Op reis door
Indonesië
©Chris Soebroto

Op reis door Indonesië
Index
Geografie,
Klimaat,
Kleding,
Veiligheid, paspoort en visa,
Gezondheid,
Rupiah,
Vanaf het vliegveld,
Shopping,
Internet,
Binnenlandse reizen,
Spoorwegen,
De bus,
Autohuur,
Betjaks en Ojek,
Indonesisch eten,
Fooien,
Off the Beaten Track,
Reizen met kinderen,
Naar huis

Geografie

Indonesië is een tropische archipel van meer dan 18.000 eilanden. De
meeste eilanden zijn onbewoond. De eilanden met de meeste
inwoners zijn Java, Sumatra en Bali. In Java woont bijna de helft van
de totale bevolking van circa 250 miljoen mensen.
Indonesië staat op de vierde plaats van grootste landen
(China, India en de VS). Indonesië heeft drie tijdzones en zou met
gemak in de noordelijke Atlantische Oceaan passen van Nova Scotia
tot aan de kust van Portugal of van Ierland tot aan Griekenland.

Klimaat
Op zeeniveau variëren de temperaturen overdag het hele jaar van 24
tot circa 36 graden Celsius. De luchtvochtig-heid is hoog. Op grotere
hoogte daalt de temperatuur navenant.

Wie van bergbeklimmen houdt (en er zijn heel wat bergen in
Indonesië) moet zich warm kleden voor de koude nachten en ruim
voldoende water meenemen om uitdroging te voorkomen.
Ga nooit, maar dan ook nooit op eigen gelegenheid op stap; doe dat
altijd met een ervaren gids.

Indonesië heeft twee seizoenen: de droge tijd en de regentijd.
Zuidelijk van de evenaar duurt de regentijd van november tot april.
Ten noorden van de evenaar zijn de seizoenen omgekeerd.
Door de klimaatverandering heeft ook Indonesië te maken met
extreme weersomstandigheden.

Kleding
Ook al ziet u in de grote steden veel vrouwen en mannen met trendy
kleding, in het algemeen zijn Indonesiërs conservatief. Dat uit zich
ook in hun kleding.
Vrouwen dragen in het algemeen jeans of een jurk tot op de hielen
en bovenkleding met lange mouwen. Bijna alle islamitische vrouwen
dragen een hoofdbedekking (jilbab of kerudung).

Bij bezoek aan een dorp is het verstandig om u aan de plaatselijke
gewoonte aan te passen. Voor vrouwen betekent dat geen shorts en
mouwloze shirts met ‘inkijk’, maar jeans en shirtjes met mouwen.
Mannen kunnen het beste jeans dragen –dus geen korte broek.
Naakt of topless zonnebaden is overal streng verboden.

Veiligheid, paspoort, visum
Indonesië is veilig voor toeristen, zakenmensen en ook om te wonen.
Alleen in de provincie Papua zijn onveilige gebieden. Als u twijfelt,
raadpleeg dan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse
Zaken of neem contact op met de Indo-nesische ambassade in Den
Haag.
De meeste Indonesiërs zijn uiterst vriendelijk en behulp-zaam. Het is
dan ook niet nodig om voorzichtiger te zijn dan in andere landen of
grote steden.
Buitenlandse bezoekers moeten bij aankomst in Indonesië een
paspoort hebben dat nog minstens zes maanden geldig is.
On arrival visa: Houders van een Nederlands paspoort kunnen bij
aankomst een ‘Visa on Arrival’ (VOA) krijgen. Het is 30 dagen geldig.
VOA’s zijn verkrijgbaar op de meeste internationale luchthavens, zoals
die van Jakarta, Surabaya, Medan en Bali.
Het visum kost US$ 35. U kunt ook met Eurobiljetten betalen
(Euromunten worden niet geaccepteerd). Het visum kan desgewenst
nog eens met 30 dagen worden verlengd op een immigratiekantoor
(Kantor Imigrasi).
Als alternatief kunt u het visum online aanvragen en betalen via
https://molina.imigrasi.go.id/ .

Verder zijn er nog visa voor langer verblijf, in het bijzonder voor
studenten, zaken-mensen en familiebezoek. Informatie over deze visa
vindt u op de site van de Indonesische ambassade.

