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INLEIDING OP BALI EN LOMBOK

EEN SCHE TS VAN BALI EN LOMBOK

Balinese tempelarchitectuur
Een Balinese pura (openbare tempel) is een heilige
plaats waar hindoegoden af en toe worden uitgenodigd om af te dalen in pratima (beeltenissen),
die in altaren worden bewaard. Tijdens odalan
(festivals) vullen de tempels zich met muziek, dans
en offergaven (blz. 42). Daarbuiten zijn ze tamelijk
stil. Er zijn clantempels, markttempels, irrigatietempels, tempels voor natuurgoden, de ‘staatstempels’
van vroegere koninkrijken en de kahyangan tiga
(de drie dorpstempels; blz. 32–33). De tempels zijn
overdag meestal geopend.

Tempels van bali
Het padmasanaaltaar
(‘lotustroon’), in de
allerheiligste hoek
van de tempel,
heeft bovenin een
lege zetel, open
naar de hemel, die
de almachtige God
uitdrukt.
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Waar vindt u de belangrijkste tempels
1 Besakih-tempelcomplex

Het meru-altaar heeft 3,
5, 7, 9 of 11 verdiepingen,
afhankelijk van de status van
de godheid. De meru symboliseert de voor de hindoes
heilige berg Meru, maar
kan ook andere
heilige bergen vertegenwoordigen.

(blz. 120–121)
2 Pura Goa Lawah (blz. 112)
3 Pura Kehen (blz. 108)
4 Pura Luhur Uluwatu– (blz. 80–81)
5 Pura Meduwe Karang

(blz. 152–153)
6 Pura Taman Ayun (blz. 134–135)
7 Pura Tanah Lot (blz. 132)
8 Pura Tirta Empul (blz. 103)
9 Pura Ulun Danu Batur

(blz. 126–127)

In de jaba tengah
(binnenhof ) vinden we
de minder belangrijke
altaren en paviljoens voor
diverse gelegenheden.

De candi bentar (gespleten
poort) wordt vaak gebruikt als
toegang tot het tempelplein.
Hij vertegenwoordigt de
kosmische berg, gespleten
in de positieve en
negatieve krachten
van het universum.

De bale gong is een
paviljoen waar rituele
gamelanmuziek wordt
gespeeld (blz. 36).

De kori agung is een statige
poort die meestal bestemd is
voor goden en priesters.

31

5

Er zijn tienduizenden tempels
op Bali, de huistempels
meegerekend misschien
zelfs 200.000. De locatie van
de belangrijkste staan hier
aangegeven (blz. 215).

De jeroan (binnenste tempel) is
de plaats waar de altaren voor
de belangrijkste tempelgoden
staan. Hij is vaak afgesloten voor
bezoekers, en dan alleen vanachter de muur te bewonderen.

Pelinggih zijn altaren of
‘zetels’ van de goden. Het
donkere materiaal waar het
dak van is gemaakt, dat lijkt
op mensenhaar, is een product van de suikerpalm.



De bale agung
is het paviljoen van het
dorpsbestuur.

Tempelindeling
De indeling van de
Balinese tempels volgt een
vast patroon. Individuele
elementen zijn op een as
georiënteerd die van de
bergen naar de zee loopt.
Hoe dichter iets bij de
bergen staat, hoe heiliger.

De kulkul is
een wachttoren
met een trommel die
geslagen wordt als de
goden afdalen naar de
tempel.

Ingang
De bale piasan is een
paviljoen voor het
neerleggen van offergaven.
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BALI EN LOMBOK VAN STREEK TOT STREEK

ZUID-BALI

Onder de loep: Kuta

71

TIPS VOOR DE TOERIST

Kuta is de belangrijkste toeristenbestemming van Bali.
Veertig jaar geleden lagen er palmbossen en bananenplantages langs het strand. Het is nog altijd een belangrijke attractie, maar nu vindt men er bars, restaurants,
hotels, nachtclubs, warenhuizen en andere voorzieningen
voor toeristen. Dicht opeen in de smalle straten verkopen
kleine winkels en kraampjes zaken die toeristen uit de
hele wereld aanspreken, en er zijn losmen, waar men
terechtkan voor goedkoop onderdak (blz. 170). Hoe commercieel Kuta nu ook moge zijn, het is een levendige plek
voor elk budget.

