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Kapitein John steekt nog een kretek op. Zijn linkerarm rust losjes op het stuur, 

de rechter hangt uit het raam. Boy, de matroos, staart stoïcijns in het niets, traag 

kauwend op betelnoot tot zijn lippen rood kleuren. Een arm, met aangestoken 

sigaret, rust op de benzinetank, de ander streelt afwisselend een van de drie 

180 pk Yamaha motoren die brullend door de golven klieven. Hij is niet van 

houding veranderd sinds we de haven van Waisai verlaten hebben. 

Tekst en beeld - Emma Kwee

RAJA AMPAT
ROBINSON CRUSOE MEETS 

INDIANA JONES 

Kinderen in Selpele

Uitzicht vanaf Wayag Peak

        > Van bovenaf gezien is de 
      buitengewone schoonheid 

           van Raja Ampat bijna 
       overweldigend <
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D
e open zee was ruw, de polyester boeg 
beukte wild op de golven, pijnlijke grimassen 
ontlokkend aan de twaalf opvarenden. Bij elke 
klap schoof het raampje in de kajuit open. 

eewater spoot naar binnen en ontnam kapitein ohn het 
zicht. Geërgerd maakte hij de voorruit steeds weer schoon 
met een flesje zoet water. Nu, aan weerszijden beschut 
door eilanden, is de zee kalm en dringt het idyllische 
landschap van aja Ampat in est Papua pas tot ons door. 
We varen door turquoise baaitjes, omringd door kleine 
broccoligroene eilandjes. Sommige zijn onbegaanbaar 
met hun scherpe kalksteen kliffen die uit het water 
omhoog rijzen, andere lonken uitnodigend met hun 
ongerepte witte zandstranden. Onder de waterspiegel 
zijn op tientallen meters diepte de koraalriffen, bewoond 
door duizenden kleurrijke vissen, duidelijk zichtbaar. 
Het verkennen van deze archipel is alsof je door een 
reisbrochure bladert: Robinson Crusoe meets Indiana 
Jones.

Zoals de wind waait
Het leven op deze eilanden wordt gedicteerd door de 
wind. De windrichting verandert elke paar maanden, uit 
afwisselende hoeken golven op de kusten afsturend. Soms 
zijn dorpen door de hoge golven maandenlang afgesneden 
van de bewoonde wereld. De bevolking probeert zich dan 
te redden met wat er in de omgeving groeit. We zetten 
koers naar Selpele, een klein dorpje aan de westkust van 
het eiland aigeo. Er wonen ongeveer 00 mensen. Als 
we aanmeren worden we begroet door een juichende 
groep kinderen en een stel schurftige honden. Gezinnen 
hebben hier soms tot wel acht kinderen. elen van hen 

laten een onuitwisbare rode glimlach zien, een teken 
van betelnoot. Pinang, zoals het in de volksmond heet, is 
goed voor de tanden legt een oud vrouwtje uit. De aanblik 
van haar gebit, gereduceerd tot een kerkhof van rode 
stompjes, ontkracht haar woorden enigszins. 
Er is een katholieke kerk en er zijn twee scholen, maar 
geen leraar. Het dorp leeft van visvangst en wat er ook 
maar wil groeien, papaya, bananen, kokosnoten en diverse 
knollen en rapen. De dichtstbijzijnde stad is twee uur 
varen met een speedboot. oor rijst, bloem, zout, olie, 
brandstof en andere essentiële zaken is men afhankelijk 
van ruilhandel of de enige winkel annex pompstation aan 
de pier, die door een Sumatraan gedreven wordt. 
De meeste inwoners van aja Ampat zijn pendatang, 
migranten die uit andere delen van Indonesië over 
zijn komen waaien. Soms als onderdeel van een 
overheidstransmigratie plan, soms op eigen houtje. De 
oorspronkelijke bewoners zijn in feite ook pendatang, een 
zeevarend volk dat in de 16e eeuw de oversteek maakte 
van het eiland Biak, dat 350 kilometer oosterlijker ligt in 
de Geelvinkbaai.
De mythische Biak held Gura Besi trouwde met een 
dochter van sultan amaluddin van Tidore 149 -1 1  
op de Molukken en vestigde zich op de eilandengroep. 
Later erfden de vier zonen van Gura Besi ieder een van 
de eilanden, waardoor de eilandengroep de naam ier 

oningen  of aja Ampat kreeg.

