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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.



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. 



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

i n l e i d i n g  ◆  1 3 1
Caption Cation, Caption Caption.

Sasak-rijstschuur, Lombok.

De Jalan Malioboro, Yogya.
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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 
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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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