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Indonesië, de gordel van smaragd, is meer
dan Java en Bali. De archipel telt talloze
bijzondere eilanden. Op Komodo Island
gaan we op zoek naar komodovaranen,
bij Pink Beach is het fantastisch snorkelen
en op het hippe Gili Trawangan pakken we
de fiets.
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De geur van Bali… Een lucht vol kruiden. Tropische
bloemenweelde. Mijn reisgenoten en ik zijn zojuist geland
in hoofdstad Denpasar en wat meteen opvalt, zijn de
sierlijke hindoestaanse tempels. En de bedrijvigheid…
Scootertjes passeren ons links en rechts als we op weg
gaan naar ons hotel in Nusa Dua in het zuidelijkste puntje
van Bali. Op mijn kamer in het Mercure staat een kokosnoot
met mijn naam erin gekerfd! ‘Welcome Mr. Harmke’ luidt
de tekst. Geweldig zo’n ‘personalized item’! Dat ik een
Mrs. ben en geen Mr. mag de pret niet drukken. Het hotel
heeft een lobby met kleurige stoelen en een koffiebar. We
dineren met een overheerlijk rijstbuffet, niet het laatste
van deze reis… De Balinese obers vouwen hun handen
en geven een sierlijk knikje als ze ergens voor bedanken.
Spiegelgrot op Flores
Van Bali gaat de reis door naar Flores. Het woord Flores
komt van het Portugese woord voor bloemen. Door de
komst van de Nederlanders en Portugezen destijds is
het eiland merendeels katholiek. Een attractie zijn de
drie kratermeren, elk in een andere kleur. De kleuren zijn
het gevolg van een vulkaanuitbarsting. Je vindt er ook
rijstvelden die samen een soort spinnenweb vormen
en ook is er de spiegelgrot Batu Cermin Cave (Mirror
Cave). Deze werd in 1951 ontdekt door de Nederlandse
missionaris Theodore Verhoeven. Met een gids betreden
we deze grot. We lopen door het aardedonker. We
moeten bukken voor forse stalactieten en dragen gelukkig
een helm. In een holle ruimte klopt de gids op de wand.
De klank is die van een gong. Ook wijst hij glinsterende
kristallen aan. Boven ons zwermen vleermuizen. Rondom
de grot groeit bamboe, een bijzondere soort met stekels.
Er zijn wel zeven inheemse bamboesoorten op Flores.
Flores is een heuvelig eiland met her en der palmbomen.
Ons hotel met zwembad bevindt zich in de hoofdplaats
Labuan Bajo, een bruisend vissersdorp.
Zeiltocht naar Padar Island
We staan voor dag en dauw op om in de haven van
Labuan Bajo in te schepen op zeiljacht Plataran Ambasi.
Het is een prachtig traditioneel zeilschip van glanzend
gelakt hout. De kapitein heet Jack en we dopen hem
direct Jack Sparrow. In het ruim zijn comfortabel ingerichte
hutten met aparte doucheruimtes. Het schip leent zich
dus ook voor meerdaagse cruises. We varen de Flores Zee
op en na het ontbijt aan boord zien we de zon opkomen.
In de verte doemen kale grijsachtige heuvels op, die in
het eerste ochtendlicht lichtroze kleuren. De zon wordt al
snel feller. Aan dek zorgen zeildoeken voor schaduw en is
het heerlijk loungen op grote roze ligkussens. Dan ineens:
dolfijnen recht voor ons! Ze schieten onder de boot langs.
Het eerste eiland dat we bezoeken is Padar Island. We
gaan aan land en maken vanaf het strand een wandeling
naar de top van de heuvels. Eerst via traptreden, daarna is
het pad deels onverhard. Het landschap is onbeschrijfelijk
mooi. Hoe hoger we komen, hoe mooier het wordt.
We kijken op kale heuvels met hier en daar bomen en
struikgewas. In de diepte bevinden zich schitterende
baaien in intens blauw en groen.
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Oog in oog met komodovaranen
We stappen weer aan boord en varen nu naar Komodo
Island in de hoop op een glimp van de komodovaranen... Er
zijn nog maar vijf eilanden waar deze prehistorische dieren
voorkomen: Komodo, Rinca, Gili Motang, Nusa Kode en
Flores. Op eigen houtje rondlopen door Komodo National
Park wordt ten sterkste afgeraden. Komodovaranen zijn
carnivoren en zelfs kannibalen. Ze eten herten, reeën,
everzwijnen.... hun beet is giftig en dodelijk. De gids draagt
een gevorkte stok om een eventuele aanval af te weren. Het
is september: paringstijd! De mannen vechten dan letterlijk
om de vrouwtjes. Al wandelend door het bos zien we al snel
enkele komodovaranen liggen bij een modderplasje. Het
zijn drie mannetjes, ze zijn een stuk groter dan de vrouwtjes.
