.

Het beste van Maleisië: 
topbezienswaardigHeden

v Kinabatangan. De rivier 
de Kinabatangan, de parel van 

Sabah, is een van de beste 
locaties in Zuidoost-Azië om 

dieren in het wild te bekijken, 
zoals neusapen, dwerg olifanten, 
orang-oetans, kroko dillen, 
slangen hals vogels en neushoorn-

vogels. Zie blz. 334.

r Gunung Kinabalu. Vanaf de top van deze berg, een 
van de hoogste in Zuidoost-Azië, kunt u genieten van 
een prachtige zonsopkomst. Een unieke ervaring, die 

de vermoeie nissen van 
de klim snel doet 
vergeten. Zie blz. 320.
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r Georgetown en Malakka. De twee steden hebben 
multiculturele wortels en pronken met koloniale 
architectuur. Beide staan op de Werelderfgoedlijst van 
de Unesco. Zie blz. 181 en 211.

r Cameron Highlands. Maak een bergwandeling of 
breng een bezoek aan een thee plantage. Het gebied 
staat ook bekend om de aardbeienteelt en de 
gebouwen in tudorstijl.  
Zie blz. 156 en 157.

v Sepilok  
Orang -Utan  
Re ha bili  ta tion 
Centre. In dit 
reservaat voor 
orang-oetans kunt u 
zien hoe jonge apen 
worden voorbereid 
op een leven in de 
regenwouden van 
Sabah. Zie blz. 332. 

s Eten op straat. Dankzij de vele verschillende 
culturen is de populairste manier van eten in Maleisië 
even gevarieerd als lekker. U kunt terecht bij 
koffietentjes, in galerijen (‘five-foot-ways’), in 
smoezelige steegjes en aan het strand. Zie blz. 94.

w Kuala Lumpur. De 
hoofdstad van 
Maleisië is een stad 
van bouwkundige 
contrasten, van 
koloniale 
gebouwen tot 
de hoogste 
tweelingtorens.   
Zie blz. 125.

v Gunung Mulu 
Nationaal Park.  
In het regenwoud 
van Sarawak ligt  
een prachtig  
grotten stelsel  
waar miljoenen 
vleer muizen leven. 
Zie blz. 300.

r Pulau Sipadan. Het enige oceanische eiland van 
Maleisië wordt terecht een van de beste duiklocaties 
ter wereld genoemd. Zie blz. 338.



Het beste van Maleisië:  
andere Hoogtepunten
Prachtige uitzichten, interessante musea, historische bezienswaardigheden, 

bruisende markten, mooie natuur en unieke attracties: hier vindt u in één 

oogopslag wat Maleisië verder nog te bieden heeft.
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Uitkijkplatform in de KL 
Tower, Kuala Lumpur. Op 
heldere dagen biedt het 
platform een fantastisch 
panoramisch uitzicht over 
de hoofdstad, ook op de 
spectaculaire Petronas 
Twin Towers. Zie blz. 135.
Gunung Machinchang, 
Langkawi. De steilste 
kabelbaan ter wereld 
brengt u in een kwartiertje 

naar de top. Vanaf hier 
hebt u een prachtig 
uitzicht op het eiland en 
op de Andamanse Zee.  
Zie blz. 203.
Klimroute Gunung 
Kinabalu, Sabah. Wie in 
goede conditie is en geen 
last heeft van hoogte-
vrees volgt het Low’s Peak 
Circuit voor een specta-
culair uitzicht vanaf de 
noordhelling. Zie blz. 321.
Boomtoppenpad 
Danum Valley, Sabah. 
Het wandelpad biedt een 
mooi uitzicht op het 
bladerdak van een van 
de belang rijkste natuur-
reservaten van Sabah.  
Zie blz. 340.
Bukit Bendera, Penang. 
Stap in het treintje naar 
de top voor een specta-
culair uitzicht op 
George town en de Straat 
Malakka. Zie blz. 163.

De beste uitzichten

Het Sarawak Museum 
van Kuching presenteert 
onder andere Borneose 
diersoorten uit de 
collectie van Alfred 
Russell Wallace, mede-
ontwikkelaar van de 
evolutietheorie.  
Zie blz. 282.
Agnes Keith House, 
Sandakan. Dit museum 
vertelt het aan grijpende 
verhaal van een 
Amerikaanse schrijfster 
en krijgsgevangene in 
Sandakan. Zie blz. 332.
Muzium Arkeologi, 
Lembah Bujang. 
Overblijfselen van de 
eeuwenoude candi 
(tempels) van Kedah en 
voorwerpen die duiden op 
vroege boeddhistische en 
hindoeïstische invloeden. 
Zie blz. 196.
Muzium Orang Asli, 
Gombak. Dit museum 

in een Orang Asli-
nederzetting gunt u een 
kijkje in het leven van een 
aantal oorspronkelijke 
bevolkingsgroepen van 
Maleisië. Zie blz. 163.
Gua Tambun, Perak.  
Rotswand in een grot met 
de grootste verzameling 
rotskunst op het 
Maleisische schiereiland. 
U vindt hier meer dan 
zeshonderd teke ningen. 
Zie blz. 168.
Kellie’s Castle, Batu 
Gajah, Perak. Dit moest 
een spectaculair huis in 
mogol- en Moorse stijl 
worden, maar de Schotse 
eigenaar overleed voordat 
het voltooid was.  
Zie blz. 169.
Het Suffolk House in 
Penang is een mooi 
voorbeeld van Europees-
Aziatische architectuur. 
Zie blz. 188-189.

Musea en cultuurhistorisch erfgoeD

Kuala Lumpur bij nacht.

De kabelbaan op Langkawi.
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Taman Negara, Pahang. 
Maak een trektocht door 
de jungle, observeer 
nachtdieren vanuit een 
schuilhut of beklim de 
machtige Gunung Tahan. 
Zie blz. 267.
Endau-Rompin 
Nationaal Park, Johor/
Pahang. Uitdagende 
wandel routes, prachtige 
water vallen, unieke flora 
(waaronder 71 soorten 
palmen) en bijzondere 
dieren. Zie blz. 234.
Teluk Bako-Buntal, 
Sarawak. De ‘Kinabatan-
gan van Sarawak’ is het 
leefgebied van dolfijnen, 
krokodillen, neusapen en 
duizenden trekvogels.  
Zie blz. 286.

Sungai Pulai, Johor. In 
deze rivier, een van de drie 
Ramsar-gebieden in 
Johor, bevindt zich het 
belang rijkste zeewierveld 
van Maleisië. Zeewier is 
een belangrijke voedsel-
bron voor de bedreigde 
zeepaardjes en doejongs. 
Zie blz. 229.
Kinabalu Nationaal 
Park, Sabah. Van geisers 
tot zeldzame orchideeën 
en van raffle sia’s tot 
bekerplanten, dit enorme 
park heeft het allemaal. 
Zie blz. 321.
Turtle Islands Marine 
Park, Sabah. Tussen juli 
en september leggen 
groene en karetschild-
padden hun eieren op de 
kust van Pulau Selingan. 
Zie blz. 333.
Kampung Ulu Geroh 
Gopeng, Perak. Verken 
het regen woud met Orang 
Asli, die u zo mogelijk 
laten kennismaken met 
de grootste bloem ter 
wereld en de prachtige 
vlinder Trogonoptera 
brookiana. Zie blz. 168.

De Mooiste natuurgebieDen

Pasar Seni, Kuala 
Lumpur. Dit art-deco-
gebouw huisvest een 
markt met Maleisische 
en Zuidoost-Aziatische 
souvenirs, van ikat-
producten tot zilverwerk 
uit Kelantan. Zie blz. 126.
Jalan Petaling, Kuala 
Lumpur. Op deze drukke 
avondmarkt kunt u 
allerlei nage maakte 
‘merk artikelen’ kopen, 
zoals handtassen, 
horloges en T-shirts. 