Praktische informatie
Wegenkaart C5. n Jalan Raya
Kuta, Tel. 0361-756176; Jalan
Pantai Kuta 2, 0361-756176.
0-=®

Vervoer
@

Ambachtsman aan het werk in een van de vele
kraampjes

Made’s Warung I
Een van Kuta’s eerste en bekendste restaurants serveert
lokale en internationale gerechten (blz. 182).

Naar Jalan Bypass Ngurah Rai,
Denpasar, Sanur en Nusa Dua
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. Kuta Square
Dit is een belangrijk winkelcentrum
met honderden kleine winkels, het
grote Matahari-warenhuis en de
Kuta Galleria (blz. 191).
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. Poppies Lane II
Aan deze smalle straat vindt men winkels,
kraampjes, restaurants en voordelige
accommodatie.
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. Kuta Beach
Het strand, dat zich
noordwaarts richting
Seminyak uitstrekt, is
een plek om te zwemmen, te surfen en uit te
rusten in de zon.

. Poppies Lane I
Een leuk gebied voor budgetreizigers, met verschillende
goedkope hotels en pretentieloze
restaurantjes.

Voor hotels en restaurants in deze regio zie blz. 174 en blz. 182–184

Hard Rock Café
and Hotel
Het enige Hard
Rock Hotel in Azië
heeft het grootste
zwembad van Bali.

Kuta Art Market
Hier zijn manden en andere zaken
te koop die op Bali en de nabije
eilanden van de Indonesische
archipel gemaakt worden.
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MIDDEN-BALI

Ontdek Midden-Bali
Midden-Bali is beroemd om zijn handwerk en
zijn (dans)theater. Ubud is een belangrijk artistiek centrum en een goede uitvalsbasis voor het
verkennen van de streek. Er liggen veel andere
historische dorpen en monumenten langs de
wegen tussen de kustvlakte en de hellingen van
de Gunung Batur. De rivierkloven, die door heuvelruggen en rijstterrassen van elkaar gescheiden zijn, vormen fraaie landschappen waar het
goed wildwatervaren is. Vlak bij Singapadu liggen het aantrekkelijk aangelegde Bali Vogelpark
en het Bali Reptielenpark.
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Tilemgalerie in het dorp Mas, waar houtsnijwerk wordt verkocht
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Voor hotels en restaurants in deze regio zie blz. 175 en blz. 184–185
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De belangrijkste route door Midden-Bali loopt
door verscheidene kunstenaarsdorpen: Batubulan, Celuk, Sukawati, Batuan, Mas en Ubud. Een
parallelle, meer westelijk gelegen weg loopt door
Singapadu. Over deze wegen kunt u met een
bemo reizen. Taxi’s komen hier niet zoveel voor
als op Zuid-Bali. Ten noorden van Ubud klimmen
drie parallelle wegen via de dorpen Payangan,
Tegallalang en Tampaksiring naar Gunung Batur en
Kintamani. Vanwege het drukke verkeer is het niet
prettig om per fiets of motor over de hoofdwegen
ten zuiden van Ubud te reizen, maar dat kan wel in
het noorden en op achterafwegen. Bussen tussen
Denpasar en Singaraja bieden de belangrijkste
noord−zuidverbinding. Tussen de vakantieplaatsen
van Zuid-Bali en Ubud reizen speciale pendelbussen voor toeristen. Deze zijn veel comfortabeler.
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TIPS VOOR DE REIZIGER

WINKELEN OP BALI EN LOMBOK

Wat koopt u op Bali en Lombok

Vliegers
Tijdens het
vliegerseizoen
op Bali (blz. 45)
maken lokale dorpen vliegers met de
hand. Massaproducties,
gemaakt van bamboe en
nylon, zijn ook erg mooi.