Voor de landing krijgt u één douaneverklaring per gezelschap om in
te vullen.
Indonesië heeft veel internationale luchthavens. De belangrijkste zijn
die van Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar en Bali.
De paspoortcontrole verloopt gewoonlijk snel. Ook de douane werkt

zonder problemen. Alle ruimbagage of handbagage wordt nogmaals
gescand en vervolgens kunt u het vliegveld verlaten of overstappen
op een binnenlandse vlucht.
Voorzichtig: Indonesië past de doodstraf toe voor het bezit of
smokkelen van soft- en harddrugs.
Tientallen buitenlanders zitten gevangen in afwachting van hun
executie. De douane onderschept bijna dagelijks drugszendingen.

Gezondheid
Inentingen zijn niet verplicht, maar het is verstandig om bij uw
huisarts of bij de GGD te rade te gaan, met name voor tyfus, cholera
en hepatitis. Een vaccinatie tegen gele koorts is verplicht als u
onlangs in een land bent geweest waar gele koorts voorkomt.

Malaria komt in de meeste delen van het land voor, met uitzondering
van West en Oost Java.
Tuberculose is endemisch, vooral in de provincies ten oosten van Bali.
In en rond de regentijd steekt knokkelkoorts de kop op. Bij een
tijdige diagnose is de ziekte eenvoudig te behandelen. De symptomen
zijn: vermoeidheid, koorts, misselijkheid en overgeven, gebrek aan
eetlust en tenslotte, na drie of vier dagen, rode plekken

op de armen.
Ook knokkelkoorts wordt overgebracht door een mug.

Om muggen met succes op afstand te houden kunt u het beste een
lokaal bestrijdingsmiddel kopen (met een tropische samenstelling). Er
zijn veel middelen verkrijgbaar bij supermarkten, drogisterijen en
apotheken.
Kraanwater is ongeschikt om te drinken. Flessen en plastic bekertjes
mineraalwater zijn overal verkrijgbaar. Drink regelmatig, want u
droogt door de warmte snel uit. Toeristen die willen zonnebaden,
moeten erg voorzichtig zijn. Een zonnesteek kunt u al na een kwar-

tiertje oplopen, ook al gebruikt u een sun block. De beste tijd voor
een zonnebad is ‘s ochtend tot een uur of tien en in de namiddag na
circa vier uur.
Na aankomst in Indonesië is het verstandig om de eerste dagen niet
al te veel te doen. Uw lichaam moet zich namelijk aanpassen aan het
tijdsverschil (jetlag!) en aan het klimaat.
Als u onverhoopt toch medische hulp nodig hebt, vraag dan naar
het dichtstbijzijnde internationale ziekenhuis of een privékliniek,
zoals het Brawijaya Hospital in Jakarta, of de Mitra Keluarga Group in
Jakarta en Surabaya. In Yogyakarta is dat Happy Land Medical
Centre.
In Bali kunt u zich wenden tot SOS Medika.

Rupiah
Het officiële betaalmiddel is de Rupiah (Rp of IRD). De wisselkoers
schommelt al jaren rond de Rp 15.000 per Euro.
Actuele koersen zijn te zien op Bank Indonesia.

ATMs (geldautomaten) zijn overal te vinden; in winkel-centra, hotels,
banken, vliegvelden en op straat. De betaalautomaten met een
Cirrus en Plus logo zijn geschikt voor Nederlandse pinpassen.
Bij banken en geldwisselaars kunt u dollars of Euro’s wisselen. Zij
accepteren alleen onbeschadigde dollar-biljetten. Soms weigeren
banken US$ biljetten van een bepaald jaar of met bepaalde
serienummers. Euromunten kunt u helaas nergens inwisselen.

Met een creditcard van Visa, Master Card en in (veel) min-dere mate
American Express kunt u tickets, de hotelreke-ning en tours betalen.
In winkels en supermarkten kunt u vaak alleen terecht met Visa en
Master Card (gewoonlijk geldt een minimum bedrag van Rp 50.000)
Wees voorzichtig met uw credit card. Helaas komt fraude regelmatig
voor.
Kleine hotels in de provincie accepteren uitsluitend Rupiah.