Uitstekende eetstalletjes. 
Zie blz. 130.
Pasar Besar Siti 
Khadijah, Kota Bharu, 
Kelantan. Deze markt 
met tal van verse 
producten laat  een 
onvergetelijke indruk 
achter. Vanaf boven hebt 
u een mooi overzicht.  
Zie blz. 258-259.
Pasar Chowrasta, 
Penang. Op deze vers-
markt  vindt u ook een  
gedeelte met 

De leukste Markten

Maliau Basin Conser-
vation Area, Sabah. 
Betreed de ‘verloren 
wereld van Sabah’, die 
omringd is door steile 
rotswanden. Het 
beschermde gebied kent 
een grote bio diversiteit en 
heeft prachtige flora en 
fauna te bieden.  
Zie blz. 341.
Wrakduiken Pulau 
Tioman, Pahang.  
Ervaren duikers kunnen 
voor de kust van het 
eiland, op een diepte van 
ruim 200 meter, 
scheepswrakken uit de 
Tweede Wereld oorlog 
verkennen. Zie blz. 244.
Gua Tempurung, Perak. 
Ga op verkenningstocht 
in een van de mooiste 
 grotten van het schier-
eiland, gevormd door een 
onder grondse rivier.  
Zie blz. 169.
Kilim Karst Geoforest 
Park, Langkawi, Kedah. 
Stap in een kajak en 
peddel over smalle 
stroompjes en langs 
mangroven door dit 

verbluffende ecosysteem. 
Zie blz. 204-205.
Pantai Desaru, Johor.  
In de moessontijd kunt u 
hier op ruim 1 m hoge 
golven surfen. De lokale 
bevolking leert u graag 
de fijne kneepjes.  
Zie blz. 233.
Fraser’s Hill Inter nati-
onal Bird Race, Pah ang. 
Hoeveel van de meer dan 
270 vogel soorten ziet u 
binnen 24 uur?  
Zie blz. 161.
Wildwatervaren op de 
Kiulu en de Padas, 
Sabah. Durfals kunnen 
een spectaculaire tocht 
maken over de verrader-
lijke rivieren van Sabah. 
Zie blz. 318 en 327.

De beste uitstapjes

De Ginseng-waterval in het Maliau-bekken.

speciali teiten uit Penang 
en gedroogde vruchten.  
Zie blz. 187.
Zondagsmarkt Jalan 
Satok, Kuching, 
Sarawak. Dajaks uit de 
omgeving verkopen hier 
van alles en nog wat uit 
de jungle (zoals wilde 
zwijnen, hagedissen en 
apen), maar ook fruit, 
groente en orchideeën. 
Zie blz. 284.
Tamu Besar, Kota Belud, 
Sabah. Dit is de grotere 

versie van de reguliere 
zondagsmarkt. Bajau 
vertonen er hun paard rij-
kunsten en er worden 
buffelraces gehouden.  
Zie blz. 318.
Gaya Street Fair, Kota 
Kinabalu, Sabah. 
Zondagochtendmarkt 
waar etenswaren, 
kleding, or chi deeën en 
snuis terij en worden 
verkocht. Populair bij de 
lokale bevolking.  
Zie blz. 315.



Caption Cation, Caption Caption.

Dankzij het warme, zonnige en vochtige kli-
maat van Maleisië, dat nog geen 140 km 
ten noorden van de evenaar ligt, is het land 

een ideaal leefgebied voor tropisch regenwoud, 
het meest gevarieerde ecosysteem op aarde. Vol-
gens de National Biodiversity Index van de Ver-
enigde Naties behoort Maleisië zelfs tot de twaalf 
gebieden met de grootste biodiversiteit op aarde. 
Het land is niet alleen de habitat van een duize-
lingwekkend aantal planten- en diersoorten, veel 
van die soorten zijn ook nog eens inheems en ko-
men nergens anders voor, zelfs niet in andere re-
genwouden.

Daar komt nog bij dat er naast de planten en 
dieren waar Maleisië om bekendstaat een onbe-
kend aantal soorten - mogelijk gelijk aan of zelfs 
groter dan het aantal bekende - nog in kaart moet 
worden gebracht. Al die planten en dieren leven 
in georganiseerde en complexe gemeenschappen, 
in een fascinerende onderlinge afhankelijkheid. 
Ze bieden ook waardevolle inzichten in de evolu-
tie, want de meeste soorten gaan heel ver terug. 
Zo is het bos in het hart van het Maleisische 
schiereiland naar schatting 130 miljoen jaar oud.

Hoewel in heel Maleisië regenwouden te vin-
den zijn, is er een groot verschil tussen de ecosys-
temen van de twee geografische delen van het 
land. Het schiereiland zit vast aan het Aziatische 
continent, wat betekent dat de planten- en dier-
soorten hier in contact staan met en beïnvloed 
worden door soorten op het vasteland. Het Borne-
ose deel van het land bevindt zich daarentegen op 
een eiland. Hierdoor hebben de soorten zich onaf-
hankelijk en sneller kunnen ontwikkelen.

Niettemin bieden beide delen van het land 
prachtige voorbeelden van verschillende soorten 
bos en unieke locaties waar zeldzame flora en 
fauna voorkomen. Onder druk van de groeiende 
bevolking, de globalisering en de klimaatveran-

Natuur eN milieu
Maleisië heeft enkele van de belangrijkste – en meest 

 kwetsbare – ecosystemen ter wereld binnen zijn 

grenzen, zoals de regenwouden en de koraalriffen.

Orang-oetan in het Lok Kawi Wildlife Park.
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Ongeveer 80 procent van de bossen in Maleisië be-
staat uit bomen van de familie Dipterocarpa ceae, die 
wel 80 m hoog kunnen worden. Veel soorten van 
deze bomen zijn vanwege de harde, duurzame stam 
interessant voor de houthandel. De bomenfamilie 
heeft haar naam te danken aan de vruchten (Grieks: 
karpos), die tweevleugelige (dipteros) zaden heb-
ben. De meeste Dipterocarpa ceae zijn te vinden op 
Borneo, maar het oudste exemplaar van Maleisië 
bevindt zich op het schiereiland. Deze cengal (Neo-
balanocarpus heimii) staat in het bosreservaat Pasir 
Raja in Terengganu en is naar schatting 1300 jaar 
oud.

Dipterocarpaceae



Caption Cation, Caption Caption.

Het opvallendste kenmerk van de Maleisi-
sche bevolking is de grote diversiteit aan 
rassen, talen, gebruiken, godsdiensten en 

kookstijlen. Die verschillen komen duidelijk tot 
uiting in de vele, op toeristen gerichte culturele 
shows, maar op een subtielere manier in het dage-
lijks leven, zoals de ratjetoe van talen, de kleding 
en de rituelen.

In totaal telt Maleisië 30 miljoen mensen, van 
wie 80 procent op het Maleisische schiereiland 
woont - en dat terwijl Borneo meer dan twee keer 
zo groot is. De grote diversiteit aan bevolkings-
groepen is in de loop van honderden jaren tot ont-
wikkeling gekomen. Het begon allemaal in de 1e 
eeuw van onze jaartelling, toen het Maleisische 
schiereiland deel uitmaakte van een handelsnet-
werk dat zich uitstrekte over de Indische Oceaan 
en China. Vanaf die tijd begonnen er allerlei vol-
ken binnen te druppelen, een continu proces dat 
heeft geresulteerd in een maatschappij die al hon-
derden jaren hetzelfde land deelt en waarvan de 
rassen zich steeds meer hebben vermengd. 

Elke bevolkingsgroep koestert haar kernwaarden, 
vooral wat betreft godsdienst en huwelijk. Het 
komt echter ook vaak voor dat waarden in al dan 
niet aangepaste vorm worden ontleend aan andere 
groepen. Dit is onvermijdelijk; de culturen zijn 
immers niet scherp begrensd en vloeien dus op 
den duur in elkaar over. Daarom is een categorise-
ring van mensen in ‘etnische groepen’ slechts het 
begin van een beter begrip voor de Maleisiërs. 