Decoratieve kunst en handwerk zijn ongetwijfeld de beste aankopen
op Bali en Lombok. Ze zijn te koop in alle grote toeristenplaatsen, maar
avontuurlijke bezoekers zullen deze producten bij voorkeur kopen in de
dorpen waar ze zijn gemaakt. Geweven stoffen, waaronder songket en ikat,
komen voornamelijk uit Oost-Bali. Sieraden worden gemaakt in Celuk,
ten zuiden van Ubud. Op Lombok kunnen gevlochten manden, aardewerk en textiel worden gekocht. Surfkleding en andere vrijetijdskleding
is overal te krijgen, met name op de toeristische plekken in Zuid–Bali.

Maskers
Personages uit de Balinese
mythologie worden vakkundig
weergegeven door houtsnijders.
De maskers worden gebruikt
tijdens theatervoorstellingen.

Paras-snijwerk

Balinese en Javaanse poppen
Op Bali worden veel mooie poppen
vervaardigd en verkocht, waaronder de
handbeschilderde lederen poppen die
voor de Balinese wajang kulit (blz. 35)
worden gebruikt, en deze Javaanse
poppen.

Aardewerk van Lombok
Dit karakteristieke steenrode of
zwarte aardewerk is overal op Bali
en Lombok te krijgen en wordt
over de hele wereld geëxporteerd.
De meeste handelaars kunnen
voor verscheping zorgen.
Meubels
Moderne meubels en reproducties
worden gemaakt van teak en mahonie.
Meubels in koloniale stijl zijn populair,
maar er is weinig antiek. Niet alle nieuwe
meubels zijn gemaakt van duurzame
materialen. Sommige winkels gebruiken
gerecycled hout.

Teakhouten stoel

Bamboetafel
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Armbanden
Zilveren hanger
Oorbellen
Halsketting
Sieraden
Celuk is het goud- en zilversmeedcentrum
van Bali. De sieraden die hier worden gemaakt
zijn van hoge kwaliteit. Er zijn traditionele én
moderne ontwerpen.

Snijwerk
Vaklieden bewerken verschillende
materialen, waaronder paras (een
zachte, vulkanische
steen), keramiek,
hout en zilver.
Ze maken kleine
beeldjes, zoals van
Garuda en van
Boeddha.
Houtsnijwerk



Lontargravures
Het dorp Tenganan (blz.
114–115) staat bekend om
de gravures op de bladeren
van de lontarpalm.

Ikat
Textiel
De meest vervaardigde
stof is endek, (inslag-ikat),
dat voor het weven wordt
geverfd. Ikat in aardkleuren vindt u
op de markten. Dubbelikat geringsing,
geproduceerd in Tenganan, is uniek
voor Bali. Songket is doorweven met
goud- of zilverdraad.

Kinderoutfit
Fabrieks- en
handgemaakte
kleding
Op maat gemaakte
kleding is heel
betaalbaar – er zijn
Batikjurk
veel kleermakers
op Bali. Een veelgebruikte stof is kunstzijde, maar er is ook veel
katoen. De beste plek om stoffen te kopen is
Jalan Sulawesi in Denpasar.

Sjerp

Gevlochten manden van
Lombok
Rotanmanden kunt u in
de dorpen kopen waar ze
worden gemaakt, of op
lokale markten.

Tassen
Van Bali komen subtiel geweven rotantassen en handgemaakte lederwaren,
die in winkels en op markten te koop
zijn. De versiering is meestal geometrisch.
Leren tas

Paneel van bewerkt hout

Stervrucht

Nootmuskaat

Papaja

Ananas

Mango

Salak

Geweven tas

Gekonfijt fruit en noten
Gedroogd fruit en noten zijn goedkope en
smakelijke snacks die u voorverpakt in de
supermarkt kunt kopen. Op lokale markten
en in sommige warung worden repen
verkocht die zijn gemaakt van fruitsoorten
zoals mango, papaja en ananas. De smaken
wisselen van zoet tot pittig of zuur.