Plat op de grond liggen ze wat voor zich uit te staren en we
kunnen ze tot op een paar meter naderen, al houden de
gidsen hun stokken in de aanslag. Dan staat er een op en
zet enkele trage passen…. We deinzen achteruit. We lopen
verder en zien reeën en wilde zwijnen. Vervolgens verspert
een vrouwelijke komodovaraan het pad. Ze blijft een tijd
liggen tot ze met logge tred tussen de bomen verdwijnt.
We zijn bijna bij het eindpunt van de wandeling als we op
vijf beesten tegelijk stuiten. De gids zorgt voor wat actie
door ze eten toe te werpen. De dieren veren op, gaan
elkaar te lijf en vechten om de buit. Ze komen af en toe
vervaarlijk onze kant op. “Step back!” roept de gids.
Snorkelen bij Pink Beach
We zeilen weer verder. De rood-witte Indonesische vlag
wappert in top. We varen nu naar Pink Beach, een baaitje
op Komodo Island. Daar waar de zee hier over het zand
spoelt kleurt het zand roze. Dat komt door rood koraal
dat minuscule deeltjes afgeeft. In combinatie met het
witte zand geeft dat het fraaie roze effect. Het strand heeft
fijn, zacht zand en het water is koel en glashelder. We
gaan snorkelen. Op een paar meter van de kustlijn is er al
veel koraal! De zee is langs de kust ondiep en het koraal
wuift vlak onder me heen en weer. Er zwemmen tal van
bontgekleurde vissen rond, de ene nog mooier dan de
andere. Ook de zwart-witte vissen die ik spot zijn prachtig.
Wat een paradijs! Na het snorkelen stappen we weer aan
boord van het zeilschip en we varen terug naar de haven
van Labuan Bajo op Flores. We liggen heerlijk te luieren
op de loungekussens aan dek, terwijl captain Jack en zijn
crew golden oldies voor ons zingen. Een dek hoger staan
comfortabele fauteuils en ook daar vertoef ik graag. De
crew serveert er koffie en koekjes. Aan versnaperingen aan
boord geen gebrek…. Het is al donker als we terug zijn bij
ons hotel op Flores.
Weefatelier op Lombok
De volgende dag loop ik naar een supermarktje om de
hoek van het hotel. Er staat niemand achter de toonbank.
Dan komt er een kleutertje tevoorschijn dat me vrolijk
begroet met: “Hello, what is your name?” Zijn moeder
komt nu ook lachend om de hoek kijken. “Byebye,” zwaait
het jongetje als ik mijn inkopen heb gedaan. We vliegen
vandaag naar Lombok. Op de luchthaven is koffie te koop
van een zeldzame Arabicaplant die in Indonesië alleen op

Flores groeit: Flores Yellow Caturra. De rijpe koffiebessen
zijn dik en geel. De smaak is krachtig en uniek. We vliegen
naar Praya op Lombok en logeren in het fraaie Coconut
Resort, een kleinschalig boetiekhotel. Als welkomstritueel
krijgen we een sjerp omgehangen, een kleurige reep
stof. Aan weerszijden van een langwerpig zwembad
staan onze ‘huisjes’. Ik slaap als een roos in de hoge
ruimte met kingsize-bed. Na het ontbijt met toast en een
gepocheerd eitje (of uiteraard rijstbuffet!) rijden we over
een goed geasfalteerde weg langs een enorme moskee
naar pottenbakkersatelier Berkat Sabar Pottery. We nemen
plaats achter een draaischijf om zelf een schaaltje te maken
met hulp van de pottenbaksters. Ook bezoeken we een
weefatelier. Overal hangen kleurige lappen in complexe
patronen. De weefsters zitten op een verhoging, een
lumbung, achter hun weefgetouw. Ze gebruiken goud- en
zilverdraad en draad van natuurlijke kleurstoffen, zoals het
bruin van boomschors of van overrijpe bananen…

Tip
Koken op Gili Trawangan
Bij resort Jambuluwuk op Gili Trawangan kun je een
kookworkshop doen. We leren er bumbu maken,
de pittige basis voor veel Indische gerechten. Er
gaat gember, peper, sjalot, citroengras en andere
ingrediënten door die we heel fijn hakken met
een koksmes. In een vijzel vermengen we het met
trassi (garnalenpasta) en bakken het in kokosolie.