De Britten deelden de bevolking al in op basis van 
etnische uitgangspunten voor hun verdeel-en-
heerspolitiek, maar de hedendaagse politici doen 
dit nog steeds - vooral in het institutionele leven. 
Eigenlijk treft een indeling in rassen een samenle-
ving die kracht ontleent aan en verrijkt wordt door 
haar pluralisme, recht in het hart.  

Autochtone bevolking 
Ongeveer 25.000 jaar geleden vestigden de eerste 
mensen zich op het Maleisische schiereiland. In-
middels valt de autochtone bevolking uiteen in tal 
van etnische groepen, om precies te zijn 18 op het 
schiereiland en 68 op Borneo. Het merendeel van 
die mensen wordt geconfronteerd met dezelfde 
problemen als oorspronkelijke bewoners elders 

De bevolking
De vele verschillende bevolkingsgroepen in 

Maleisië onderscheiden zich onder andere door 

hun huidskleur, hun taal en hun feesten.

Op de zondagsmarkt in Kota Kinabalu.
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Samen met andere autochtone bevolkings-
groepen, Thai en Portugese Maleisiërs worden 
Maleiers officieel gerekend tot de bumiputra, 
dat ‘zonen van het land’ betekent.  
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De grond in de grote steden van 
Maleisië wordt steeds duurder, 
waardoor wolkenkrabbers de  
skylines gaan beheersen. Kuala 
 Lumpur wijst de weg.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw deed de 
hoogbouw zijn intrede in de skylines van Maleisië. 
Van de postmoderne wolkenkrabbers die het land 
rijk is, zijn de 88 verdiepingen hoge Petronas Twin 
Towers nog altijd een symbool van de ambities en 
de economische macht van de stad én het land. De 
tweelingtorens zijn beide 452 m hoog en behoren 
daarmee tot de tien hoogste gebouwen ter wereld. 
De gelaagde bouw doet denken aan pagoden, ter-
wijl een dwarsdoorsnede van de gebouwen islami-
tische geometrische principes laat zien.

Uit bouwkundig oogpunt zijn de torens vrijwel 
volmaakt: de Amerikaanse architect Cesar Pelli 
heeft een futuristisch bouwwerk afgeleverd dat be-
kleed is met circa 85.000 m2 geïmporteerd Euro-
pees roestvrij staal. Tientallen ingevlogen experts 
hebben er in buitengewoon korte tijd - iets minder 
dan vier jaar - voor gezorgd dat de skyline van Kuala 
Lumpur een absolute blikvanger kreeg.  

Nadat de opdracht voor de bouw was gegeven, 
ontstond er veel discussie over de torens. Er werd 
gesproken van politieke motieven, witte olifanten, 
geldverspilling en nutteloosheid. Toch valt niet te 
ontkennen dat een dergelijk monumentaal gebouw 
een enorme uitstraling heeft. Alleen al het feit dat 
de torens in Maleisië waren gebouwd, was een 
voorbode van de kracht van de globalisering en van 
de wijze waarop projecten van welke aard en om-
vang ook in de daaropvolgende jaren over de hele 
wereld zouden worden uitgevoerd. De gebouwen 
verrezen op de diepste fundering ter wereld; deze 
gaat 120 m de grond in. Het uitzonderlijk strakke 
bouwschema voorzag in twee ploegen van meer 
dan 2000 arbeiders, die elk twaalf uur achtereen 
moesten werken. De dubbele loopbrug op de 42e 
verdieping ligt 170 m boven de grond en is een van 
de hoogste loopbruggen ter wereld. Het kostte vier 
weken om het gevaarte op zijn plaats te krijgen. De 
dubbeldeksliften leggen 5 m per seconde af; de 
tocht van de begane grond naar de bovenste ver-
dieping neemt maar een minuutje in beslag. 

Nadat de torens in 1998 waren voorzien van 
twee 75 m hoge roestvrijstalen masten, werden ze 

uitgeroepen tot de hoogste gebouwen ter wereld, 
een record dat zes jaar later werd gebroken door de 
Taipei 101-toren in de Taiwanese hoofdstad Taipei. 
Maar Maleisië heeft nog altijd de hoogste tweeling-
torens van de wereld.

Nieuwe hoogten
De Twin Towers zijn de blikvangers van het Kuala 
Lumpur City Centre, waar ook veel andere wolken-
krabbers staan. Grote namen uit de architectenwe-
reld zijn verantwoordelijk voor de markantere 
exemplaren, zoals Norman Foster, die achter het 
imposante The Troika zit, en Ole Scheeren, wiens 

Angkasa Raya (Aurora Tower) na voltooiing in 2016 
een spectaculaire doorkijk zal vertonen. 

Een andere concentratie van wolkenkrabbers  
bevindt zich rond KL Sentral, waar in razend tempo 
gebouwen zijn verrezen als het 348 Sentral, een 
harmonica-achtige toren van glas. Het gebouw is 
ontworpen door een van de toparchitecten van Ma-
leisië, Hijjas Kasturi, die tevens verantwoordelijk is 
voor twee andere oriëntatiepunten in de stad: de 
Maybank Tower, bestaande uit twee in elkaar ge-
schoven delen, en de op een bamboescheut geïn-
spireerde Telekom Tower. Buiten Kuala Lumpur, in 
Putrajaya, werkt Kasturi samen met de Italiaanse 
Studio Nicoletti Associati aan het adembenemen-
de project Putrajaya Waterfront Development, waar 
de gebouwen op enorme zeilschepen gaan lijken.❑

Tweelingtorens

De spectaculaire torens.



Caption Cation, Caption Caption.

Maleisië is gezegend met warmte en zon, 
voldoende neerslag en een rijke bodem, 
de ideale omstandigheden voor de teelt 

van rijst, fruit, groenten en specerijen. Bovendien 
zijn mangrovebossen en koraalriffen waardevolle 
trekpleisters voor vis en andere rijkdommen van 
de rivieren en de zee. De combinatie van deze ge-
schenken van de natuur en de vele bevolkings-
groepen in Maleisië voorziet het land van smaken 
die het gehemelte strelen.

Dit genoegen beperkt zich niet alleen tot sma-
ken, aroma’s, kleuren en texturen, maar omvat 
ook het grote aantal eetgelegenheden in Maleisië, 
van stoffige stalletjes langs de weg en luidruchti-
ge Chinese kopitiam (koffiehuizen) tot verzorgde 
restaurants met airconditioning en fastfoodzaken 
naar westers voorbeeld. De keuze is oneindig. 

En omdat Maleisiërs gek zijn op lekker eten is 
er is altijd wel ergens een eettentje te vinden dat 
dag en nacht open is. 

Maleise kost
Eeuwenlang woonden de Maleiers in kampongs 
(dorpen) dicht bij de rivieren en de zee, waar ze  
leefden van de natuurlijke rijkdom aan voedsel. 
De traditionele maaltijden bestonden uit rijst, vis 
en groenten, waarbij verse kruiden, kokosmelk en 
verschillende soorten sambal als smaakmakers 
werden gebruikt. Omdat reizen door het dichtbe-
boste land tot de 20e eeuw slechts beperkt moge-
lijk was, bestonden er verschillende regionale 
keukens naast elkaar. In de noordelijke deelstaten 
Kedah, Kelantan, Perlis en Terengganu zijn bij-
voorbeeld invloeden van het naburige Thailand te 
bespeuren door het gebruik van tamarindepasta 
(asam), limoenen en scherpe rode pepers. Een 
van de bekendste gerechten uit het noorden is nasi 
ulam, dat bestaat uit rijst, fijngesneden verse krui-
den en groenten, een pittige saus van rode pepers 

De Maleisische keuken
De gevarieerde Maleisische keuken is 

een paradijs voor de smaakpapillen, en 

in dit land zijn juist de eenvoudige 

eetgelegenheden ‘the places to be’.