Vanaf het vliegveld
Alle luchthavens in Indonesië, ook de binnenlandse hebben
inmiddels taxi’s. Op de meeste grotere luchthavens moet u bij een
loket een ticket kopen.
Over het tarief (meestal inclusief toeslagen) kunt u niet
onderhandelen.
U kunt vaak ook een taxi aanhouden. Alle taxi’s hebben meters. Voor
een eerste bezoek aan Jakarta en andere grote steden is het
verstandig om een taxi van de Blue Bird taxi group te gebruiken. Die
zijn het veiligst en hebben een uitstekende reputatie. De Bluebird
App kan handig zijn.

Hotels: De hotelkeuze is overweldigend en varieert van 5
sterrenhotels tot eenvoudige guesthouses. In de hostels moet u
vaak zelf voor een handdoek en zeep zorgen. Avontuurlijke
reizigers zullen geen moeite hebben om zonder reservering

vooraf een kamer te vinden, zelfs in het hoogseizoen (van juni tot
september).
Shopping
De meeste winkels zijn dagelijks van 09.00 tot 21.00 open, ook op
zondag en feestdagen.

Indonesië is een paradijs voor shoppers. De grote steden hebben
enorme winkelcentra. Het wereldrecord voor het aantal malls per
hoofd van de bevolking staat op naam van Jakarta.
Maar er zijn ook nog talloze traditionele markten, buurtwinkeltjes,
supermarkten, minimarkten (vaak 24 uur geopend), boetiekjes,
souvenirwinkels en ‘antiek’ shops. Wat die laatste betreft; antik in
Indonesië betekent eigenlijk klassiek. Het Indonesische antik is
gewoonlijk gloednieuw.

Souvenirs en nijverheidsproducten zijn over het algemeen van
goede kwaliteit, gevarieerd en innovatief. En naar Europese
maatstaven goedkoop. Dat geldt niet langer voor houtsnijwerk van
de hoogste kwaliteit, vooral verkrijgbaar in Bali.

Echte handgemaakte batik is de (hoge) prijs meer dan waard.

Indonesië staat bekend om goud en zilver van 18 en 24 karaat en
(half)edelstenen. De winkeliers creëren uw ontwerp graag. Daar
hebben zij maar een paar dagen voor nodig.

(Tuin)meubilair van teakhout laat de winkelier graag voor u
naar Nederland verschepen.

Ook al evenaart het prijspeil in de malls van Jakarta het Nederlandse
niveau, buiten de hoofdstad zijn kleding en schoenen doorgaans
goedkoper dan thuis.
Internationale merkartikelen worden soms tegen spot-prijzen
aangeboden. Het gaat om namaak; als u die koopt, kunnen zij bij
aankomst in Nederland in beslag genomen worden.
Internet
Het is niet langer een probleem om in Indonesië online te zijn.

Gratis wifi is beschikbaar in bijna alle malls, hotels, restaurants en
koffieshops. De snelheden kunnen erg verschillen.
Als u ook in de bus of in de trein online wilt zijn, kunt u ter plaatse
een USB wifi hotspot kopen.
Mocht dat allemaal niet lukken, ga dan naar een Warnet (Warung
Internet -internet shop). Maar wees voorzichtig. De pc’s van de
warnets zijn meestal niet alleen krakkemikkig, maar gegarandeerd
geïnfecteerd met exotische visrussen.

Binnenlandse reizen
Vliegen
Indonesië heeft een groot aantal binnenlandse luchtvaartmaatschappijen. De oudste en meest bekende is Garuda Indonesia.
Andere airlines zijn onder andere Citilink, Lion Air, Batik Air, Jatayu
Air, Pelita Air, Indonesia AirAsia.
Er zijn talloze binnenlandse vluchten, vooral van Jakarta naar Medan,
Palembang, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surakarta, Surabaya,
Denpasar (de hoofdstad van Bali), Mataram op het eiland Lombok,
Kupang, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Ambon, Manado, Biak en
Jayapura.