Vervolgens mengen we op aanwijzing van de chefs
het geheel met vis en kokosmelk en rollen dat in
bananenbladeren. De bladeren gaan op het vuur.
Dan is het tijd om ze open te vouwen en de vis te
proeven. Deze is heerlijk geurig en vooral pittig!
Komodo National Park
Komodo National Park behoort tot de zeven nieuwe
wonderen van de wereld. Er leven hier zo’n 1370
komodovaranen. In totaal leven er verspreid over
vijf eilanden in Indonesië nog zo’n vierduizend
exemplaren van deze bedreigde diersoort.
Komodovaranen zijn hagedissen die hun prooi met
huid en haar verslinden. Met hun lange gespleten
tong kunnen ze smaak en geur waarnemen en sissen
als een slang. Komodovaranen gebruiken zenuwgif en
hun beet is al snel dodelijk. De mannetjes zijn groter
dan de vrouwtjes en kunnen drie meter lang worden.

Krijgsdans in Sasak Village
Op Lombok bezoeken we ook nog Sasak Village, een
piepklein dorpje met traditionele huizen. De huizen
zijn gebouwd in een soort druppelvorm. Binnen
is het donker en koel. De vrouwen slapen binnen,
de mannen buiten op de veranda. De gevlochten
huizen hebben strooien daken en matten van long
grass. Rondom de huisjes spelen kinderen die brutaal
hun tong uitsteken als we foto’s van ze maken. We
worden door de inwoners getrakteerd op muziek en
een krijgsdans. Twee mannen in prachtige kostuums
zijn gewapend met een houten schild en stok en
gaan elkaar al dansend te lijf. Ze slaan ritmisch in op
elkaars schild. Een derde man in zwart pak fungeert
als scheidsrechter en blaast op een fluitje. Hij haalt
de kemphanen van tijd tot tijd uit elkaar. Daarna
doen drie jongetjes het gevecht van de volwassenen
na, al even mooi uitgedost in traditionele kostuums.
Het is overigens niet alleen de traditionele cultuur op
Lombok die een bezienswaardigheid is. Er zijn ook
veel mooie stranden en baaien waar je kunt surfen,
duiken en snorkelen. Bovendien zijn de mooiste
watervallen van Indonesië hier op Lombok te vinden,
zoals de Sendang Gile-waterval.
Schildpadden op Gili Meno
Vanuit hoofdstad Praya volgen we de spectaculaire
kustweg van Lombok. De weg meandert langs
smalle gele stranden en duizenden palmbomen,
een bijzonder mooi traject. Voor de noordkust van
Lombok liggen drie piepkleine eilandjes: Gili Air, Gili
Meno en Gili Trawangan. Wij stappen op de boot
naar Gili Trawangan. Met paard en wagen worden
we naar ons resort Jambuluwuk gereden. We huren
mountainbikes om het eiland te verkennen. Gili
Trawangan is een aaneenschakeling van resorts,
shops en gezellige eettentjes. Zo pauzeren we tijdens
de fietstocht bij koffiebar The Exile. ‘First I drink the
coffee, then I do the things’ luidt de tekst boven de
bar. Gili Trawangan is een drukbezochte hotspot. Gili
Meno en Gili Air zijn rustiger. Voor de kust van Gili
Meno bevindt zich een kunstwerk onder water dat al
snorkelend is te zien. Ook is er op het eilandje een
schildpaddenreservaat, waar tientallen schildpadjes
in bassins zwemmen. De reis sluiten we af in Sanur op
Bali. Kleurrijke vissersbootjes liggen langs het strand
en op het water wemelt het van de kitesurfers. De
laatste avond bezoeken we de wervelende dansshow
Devdan over twee kinderen die een schatkist
ontdekken waar ze voorwerpen uithalen uit de regio’s
Bali, Sumatra, Java en Papoea. Vervolgens barst het
dansspektakel los. Zeer entertaining. Net als deze
hele reis!
Rondreis Indonesië?
Je persoonlijke Travel Counsellor regelt graag een
complete reis voor je.