Heerlijke saté in Kota Kinabalu.

k a r a k t e r i s t i e k e n  ◆  8 9

Saté is misschien wel het populairste Maleise ge-
recht ter wereld, en wie de stukjes vlees eenmaal in 
Maleisië heeft gegeten wil nooit meer anders. De 
gemarineerde stukjes rundvlees, schapenvlees of 
kip (of varkensvlees, als u bij een Chinees zit) wor-
den aan dunne bamboestokjes geregen en boven 
een houtskoolvuur geroosterd. De hete saté wordt 
opgediend met een dikke, pittige pindasaus, rauwe 
ui, komkommer en ketupat (samengeperste klomp-
jes rijst). Wie durft, kan ook eens saté van pens, in-
gewanden of krokante kippenhuid proberen. De be-
roemdste saté is echter die van Haji Samuri in Kajang 
(Selangor), wiens recept wijd en zijd bekend is.

saté (satay)



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

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

Maleisië is een land van verrassende tegenstellingen: 
schilderachtige vissersdorpjes en luxueuze hotels 
staan naast elkaar aan hetzelfde strand, in de beboste 

heuvels zijn knusse oorden uit de koloniale tijd (hill stations) 
te vinden, maar ook geesten aanbiddende bevolkingsgroepen 
die nog altijd tribale ceremonies uitvoeren, en het regenwoud 
is soms gevuld met de klanken van karaoke. Tel hier de men-
gelmoes van culturen bij op en er ontstaat een onweerstaan-
bare combinatie van charme en avontuur.

Maleisië ligt in het hart van Zuidoost-Azië. Het land is on-
geveer acht keer zo groot als Nederland en telt meer dan 30 miljoen inwo-
ners. De infrastructuur is goed ingesteld op het toerisme en 
daarom is vrijwel elke plaats in het land tamelijk eenvoudig 
en veilig te bereiken.

Het Maleisische schiereiland is het zuidelijkste deel van het 
Aziatische continent. In het noordwesten van het schiereiland 
maken de vlakten met tinmijnen her en der plaats voor steile 
kalksteenheuvels met grotten waarin zowel sporen van pre-
historische beschaving als moderne tempels te vinden zijn, en 
is de Langkawi-archipel het eerste geologische park van deze 
regio. 

Ook op cultureel gebied heeft Maleisië veel te bieden. 
Georgetown, de hoofdstad van de deelstaat Penang, en Ma-
lakka, in het zuiden van het schiereiland, zijn als historische 
handelshavens opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de 
Unesco. Tussen deze twee steden ligt de dynamische hoofd-
stad Kuala Lumpur, een fascinerende mix van invloeden. Ook natuurlijke 
rijkdommen zijn nooit ver weg. Zo is het oudste nationale park van het land 
het leefgebied van de bedreigde tijger, en komen aan de oostkust - eveneens 
bedreigde - schildpadden aan land om hun eieren te leggen. 

Ongeveer 640 km Zuid-Chinese Zee scheiden het schiereiland van de 
Oost-Maleisische deelstaten Sabah en Sarawak op het eiland Borneo. Sara-
wak trekt bezoekers met de interessante longhouses en het wild in de vele 
reservaten, terwijl Sabah lonkt met uitstekende duiklocaties, wildsafari’s en 
de Gunung Kinabalu, de hoogste berg van Borneo.  

Maleisië biedt de bezoeker een schat aan ervaringen en de mogelijkheid 
om het avontuur en de ontdekkingstochten eindeloos te laten voortduren. ❑ 

Reizen dooR Maleisië

i n l e i d i n g  ◆  1 1 7
Caption Cation, Caption Caption.

Afbeelding van een draak in 
de Chinese Kuek Seng Ong-
tempel in Kuching.

Vissersboten in de haven van 
Marang.
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20310399, dagelijks open 10.00-22.00 
uur) aan de Jalan Hang Kasturi. Deze 
voormalige groenten- en fruitmarkt in 
art-decostijl behoort tot de populairste 
bezienswaardigheden van de stad. Bij 
de souvenirwinkels is van alles te koop, 
van gebatikte sjaals en regionale kunst-
nijverheid tot ter plekke gemaakte por-
tretten. Naast de Centrale Markt begint 
de Kasturi Walk, een winkelpromenade 
(met tal van souvenirwinkeltjes) die te 
herkennen is aan de enorme wau (vlie-
ger). Zo nu en dan vindt hier een cultu-
rele voorstelling plaats. Aan de andere 
kant van de Centrale Markt bevindt zich 
de Annexe Gallery, waar allerlei avant-
gardistische kunstexposities, voorstel-
lingen en lezingen worden gehouden.

De koloniale wijk
Ten westen van de Jamek-moskee ligt 
de koloniale wijk, die zich in bouwkun-
dig opzicht van de rest van de stad on-
derscheidt door koepels, minaretten en 
grote bogen in neo-Saraceense stijl. 
Deze stijl werd ontwikkeld door Britse 
architecten in India en combineert isla-
mitische architectuur met gotische ele-
menten.

In het hart van de koloniale wijk ligt het 
Dataran Merdeka 3 (Plein van de On-
afhankelijkheid), een paradeplaats die 
oorspronkelijk Padang (Veld) heette. 
Hier werd op 30 augustus 1957 om mid-
dernacht de Britse vlag gestreken en 
voor het eerst de vlag van het onafhanke-
lijke Malaya gehesen. Tegenwoordig is 
het plein elk jaar het decor van de  parade 
op  Onafhankelijkheidsdag en is het een 
populaire locatie voor evenementen zo-
als het kleurrijke Citrawarna Malaysia 
(Kleuren van Maleisië), een festival ter 
promotie van het toerisme in Maleisië. 
Als er iets te doen is op het plein wordt 
de weg ernaast, de Jalan Raja, afgesloten 
voor het verkeer. De weg is dan het do-
mein van drommen mensen die van de 
koele avondwind en de lichtjes genieten. 
Een 95 m hoge vlaggemast werpt een 
enorme schaduw op het gras. 

Het Sultan Abdul Samad-
complex
Aan het grasveld staat een verzameling 
gebouwen uit het koloniale tijdperk die 
gezamenlijk bekendstaan als het Sultan 
Abdul Samad-complex. Er zijn nu over-
heidskantoren in gevestigd. Het impo-

Kaart 
blz. 122-123

De Masjid Jamek.

Het Bangunan Sultan 
Abdul Samad.
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Malakka (Melaka) 1 is door-
trokken van historie. Soms pre-
senteert die zich volslagen on-

verwachts, zoals op een veelbetekenend 
grafschrift of op het verweerde gezicht 
van een visser. Malakka is een stad met 
een roemrijk verleden, want ‘wie de 
baas is in Malakka, heeft Venetië bij de 
keel’, zoals een Portugese schrijver en 
regelmatige bezoeker van de plaats het 
vijf eeuwen geleden verwoordde. Maar 
het gouden tijdperk van Malakka duur-
de slechts grofweg 130 jaar. Tegen-
woordig is de stad in de greep van heel 
andere fenomenen. Elk weekend zijn de 
smalle straatjes het decor van verkeers-
opstoppingen, die vooral worden ver-
oorzaakt door toeristen uit Singapore. 
Verder zijn sommige oude wijken het 
slachtoffer geworden van wanbeleid: in 
de jacht op toeristendollars zijn traditio-
nele ambachtslieden hun huis uitgezet 
en is een aantal historische winkelhui-
zen gesloopt of ten prooi gevallen aan 
zogenaamde restauratieprojecten, met 
alle gevolgen voor Malakka’s culturele 
en historische erfgoed van dien.

Om te beschermen wat er nog over 
was van het oude Malakka werd de stad 
in 2008 - samen met Georgetown (Pe-
nang) - door de Unesco op de Wereld-
erfgoedlijst geplaatst. Toch worden er 
ondanks die status nog altijd vooroor-
logse winkelhuizen omgebouwd tot chi-
que boetieks en goedkope accommoda-
tie, waarbij niet altijd de richtlijnen voor 
monumentenzorg worden nageleefd. 
De restauratie van dit soort panden met 

gebruikmaking van oorspronkelijke 
materialen en bouwtechnieken is nu 
eenmaal een zeer kostbare aangelegen-
heid, dus wordt vaak de weg van de 
minste weerstand gekozen.  