Tussen de twee belangrijkste steden Jakarta en Surabaya gaan
dagelijks tientallen vluchten.
U kunt tickets online bestellen bij de luchtvaartmaatschappij, via
resibureaus, maar ook bijvoorbeeld via Traveloka.com.

Op alle luchthavens en treinstations staan waarschuwin-gen om niet
in te gaan op goedkope aanbiedingen van illegale ‘ritselaars’ (calo).
Spoorwegen
In Java, in delen van Sumatra en binnenkort in Sulawesi kunt u
goedkoop grote afstanden overbruggen. De Indonesische
Spoorwegen (KAI) hebben drie klassen: economy (ekonomi), business
(bisnis) en executive (eksekutif).
Gewoonlijk is er catering aan boord.
De economy klasse is flink verbeterd door de installatie van air
conditioning en doet eigenlijk niet meer onder voor de business
klasse heeft betere stoelen.
Eksekutif met air conditioning en verstelbare rugleuningen is de beste
klasse. Het tarief voor een enkele reis van Jakarta naar Surabaya, bijna
1.000 kilometer kost niet meer dan € 32.
Intussen zijn de spoorwegen druk in de weer met de introductie van
nieuwe, luxe treinen. In 2023 wordt de eerste hogesnelheidslijn
geopend tussen Jakarta en Bandung. In de toekomst gaat de lijn
helemaal naar Surabaya.
Voor alle tickets moet u een reservering maken op het station (alleen
voor vertrek op dezelfde dag), online, bij een reisagent of de travel
balie van het hotel of bij IndoMaret en AlfaMaret mini- en
supermarkets.
Op hoogtijdagen, zoals Idul Fitri en kerstmis zijn plaatsen al weken of
maanden van tevoren uitverkocht.

Ook op stations klinken waarschuwingen tegen illegale
ticketverkopers (calo).

De bus
Per bus kunt u bij voldoende tijd veel van het land zien. De moderne
intercityverbindingen zijn goedkoop en erg populair. Het is mogelijk
om met de bus het hele land te doorkruisen. Bijvoorbeeld van Medan
in Noord Sumatra naar Solo (Surakarta) in Midden Java. Of van
Surabaya (Oost Java) naar Kupang (West Timor).
De tarieven zijn laag en de bussen hebben allemaal air conditioning.
Het enige nadeel is dat de stoelen vaak te krap zijn voor Europese
maten.
Helaas zijn op en rond de terminals en soms in de bussen zakkenrollers actief. Probeer daarom een zitplaats voor in de bus te krijgen
en houd alle bagage goed in het oog.

Autoverhuur
De laatste jaren is het huren van een auto meer in zwang gekomen.
In Bali en Jakarta zijn inmiddels ook de internationale
verhuurbedrijven gevestigd, zoals Avis en Hertz.

Om in Indonesië zelf achter het stuur te kruipen hebt u een
internationaal rijbewijs nodig, verkrijgbaar bij de ANWB. Lokale
verhuurders sturen u ongetwijfeld de weg op met een bijna lege
tank. Geen paniek, want dat is gebruikelijk. Bij het inleveren van de
auto hoeft u hem dan ook niet vol te tanken.
Een halve dag autohuur duurt 12 uur. Een hele dag betekent dat u
de auto 24 uur mag gebruiken.
In Indonesië gelden verkeersregels, maar de meeste weggebruikers
lijken die niet te kennen of negeren ze stelselmatig.

Motorrijders, becak en fietsers maken regelmatig gebruik van de
verkeerde weghelft, vooral na zonsondergang.
Fietsen voeren nooit verlichting. Maakt u zich vooral nergens boos
om.
Het is ook mogelijk een auto met chauffeur te huren. Dat heet
borongan (letterlijk: een voertuig lenen). U kunt gaan en staan waar u
wilt en net zo lang als u wilt.
Indonesische chauffeurs zijn gewend om heel lang achter het stuur te
zitten. Over de afstand van Surabaya naar Jakarta doen zij 12 tot 15
uur. Vervolgens rusten zij enkele uren uit en gaan dan weer opgewekt
terug. Desondanks, omwille van de veiligheid en de medemenselijkheid is het beter om na een rit van maximaal acht uur te stoppen. Het
tarief voor de auto en de chauffeur is ongeveer Rp 400.000

(exclusief brandstof en eventuele overnachtings- en maaltijdkosten
voor de chauffeur).
Een goedkope manier van vervoer is het delen van een minibus met
een aantal passagiers. Deze vorm van vervoer heet 'travel'. 'Travel' is
inmiddels een soort particulier openbaar vervoer geworden. Er zijn
talloze bedrijven die vaste diensten onderhouden tussen grote en
kleine plaatsen.
Tickets zijn verkrijgbaar via hotels, reisagenten en de kantoren van de
‘travel’.