Carnaval onder de sterren
Selpele is een katholiek dorp, maar er zijn ook veel 
islamitische dorpen. Je ziet het vaak al van verre, door de 
blinkende kerktoren dan wel minaret. ia via wordt ons 

schuchter om een donatie gevraagd voor het kerstfeest, 
later dit jaar. Als dank zullen we getrakteerd worden op 
een dansvoorstelling. We lopen in het donker naar de plek 
waar alle dorpelingen op ons wachten. “Bisa joget?”,  kun 
je dansen  vraagt Miriam, een schattig meisje van een jaar 
of tien die we al meerdere malen op de foto hebben gezet 
vanwege haar prachtige paardenstaart. oor ik antwoord 
kan geven beginnen enkele mannen op zelfgemaakte 
drums te slaan. Het hele dorp volgt de drummers 
enthousiast. We worden meegezogen in de optocht die 
de 500 meter lange hoofdweg afgaat. Jong en oud dansen 
als bezetenen. De meisjes schudden met hun heupen en 
lachen besmuikt als wij ook een poging doen. Er wordt 
geklapt en gelachen. Met niets anders dan drie trommels 
wordt een waar feestje gebouwd. Als we aan het andere 
eind van het dorp zijn, keren we gewoon weer om. o 
swingen we op een steeds opzwepender ritme over de 
zandweg, onder een weergaloze sterrenhemel. Minstens 
tien keer gaan we op en neer, tot de bule (buitenlanders) 
het bezweet voor gezien houden. Die nacht ‘slapen’ we 
bij tl licht en een ronkende generator in het huis van een 
familie in Selpele.

Toerisme in wording
n de laatste jaren is aja Ampat langzaam maar zeker 

uitgegroeid tot een van die onontdekte paradijsjes die 

reizigers op hun bucketlist zetten. Er zijn vier grotere 
eilanden, te weten aigeo, atanta, Salawati en Misool 
en meer dan 1500 kleinere eilandjes. Het toerisme is 
echter nog nauwelijks ontwikkeld. Dit heeft tot gevolg dat 
vervoer en accommodatie schaars en vooral prijzig zijn. 
Het voordeel is natuurlijk wel dat je een uniek avontuur 
te wachten staat, ver van de gebaande paden. De lokale 
bevolking is druk doende de unique selling points van 

aja Ampat te definiëren en deze op de kaart te zetten. 
Op diverse plekken zijn simpele homestays gebouwd. De 
grootste uitdaging blijft toch echter transport. Er zijn geen 
ferry’s die de eilanden met elkaar verbinden. Je bent als 
toerist aangewezen op speedboten en lokale bootjes die 
niet volgens een vast dienstschema varen. Aangezien de 
afstanden groot zijn, loopt het huren van een speedboot 
aardig in de papieren.
Is het dan wel de moeite waard om helemaal naar Raja 
Ampat af te reizen  Het antwoord op die vraag is een 
volmondig ja. aja Ampat  is een plek van ongekende 
schoonheid. owel boven als onder water valt er genoeg 
te ontdekken. o kennen de wateren in aja Ampat de 
hoogste biodiversiteit ter wereld. Wie zijn neus onder 
water steekt wordt getrakteerd op een eindeloze parade 
van manta’s, zeepaardjes, wobbegongs, haaien, sponzen, 
dolfijnen, zeekoeien en zeeschildpadden. 
Ook als strandbestemming is er geen plek op aarde 

Selpele De kinderen van Selpele

Miriam Dansdemonstratie in Selpele
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die aja Ampat kan overtreffen. ngerepte witte 
zandstranden aan turquoise baaitjes, wuivende 
palmbomen…inderdaad, de perfecte jaloersmakende 
ansichtkaart. 