Historisch Malakka
Aan het einde van de 14e eeuw was Ma-
lakka een kleine nederzetting van zee-
nomaden, die een armzalig bestaan leid-
den als vissers en boeren. Maar toen 
arriveerde een prins met de hindoetitel 
Parameswara, die Tumasek (het huidi-
ge Singapore) was ontvlucht. Tijdens 

Malakka

De plaats waar rond 1400 de eerste nederzetting op 
het Maleisische schiereiland werd gesticht en in 1957 

de onafhankelijkheid werd uitgeroepen, kan met recht 
de geboorteplaats van Maleisië worden genoemd.

Kuala
Lumpur
Malakka

Bestuurder van een 
fietstaxi.

Caption Cation, Caption Caption.
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van het bijzonder populaire Rainforest 
World Music Festival (tel. 082-423600, 
www.rwmf.net), dat bekende muzikan-
ten uit onder andere Afrika, het Midden-
Oosten, Europa en Zuid-Amerika trekt. 
Tijdens het driedaagse eerbetoon aan de 
wereldmuziek zijn er ook workshops, 
lezingen en jamsessies. 

Van het culturele dorp voert de weg 
zuidwaarts naar het kustdorpje Buntal, 
dat vooral ’s avonds erg populair is om 
de vis en zeevruchten. De weg loopt met 
een U-bocht naar Kampung Telaga Air. 
Hier kunt u met de boot naar het schild-
paddenreservaat op Pulau Satang Be-
sar 4 (een vergunning is vereist). Daar 
worden de eieren van de schildpadden 
nauwlettend in de gaten gehouden. In de 
moessontijd, vooral in december en ja-
nuari, is het door de ruwe zee lastig om 
hier te komen. Nadere informatie kunt u 
krijgen bij de Sarawak Forestry (www.
sarawakforestry.com/htm/snp-np-sa 
tang.html, tel. 082-610088).  

Bako National Park
Vanuit Kuching kunt u een bezoek bren-
gen aan tal van nationale parken, die na-
tuur in overvloed bieden. Sommige par-

ken lenen zich goed voor een dagtocht, 
maar eigenlijk verdienen ze allemaal 
een langer bezoek. 

Het Bako Nationaal Park 5 (tel. 
082-478011, hoofdkantoor ma. t/m vr. 
8.00-17.00 uur, behalve op officiële 
feestdagen, entreegeld, www.sarawak 
forestry.com/htm/snp-np-bako.html) 
was in 1957 het eerste nationale park 
van Sarawak. U hebt hier een grote kans 
om dieren te zien. Het relatief kleine 
Bako (2740 ha) ligt op een schiereiland 
in de monding van de Sungai Sarawak 
en is uitzonderlijk rijk aan zowel flora 
als fauna. Zo groeien hier exemplaren 
van vrijwel elke plantengroep die in de 
deelstaat voorkomt. De ene kant van het 
schiereiland is bedekt met regenwoud, 
de andere kant biedt een schilderachtige 
kustlijn met steile kliffen en baaien met 
stranden waar gezwommen kan wor-
den. De wadden en zandbanken trekken 
allerlei soorten zeevogels, maar ook 
krabben en slijkspringers.

U kunt Bako in één dag ‘doen’, maar 
een bezoek met twee of drie overnach-
tingen is beslist aan te raden. Sommige 
bezoekers blijven een maand om te ont-
spannen in de natuurlijke omgeving en 

Kaarten blz.  
280 en 285

In het Sarawak Cultural 
Village wordt elke dag 
om 11.30 en 16.00 uur 
een traditionele dans
uitvoering gegeven. 
Voor meer informatie 
belt u tel. 082846411.

TIP
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my/rdc, dagelijks open 8.00-17.00 uur, 
entreegeld), waar het belang van de 
Borneose regenwouden wordt onder-
streept. U kunt hier met een gids een 
wandeling maken naar de Plant Disco-
very Garden of de Rainforest Walk 
doen. Bovendien is er een 300 m lang 
boomtoppenpad.

Het Labuk Bay Proboscis
Monkey Sanctuary
Ten noordwesten van het orang-oetan-
centrum ligt het even bezienswaardige 
Labuk Bay Proboscis Monkey Sanc-
tuary ‚ (oliepalmplantage Yet Hing, 
bij Jalan Labuk, tel. 089-672133, www.
proboscis.cc, dagelijks open, voedertij-
den 9.30, 11.30, 14.30 en 16.30 uur, en-
treegeld). Dit reservaat voor neusapen 
ligt midden in een mangrovebos dat om-
geven wordt door oliepalmen. De eige-
naar van de plantage realiseerde zich dat 
de apen op zijn land een zekere dood te-
gemoet gingen als de laatste mangrove-
bossen zouden worden gekapt. Dus liet 
hij de mangroven staan en vulde hij het 
voedsel van de apen aan met vruchten 
en water. Inmiddels zijn er zestig neus-
apen. Een excursie naar de orang-oetans 

wordt meestal afgesloten met een be-
zoek aan de neusapen. Maar het reser-
vaat kan ook een dagtocht voor u rege-
len (duur: 4,5 uur), waarbij u om 8.00 of 
13.00 uur uit Sandakan vertrekt.

Het Turtle Islands Marine
Park
De eilanden Pulau Selingan, Pulau Ba-
kungan en Pulau Gulisan vormen met 
elkaar het Turtle Islands Marine Park 
⁄ (www.sabahparks.org), een 1740 ha 
groot tropisch paradijs in de Suluzee op 
ongeveer 40 km ten noorden van Sanda-
kan. Groene en karetschildpadden ko-
men hier bijna elke nacht aan land om 
hun eieren te leggen, maar de beste peri-
ode om de dieren te observeren is tussen 
juli en september. Medewerkers van het 
park nemen u mee naar het strand, waar 
u kunt toekijken hoe de vrouwtjes hun 
eieren leggen. Later worden de eieren in 
emmers gedaan en op een broedplaats 
vlakbij begraven. Hier zijn ze veilig 
voor roofdieren. Als u geluk hebt, zijn er 
net eieren uitgekomen en kunt u zien 
hoe de schildpadjes over het strand naar 
de zee ‘rennen’. Slechts 3 procent van 
deze jongen zal volwassen worden. Een 

Kaart
blz. 314

Een orang-oetan.

Pulau Selingan, het 
grootste eiland in het 
Turtle Islands Marine 
Park, biedt werkelijk 
alles wat u zich maar 
kunt wensen: kokos
palmen, zand stranden 
en comfor tabele 
huisjes. Reserveer 
tijdig, want er is maar 
beperkt accommodatie. 

TIP
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Reizen naaR en
veRvoeR in Maleisië

Reizen naaR Maleisië

Met het vliegtuig

Circa 60 luchtvaartmaatschappijen 
van over de hele wereld vliegen op 
Maleisië. Het Kuala Lumpur 
International Airport in Sepang 
(KLIA, tel. 03-87778888, www.klia.com.
my), dat 70 km van het centrum van 
Kuala Lumpur ligt, is de belang rijkste 
toegangspoort tot Maleisië. De andere 
grote luchthavens in het land 
bevinden zich in Penang, Johor Bahru, 
Kuching en Kota Kinabalu, en op 
Langkawi. 

Het Penang International Airport 
is de aankomstplaats van recht-
streekse vluchten uit diverse 
Aziatische steden, waaronder 
Bangkok en Singapore. Ook de 
luchthavens van Kuching, Kota 
Kinabalu en Langkawi verwelkomen 
rechtstreekse vluchten uit Singapore.