Betjaks en Ojek
Er zijn in Indonesië nog meer exotische vervoermiddelen, zoals
traditionele betjaks (becak -zie foto hierboven) en ojek. De laatste
zijn brommer-taxi’s. Onderhandelen over het tarief is gebruikelijk.

Ojek zijn eigenlijk alleen nog in erg geïsoleerde gebieden te vinden.
Overal elders zijn zij vervangen door 'gojek', die met vaste tarieven
werken en via een app opgeroepen worden. De meest bekende zijn
Gojek (https://www.gojek.com/en-id/) en Grab .
Gojek is een Indonesische uitvinding en is eigenlijk een combinatie
van onder andere Uber, thuisbezorgd en online banking (Gopay).
Ook toeristen maken dankbaar gebruik van dit platform.
De culturele steden Jogjakarta en Surakarta (Solo) houden de
fietstaxi’s in ere. Maar ook in andere steden zijn zij nog te vinden,
zoals Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar en Bali.
Reistijden tussen grote steden zijn aanzienlijk verminderd, dankzij
de snelle aanleg van een groot aantal tolwegen.

Indonesisch eten
De Indonesische keuken is in Nederland overbekend. Desondanks
gaat er in Indonesië een nieuwe culinaire wereld voor u open.
Gerechten verschillen per streek en per bevolkingsgroep. Rijst is het
basisvoedsel voor de meeste mensen en dat driemaal per dag. Ook
in de droge gebieden in oostelijk Indonesië verdringt rijst de
traditionele gewassen, zoals maïs en cassave.

Het aantal gerechten is veel groter (en pittiger) dan in het beste
Indonesische restaurant in Nederland.
De Indonesische variant van rijsttafel is te vinden in de Padang
restaurants. Het personeel stalt zonder iets te vragen alle
gerechten op tafel uit. U betaalt alleen voor wat u gebruikt.

Toch liever een pizza of een happy meal? Ook dat kan in Indonesië.
Liefhebbers van een plakje ham moeten vaak iets anders op het
brood doen, omdat moslims (de meerderheid van de bevolking)
geen varkensvlees eten.
Ook voor vegetariërs (en steeds meer ook) veganisten is Indonesië
een luilekkerland, dankzij de trendy vegetarische en health food
restaurants.
Buiten de grote steden kunnen vegetariërs het beste gado-gado,
pecel, ketroprak, karedok, siomay of tempe goreng bestellen.

Uit eten, fooien
Soms lijkt het alsof Indonesiërs dag en nacht kunnen eten. Het aantal
restaurants en eetstalletjes is enorm.
Indonesiërs kennen van oorsprong geen cultuur van samen eten en
lang natafelen. Men is gewend om te bestellen, te eten en weer snel
weg te gaan.
Als u iemand uitnodigt voor lunch of diner, wees dan niet boos als uw
gasten na de maaltijd wat rusteloos worden en dat het gesprek stokt.
Het ligt niet aan u. In tegendeel, uw gasten zijn bang dat zij u gaan
vervelen.
Het geven van een fooi is gemakkelijk, want alles is goed.

Het personeel in de kleinere restaurants is zelfs niet gewend om
een fooi te krijgen.
Gidsen moet u echter wel een tip geven, want van hun basisinkomen kunnen zij meestal maar een week leven.

Off the beaten Track
Veel toeristen volgen de bekende route van oost naar west, van
Sumatra via Java naar Bali. Maar met het enorme aanbod mooie
plekken is er nog veel te ontdekken, ook in het noorden en het
oosten.