De nationale luchtvaartmaat-
schappij Malaysia Airlines (www.
malaysiaairlines.com) vliegt naar tal van 
bestem mingen in zowel binnen- als 
buiten land, maar de enige Europese 
bestemming is Londen. KLM (www.klm.

com) vliegt wel rechtstreeks vanaf 
Amsterdam (www.schiphol.nl) naar Kuala 
Lumpur. 

Vanaf Brussel (www.brusselsairport.be), 
gaan er geen rechtstreekse vluchten 
naar Kuala Lumpur. 

De lokale budgetmaatschappij 
AirAsia (www.airasia.com) biedt 
goedkope internet tarieven voor zowel 
binnenlandse als Aziatische 
bestemmingen. Een andere 
budgetmaatschappij, AirAsia X, vliegt 
naar internationale bestemmin gen in 
het oosten en zuiden van Azië, 
Australië en het Midden-Oosten.

De vluchten van Malaysia Airlines 
vertrekken vanaf het KLIA, die van 
AirAsia en AirAsia X vanaf de in 2014 in 
gebruik genomen terminal KLIA2, die 
ongeveer 2 km van het KLIA ligt en de 
grootste speciaal voor budget-
maatschappijen gebouwde terminal 
ter wereld is. Tussen de beide 
terminals rijden treinen. 

De snelste en comfortabelste 
manier om van het KLIA naar het 
centrum van Kuala Lumpur te reizen, 
is met de KLIA Express (www.kliaekspres.
com). Een enkeltje kost circa RM 35.

Voor internationale vluchten wordt 
een luchthavenbelasting van RM 45 
geheven, maar deze is doorgaans al in 
het vluchttarief opgenomen. 

Met de trein
Maleisische schiereiland
De treinverbindingen in Maleisië 
worden onderhouden door de KTMB 
(tel. 03-22671200, www.ktmb.com.my). 
De treinen zijn schoon, goedkoop en 
betrouwbaar. De spoorlijnen ver bin-
den Kuala Lumpur met Thailand in het 
noorden, met Singapore in het zuiden 
en met de rest van het schier eiland in 
het oosten. Het spoorweg station in 
Kuala Lumpur heet KL Sentral.

Als u vanuit Bangkok naar Kuala 
Lumpur reist, moet u overstappen in 
Hat Yai (Zuid-Thailand) of Butterworth 
(in het noorden van het Maleisische 
schiereiland). De reis met de sneltrein 
vanuit Bangkok duurt ongeveer 20 uur 
en kost rond de RM 150 (eerste klas), 
een enkele reis van Bangkok naar 
Butterworth kost circa RM 140. Een 
minder vaak gebruikte route loopt via 
de oostkust door het Thaise stadje 
Sungai Kolok en Rantau Panjang in 
Kelantan, vanwaar u een bus naar 
Kota Bharu kunt nemen. Hier kunt u 
overstappen naar andere steden in 
Maleisië.

De reis per sneltrein vanaf het 
Woodlands Train Checkpoint in 
Singapore naar Kuala Lumpur duurt 
ruim 6 uur en kost circa RM 50.

Wie in stijl wil reizen, kan kiezen 
voor de zeer aangename luxe van de 
Eastern & Oriental Express 
(Singapore tel. 65-63950678). Deze 
trein pendelt diverse keren per maand 
tussen Singapore en Bangkok, en 
stopt ook in Penang en Kuala Lumpur.

Met de auto, bus of taxi
Maleisische schiereiland
Vanuit Singapore leiden twee wegen 
naar het Maleisische schiereiland: de 
Johor-Singapore Causeway van 
Woodlands (Singapore) naar Johor 
Bahru en de Second Link van Tuas 
(Singapore) naar Tanjung Kupang. 
Beide bieden aansluiting op de North-
South Expressway (E2), die langs de 
westkust naar het noorden loopt.

In Singapore vertrekken de bussen 
naar het Maleisische schiereiland 
vanaf Beach Road (voor het Golden 
Mile Complex), Lavender Street en 
Queen Street. De busrit naar Kuala 
Lumpur neemt 5-6 uur in beslag en 
kost circa RM 80-100. In de 

eRvoeRV

Reistijden

De reistijd van Amsterdam naar 
Kuala Lumpur voor een recht-
streekse vlucht bedraagt ruim  
12 uur. 
De bestemmingen hieronder zijn 
met een tussenstop in Kuala 
Lumpur of Singapore:
Penang: ruim 16 uur.
Johor Bahru: ruim 17 uur.
Kuching: ruim 16 uur.
Kota Kinabalu: ruim 18 uur.
Langkawi: ruim 16 uur.
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Hotels, resorts, pensions

Een hotel kiezen

In Maleisië is een overvloed aan 
accommodatie. U kunt kiezen uit 
internationale of lokale ketens, 
resorts, boutique verblijven, apparte
menten, eenvoudige resthouses en 
jeugdherbergen. Door de grote keuze 
blijven de prijzen  zelfs die van de 
betere hotels  opvallend laag. Hotels 
krijgen 1 tot 5 sterren op basis van 
internationale normen. Voor 
bijzonderheden kunt u terecht op de 
site van de Malaysian Association of 
Hotels: www.hotels.org.my.

In kustgebieden met populaire 
stranden  zoals Pulau Pangkor  
krijgen touroperators en taxi chauf
feurs provisie voor het aanbevelen van 
een vakantieverblijf. 

Hotelketens

Hotelketens zijn onder andere Cititel 
Hotel Management (CHM) Hotels  
(www.chm-hotels.com), Tune Hotels  
(tel. 0320825777, www.tunehotels.com), 
Raikaran Hotel Seri Malaysia (tel. 03 
22997800, www.serimalaysia.com.my) en 
Vistana (tel. 0340428000,  
www.vistanahotels.com). 

Prijzen en reserveringen

Buiten het hoogseizoen en buiten het 
weekend is de prijs voor een hotel
kamer het laagst. In Malakka zijn de 
prijzen doordeweeks gemiddeld 
30 procent lager dan in het weekend. 
Probeer ook zoveel mogelijk grote 
feesten te mijden, zoals het Chinese 
Nieuwjaar, Hari Raya en Deepavali. 
Een geschikte kamer vinden is dan 
een stuk lastiger. Op andere locaties 
bepalen de klanten de prijs; zo zijn de 
vakantieverblijven aan het strand van 
Desaru in Johor duurder vanwege de 

clientèle die grotendeels uit Singa po
rezen bestaat. In het weekend gaan de 
prijzen er circa 20 procent omhoog.

Informeer altijd naar arrangemen
ten, waarbij behalve de kamer ook een 
buffet of een lokaal ontbijt en soms 
zelfs excursies of attracties bij de prijs 
zijn inbegrepen. Als u voor meer dan 
één nacht boekt, kunt u proberen een 
lagere prijs te krijgen. In de meeste 
hotels mogen drie personen één 
kamer delen. Hotels zijn verplicht hun 
nettotarieven te vermelden (inclusief 
10 procent bediening en 6 procent 
belasting).

De meeste hotels hanteren spe
cia le internettarieven, die soms wel 
70 procent lager zijn dan de officiële 
prijzen. Boekingssites zijn onder 
andere www.agoda.com, www.asiarooms.
com, www.booking.com, www.cuti.my,  
www.malaysia-hotels.net en www.wego.com. 
Met een Stayokay of VJHkaart krijgt u 
korting op een verblijf in de 
jeugdherbergen in Johor Bahru, Kuala 
Lumpur, Langkawi, Malakka, Pahang, 
Pulau Pangkor en Penang (www.
hihostels.com).

Pensions

Steeds meer mensen kiezen voor een 
verblijf in een pension, en dan meestal 
bij een gezin in een Maleis of Orang 
Aslidorp. U krijgt de kans om kennis te 
maken met de tradities van het gezin, 
te proeven van de lokale gerechten en 
deel te nemen aan allerlei vormen van 
tijdverdrijf, zoals gasing (tollen). Op het 
Maleisische schiereiland kunt u arran
gementen boeken die een verblijf in 
een pension combineren met het 
reizen per trein: Malaysian Homestay 
by Rail (www.malaysiarailexplorer.com). In 
OostMaleisië is een verblijf in een 
longhouse een unieke ervaring, vooral 
tijdens de rijstoogstfeesten (eind mei/

begin juni). Over nachtingen in een 
longhouse kunt u regelen via lokale 
bedrijfjes; informeer eerst eens her en 
der waar zich een interessant huis 
bevindt of kijk op www.go2homestay.com. 
In Sabah kunt u het beste contact 
opnemen met Sabah Tourism  
(tel. 088212121, www.sabahtourism.
com).

Nationale parken

In de meeste nationale en deelstaat
parken kan worden overnacht. De 
nationale parken Taman Negara  
(tel. 0320310898, www.taman-negara.
com) en EndauRompin (tel. 07 
7882812, www.endaurompin.net) op het 
Maleisische schiereiland bieden 
huisjes, slaapzalen en campings. 
Reserveren is beslist noodzakelijk. Er 
zijn ook campings in Pantai Burung, 
Kuala Jasin, Kuala Marong en Batu 
Hampar. Als u via de Selaiingang 
komt, bestaat de keuze alleen uit 
hutten en campings. 

De prijzen voor de huisjes in de 
nationale parken van Sarawak 
variëren van RM 100 tot RM 200. Een 
overnachting in een jeugdherberg kost 
nog geen RM 100. Neem voor reser
veringen en nadere informatie contact 
op met het National Park Booking 
Office, Visitors Information Centre, 
Sarawak Tourism Complex, Old Court 
House, Kuching, tel. 082410944 of 
kijk op www.sarawaktourism.com. Over
nachtingen in nationaal park Kinabalu 
zijn duur: een overnachting in een 
jeugdherberg kost meer dan RM 100. 
Neem voor meer informatie contact op 
met het park (tel. 088889098,  
www.sabahtourism.com). 
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AAnbevolen restAurAnts

De keukens van Maleisië

Uit eten in Maleisië kan op veel ver
schil lende manieren, van eten op 
straat tot verfijnd dineren. Ontbijten 
kunt u meestal van 6.00 tot 10.30 uur, 
lunchen van 11.30 tot 14.30 uur en 
dineren van 18.30 tot 23.00 uur. Maar 
sommige eetgelegenheden zijn tot 
2.00 uur en zelfs tot nog later open.  

Bij de keuze van de ingrediënten en 
de bereiding van de gerechten spelen 
etnische en religieuze invloeden een 
rol. Een halalrestaurant houdt zich 
bijvoorbeeld aan de strenge islamiti
sche voorschriften voor voedselberei
ding en zal geen varkensvlees of 
alcohol serveren. In alle restaurants 
kunt u met bestek eten, maar in som
mige eetgelegen heden (vooral die 
waar roti canai of rijst wordt geser
veerd) eten de lokale klanten vaak met 
hun handen. Of liever gezegd hand, 
want alleen de rechterhand wordt 
gebruikt. De rijst wordt met de vingers 
gepakt en in de mond gestopt.

Bepaalde gerechten zijn gerela
teerd aan feestelijke gelegenheden. 
Lemang (rijst met kokosmelk die in 
een uitgeholde bamboestok boven 
een houtskool of houtvuurtje wordt 
gekookt) en rendang (rundvleescurry) 
houden verband met Hari Raya Aidil 
Fitri (Suikerfeest). Hapjes als laddu en 
muruku zijn populair tijdens het 
hindoe feest Deepavali. En de viering 
van het Chinese Nieuwjaar zou niet 
compleet zijn zonder yee sang, een 
vissalade met een zoete dressing.

Chinese en Indiase restaurants 
serveren vaak vegetarische gerechten 
uit boeddhistische of hindoeïstische 
geloofsovertuiging. 

De lokale keuken verschilt niet 
alleen per regio, maar is ook onder te 
verdelen in etnische variëteiten. Zo 
kunt u voor de Peranakan (of Nyonya) 

keuken  een combinatie van Chinese 
en Maleise ingrediënten en kook
stijlen  het beste terecht in Malakka 
en Penang. Populaire gerechten zijn 
onder andere kari kapitan (kipcurry) en 
otak-otak (in bananenblad gestoomde 
vis met specerijen). In de oostelijke 
deelstaten Kelantan en Terengganu 
verschijnen authentieke Maleise 
gerechten op tafel, zoals nasi dagang 
(in kokosmelk gekookte rijst met 
viscurry) of ayam percik (gegrilde kip). 
In het zuidelijke Johor staat Batu Pahat  
bekend om de nasi briyani gam (rijst 
met specerijen en rozijnen) en Muar 
om de mee bandung (noedels met 
garnalen en rundvlees in een saus).

Sarawak heeft eigen specialiteiten, 
waarin Maleise, Indiase, Chinese en 
Dajakinvloeden te herkennen zijn. 
Populair zijn de pikante noedelsoep 
laksa en umei, een Melanaugerecht 
van rauwe, gemarineerde vis met 
limoen, rode peper en sjalotjes. Ook 
verse vis, hert, wild zwijn en pansoh 
manok  een Ibankipgerecht dat met 
rijstwijn in bamboestengels wordt 
gekookt  zijn aanraders. In Kuching 
vindt u in de straatjes van Chinatown 
allerlei eetgelegenheden die verse 
Chinese noedelgerechten serveren. 

Sabah staat bekend om de 
uitstekende vis en groentegerechten. 
De beste groente is sayur manis, een 
bladgroente met een licht krokante 
stengel en zoete groene bladeren.

De eetgelegenheden

Voor restaurants met een verfijnde 
keuken moet u vooral in de steden of 
de toeristenoorden zijn, gewone 
restaurants en eetstalletjes zijn overal 
te vinden. Alle middenklasse en 
luxehotels van Maleisië beschikken 
over een goed restaurant. Een aantal 
vijfsterrenhotels heeft een restaurant 

dat tot de beste van het land wordt 
gerekend. 

Het beste lokale eten vindt u vaak 
bij eetstalletjes op straat of in de 
koffie huizen. Ook in de grote winkel
centra en op de pasar malams (avond
markten) zijn allerlei eetgelegenheden 
te vinden. Sommige restaurants 
bereiden hun gerechten weliswaar op 
authen tieke wijze, maar er gaat niets 
boven de sfeer van eten op straat.

Ook Indonesische, Italiaanse, 
Japanse, Koreaanse, mediterrane en 
Vietnamese restaurants zijn volop 
aanwezig. 

Drankjes

In vergelijking met andere Aziatische 
bestemming is alcohol duur in 
Maleisië. Het is ruim verkrijgbaar in 
bars, hotels, westerse restaurants, 
Chinese eetgelegenheden en super
markten, maar in mindere mate in de 
traditionele islamitische deelstaten 
Terengganu en Kelantan. 

Wijn groeit in populariteit en is goed 
verkrijgbaar in westerse restaurants, 
wijnwinkels en supermarkten. De 
meeste bars, pubs en andere drink
gelegenheden serveren importbier. 
Lokale drankjes zijn onder andere 
palm en rijstwijn zoals tuak en li hing. 
Palmwijn wordt gemaakt van het 
gefermenteerde sap van de 
kokosplam.