Zoals de eilandjes Nias en Sibolga in Sumatra. Verder zijn er talloze
mooie golfbanen. Actieve sporters kunnen hun hart ophalen aan
white water rafting, klimmen, biking, snorkelen of duiken. Dat laatste
bijvoorbeeld op het afgelegen eiland Selayar in Zuid Sulawesi, in
Maluku en in Noord Sulawesi (bij Bunaken).
De bijna onbekende eilanden in het oosten, zoals Flores, bieden ruig
natuurschoon. In Komodo kunt u de Komodovaraan tegenkomen.
Raja Ampat in Papua wordt geroemd als het laatste paradijs op aarde.

In Lombok, ten oosten van Bali is de hoogste vulkaan van Indonesië
te vinden: Rinjani. Beklim die uitsluitend met een deskundige gids.
In Sulawesi en vanuit Bali kunt u verder nog een cruise maken op
een traditionele zeilschoener (pinisi).

In Kalimantan zijn boottochten mogelijk op de rivier met een bezoek
aan traditionele dorpen van de Dayak.
Zie de volledige lijst met mogelijkheden op www.indonesia-ok.com/
where.htm.

Reizen met kinderen
Met jonge kinderen een verre reis maken is lang niet zo moeilijk
als het lijkt. Betrek kinderen al ver voor de dag van vertrek bij de
voorpret. Laat ze foto’s zien over het verre reisdoel, in dit geval
Indonesië en zoek samen op YouTube naar muziek, dansen en
reisverslagen.

Vertel over de tradities, de vele talen, het klimaat en hoe avontuurlijk
het zal worden.
Indonesië biedt kinderen veel vertier, zoals pretparken in Jakarta,
safariparken in Bogor (West Java) en Tretes (Oost Java), een
olifantenpark in Bali, boottochten, paragliding, games in de malls en
nog veel meer.

Oudere kinderen zullen na verloop van tijd iets anders willen eten
dan rijst met ‘rare’ dingen. Dat kan, want burgers, pizza, fried
chicken, patat, brood, koekjes, ijs en cake zijn makkelijk te
verkrijgen.

Ondanks bekommerde blikken van passagiers bij het zien van baby’s
die aan boord komen, hoeven zuigelingen het hun ouders en
medepassagiers tijdens de lange vlucht niet lastig te maken. Het
lawaai van de motoren wiegt hen meestal snel in slaap. Laat de baby
bij het opstijgen en landen drinken, om zo pijnlijke druk op de
oortjes te voorkomen.
Eenmaal aan de grond hebben baby’s meestal geen last van het
warme klimaat.
Moet u een koffer vol babyvoeding en luiers meenemen?

Misschien niet, want in Indonesië zijn luiers verkrijgbaar die special
aangepast zijn aan het klimaat.
Babymelk en babyvoeding zijn in Indonesië uiteraard anders dan in
Nederland, maar net zo lekker en gezond. Babyvoeding van Promina,
Sun en SGM zijn gevriesdroogd. U hoeft alleen nog warm water of
melk toe te voegen en even te roeren.

Het kan geen kwaad om het reistempo van een volwassene aan te
passen aan de behoeften van kinderen.
Neem de tijd, bezoek minder plaatsen en blijf een paar dagen langer
op een plek waar kinderen voldoende vertier hebben.
Probeer minder lang onderweg te zijn en eerder of vaker te stoppen.

Kinderen ervaren de wereld om hen heen op een heel andere manier
dan volwassenen; zij hebben meer tijd nodig om alle vreemde
indrukken te verwerken.
Indonesiërs zijn gek op kinderen en zullen geen kans onbenut laten
om ‘hallo’ te zeggen en een snoepje te geven. Blonde kinderen met
blauwe ogen trekken veel aandacht. Soms zoveel dat het hen teveel
wordt.

Naar huis
Ja, aan alles komt een eind. Hopelijk neemt u zich voor om zo
gauw mogelijk al het andere interessante en mooie van
Indonesië te bezoeken.

Hopelijk tot de volgende keer!

Meer weten? Ga naar Travel Tips, Sights en de vele Links op
Indonesia-ok.com (in het Nederlands).
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