De lokale koffie en thee zijn vaak te 
zoet voor westerse toeristen omdat ze 
met gecondenseerde melk en suiker 
worden geserveerd. Koffie met melk 
uit Ipoh heeft een grote schare aan
hangers vanwege de romige, maar 
toch stevige smaak. Ook teh tarik is 
populair in Maleisië. De thee wordt 
met gestrekte armen van de ene in de 
andere beker geschonken en daarna 
in een glas geserveerd.

it etenU
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Feesten

Naast de religieuze feesten die de 
Maleisische bevolking elk jaar viert 
(zie blz. 391), worden er in 
verschillende delen van het land ook 
jaarlijks feesten georga niseerd ter ere 
van de kunst, de muziek of de cultuur. 
In deze festivi teiten komt de 
verscheidenheid van de Maleisische 
cultuur tot uiting. Oude tradities 
worden in ere gehouden en nieuwe 
ontwikkelingen worden gestimuleerd. 
Hieronder volgt een selectie van de 
belangrijkste feesten in Maleisië. Kijk 
voor vertrek op de desbetreffende 
website of op de site van Tourism 
Malaysia (www.tourism.gov.my) voor de 
exacte data.
Pasir Gudang World Kites Festival 
Elk jaar vult de lucht boven Pasir 
Gudang in Johor zich met vliegers in 
allerlei vormen en kleuren. Het festival 
trekt duizenden toeschouwers. Naast 
wedstrijden zijn er ook workshops over 
het maken van vliegers en de geschie
denis van het vliegeren (feb., www.
kitefestpasirgudang.com).
Borneo International Jazz Festival 
Dit inter natio nale jazzfestival vindt 
jaarlijks plaats in Miri (Sarawak). Het 
openluchtfestival trekt een mengeling 
van lokale en internationale talenten 
uit verschil lende jazzgenres (mei, 
jazzborneo.com).
Tadau Kaamatan Voor dit feest, ter 
afsluiting van de rijstoogst in Sabah, 
gaan de mensen die in de steden 
werken terug naar de longhouses waar 
ze vandaan komen. De autochtone 
bevolking van de deelstaat viert het 
feest met rituelen om de goden te 
danken voor de overvloedige oogst. 
Hierna volgen dagen van plezier 
maken, dans en muziek (eind mei, 
www.sabahtourism.com).

Gawai Dayak Festival Dit is het 
rijstoogstfeest van Sarawak. Elke stam 
heeft eigen onofficiële data voor zijn 
ritulen om de goden te danken voor de 
overvloedige oogst. De officiële viering 
in Sarawak vindt plaats op de eerste 
twee dagen van juni (begin jun., www.
sarawaktourism.com).
Rainforest World Music Festival Op 
dit festival aan de voet van de Gunung 
Santu bong, net buiten Kuching, staan 
traditionele muziek en instrumenten 
van over de hele wereld centraal. Drie 
dagen lang optredens, jamsessies, 
miniconcerten en lezingen over 
muziek (aug., www.rwmf.net).  
Sabah International Folklore 
Festival Met muziek en dans besteedt 
Sabah aandacht aan de culturele 
diversiteit op de wereld. Hoogtepunten 
van dit ‘EastmeetsWest’spektakel 
zijn de verschillende volksdansen  
(jul., www.sabahtourism.com).
1Malaysia Contemporary Arts 
Tourism Festival Rondreizende 
kunstexpositie van gevestigde en 
aankomende Maleisi sche kunste
naars, met als doel een groter publiek 
kennis te laten maken met de 
Maleisische kunst. Het festival duurt 
drie maanden en biedt ook seminars 
en workshops (heel Maleisië, jul.sep.).
Malaysia International Gourmet 
Festival Dit gastronomische 
evenement zet de beste restaurants 
van het land in het zonnetje en richt 
zich op het talent van de chefkoks om 
verfijnde gerechten te maken. De 
deelnemende restau rants bevinden 
zich overigens hoofd zakelijk in Kuala 
Lumpur (okt., www.migf.com).
Penang Jazz Festival Dit jazzfestival 
vindt plaats in het eerste weekend van 
december. Optredens, forums, work
shops en wedstrijden tussen lief
hebbers van jazz (dec., www.penang jazz.
com).

Kunst en cultuur

Kunstgaleries

De serieuze kunst van Maleisië begon 
pas na de onafhankelijkheid in de 
jaren zestig van de vorige eeuw waar
dering te oogsten. Inmiddels is de 
belangstelling voor kunst snel aan het 
toenemen, vooral in Kuala Lumpur en 
andere stedelijke gebieden. Dit blijkt 
uit de toename van het aantal kunst
galeries en tentoonstellingen. Lokale 
galeries richten zich meestal ook op 
lokale en regionale kunstwerken. De 
diversiteit is enorm, van Chinese 
penseelschilderingen tot abstracte 
kunst, maar het is moeilijk aan te 
geven wat nu precies Maleisi sche 
kunst is. Batik is misschien wel de 
duidelijkste exponent. De pionier in 
deze kunstvorm was de inmiddels 
overleden Chuah Thean Teng. Werken 
van hem en van zijn zonen zijn te zien 
in de Yahong Art Gallery in Batu 
Feringgi. 

Kuala Lumpur
Galeri Petronas
Suria KLCC, 3e etage, lot 341343
Tel. 0320517770
www.galeripetronas.com.my
Deze galerie is opgericht door de 
nationale oliemaatschappij en bevindt 
zich in het drukke winkelcentrum Suria 
KLCC. Mooie ruimte met zowel traditi o
nele als hedendaagse kunst. Open op 
di. t/m zo. van 10.0020.00 uur.
Islamic Arts Museum
Jalan Lembah Perdana
Tel. 0322742020
www.iamm.org.my
Het grootste museum voor islamiti
sche kunst van ZuidoostAzië herbergt 
kunstvoorwerpen en documenten uit 
ZuidoostAzië, China, India en het 
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Kunst en cultuur, uitgaan, evenementen, 
winKelen, buitenactiviteiten en excursies

ctiviteitenA
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Alleenreizende vrouwen

Als alleenreizende vrouw hebt u over 
het algemeen vrij weinig te vrezen in 
Maleisië, maar onthoud dat westerse 
vrouwen het imago hebben vrij 
gemakkelijk te versieren te zijn. Een 
trouwring komt dus goed van pas of 
beantwoord de onvermijdelijke vraag 
gewoon met ‘Yes, I’m married’. Negeer 
gefluit en geroep. Als u toch wordt 
benaderd, reageer dan beleefd maar 
vastbera den. De meeste mannen 

willen alleen maar vriendelijk zijn, 
maar sommigen hopen toch wel op 
wat meer. Loop meteen weg als u zich 
ongemakkelijk begint te voelen. Wees 
ook voorzichtig met al te veel 
vriendelijkheid tegenover uw gids.

Omdat Maleisiërs - zowel mannen 
als vrouwen - toch al de neiging heb-
ben mensen aan te staren, leidt al te 
veel onthul lende kleding in gebieden 
waar het toerisme nog in de kinder-
schoenen staat vrijwel altijd tot 
ongewenste aandacht. Reizen is hier 
vaak nog een onbekend fenomeen, 
laat staan vrouwen die alleen op reis 
zijn. Topless en naakt zonnen is 
verboden.

Toiletartikelen zijn in de meeste 
steden goed verkrijgbaar. Dit geldt ook 
voor maandverband, maar in de klei-
nere steden kunnen tampons een 
probleem zijn.

Ambassades
Nederland
Ambassade van Maleisië
Rustenburgweg 2

2517 KE Den Haag
Tel. 070-3506506

Nederlandse ambassade
The Ampwalk, South Block, 7e etage
218 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel. 03-21686200
maleisie.nlambassade.org

België
Ambassade van Maleisië
Tervurenlaan 414a
1150 Brussel
Tel. 02-7760340

Belgische ambassade
Menara Tan & Tan, 10e etage, 
suite 10-02
207 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel. 03-21620025
diplomatie.belgium.be/malaysia

  B agage

In hotels kunnen gasten hun bagage 
meestal gratis opslaan als ze bijvoor-
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een handig overzicht van praktische 
informatie, in alfabetische volgorde
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Alarmnummers 

In geval van nood kunt u 999 (of 
112 met een mobiele telefoon) 
bellen voor de politie, de brand-
weer/hulpdiensten of een 
ambulance.

In Sabah en Sarawak kunt u bij 
een spoedgeval beter meteen een 
ziekenhuis bellen. De telefoon-
nummers van de ziekenhuizen 
vindt u onder Ziekenhuizen en 
klinieken, op blz. 389.
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