Birds of Paradise
ergeet ook niet om af en toe omhoog te kijken, want in 

de bomen van aja Ampat huist de toepasselijk genaamde 
paradijsvogel. Deze vogel komt alleen in Papua voor. m 
vier uur ’s ochtends trekken we in het donker door de 
jungle om kennis te maken met dit unieke, kleurrijke 
wezen. De paradijsvogel staat tegelijk met de zon op. 

ijn ochtendgymnastiek bestaat uit een wonderlijke 
paringsdans, waarbij werkelijk alles uit de kast gehaald 
wordt. Terwijl we op de picknicktafel bij het vogelkijkpunt 
uit liggen te puffen van de klim, ontwaakt om ons heen 
het bos. Een neushoornvogel klapwiekt voorbij, het 
volume van het getjilp en gekwetter neemt met het 
ochtendgloren toe. En opeens klinkt hoog boven ons een 
kenmerkende schreeuw en een bruinrode gedaante met 
een groengele kop landt op een tak. Hij zet zijn staart op 

als een boze kat en hipt heen en weer, waarbij de twee 
lange sprieten die uit zijn staart komen, meedeinen. Na 
deze intro volgt het klapstuk, waarbij hij ritmisch met 
zijn vleugels klapt, onderwijl apengeluiden uitstotend en 
headbangend als een echte metalfan. 
Er zijn 9 soorten paradijsvogels, en iedere soort heeft 
zijn eigen uiterlijk, geluid en dans. De Wilson’s bird of 
paradise die we later zien bekroont zijn prachtige rood, 
blauw, gele verendek met een staart die wel van filigraan 
lijkt te zijn gemaakt. Andere, zoals de supreme bird of 
paradise, transformeren totaal van vorm tijdens hun dans. 
Het schouwspel dat de dappere dodo ons deze ochtend 
biedt wordt in dit geval meer door ons gewaardeerd dan 
door de vrouwtjes, want die blijven weg.

Rotsen met tekens uit een ver verleden
Het is onoverkomelijk dat enkele van de meer dan 1500 
eilandjes niet toevallig een gelijkenis tonen met iets uit 
onze mensenwereld. oals overal worden deze plekken 
dan ook meteen een toeristische attractie. Batu pencil 
(een rots in de vorm van een pen) en het daarnaast 

 

gelegen eilandje dat het silhouet van een gezicht heeft, 
zijn hier voorbeelden van. Aangezien ook de ndonesische 
president Jokowi deze attractie heeft aangedaan, zijn hier 
netjes stalen trappen en aanlegsteigers gebouwd.
Interessanter zijn de begraafplaatsen die zijn uitgehouwen 
in sommige kliffen. De theorie luidt dat deze graven 
toebehoren aan Arabische handelsmannen die hier in de 
17e eeuw langskwamen. anaf de boot zijn de schedels 
en botten die hun laatste rustplaats in spelonken met 
uitzicht op zee hebben gevonden duidelijk zichtbaar. Net zo 
interessant zijn de rotstekeningen die je overal op de kliffen 
tegenkomt. Het is onduidelijk wie deze prehistorische 
tekeningen gemaakt hebben. De suggestie dat aboriginals 
uit Australië deze afbeeldingen meer dan 000 jaar geleden 
maakten op doorreis is waarschijnlijk, omdat deze traditie 
niet inheems lijkt. De afbeeldingen van boten, vissen, 
mensfiguren en abstracte tekens zijn vooral te vinden rond 
het eiland Misool.

Het mooiste landschap ter wereld
Het beste uitzicht op de archipel is waarschijnlijk toch 
voorbehouden aan het vogelperspectief. Er zijn diverse 
heuvels die je kunt beklimmen, sommige met begaanbare 
paden of trappen, anderen overgroeid met boomwortels en 
scherp koraal. Welke weg je ook neemt, het is de inspanning 
waard. ij beklommen ayag Peak, een steile heuvel 
overdekt met messcherpe uitgehouwen treden van koraal. 
De klim, maar vooral de afdaling kostten bloed, zweet en 
tranen, maar het uitzicht is fenomenaal. an bovenaf gezien 
is de buitengewone schoonheid van aja Ampat bijna 
overweldigend.
Samengevat zou je kunnen zeggen dat het landschap 
van aja Ampat is om bij weg te dromen, maar dat het 
tegelijkertijd de avonturier in iedere bezoeker aanwakkert. 
Mocht je ooit in de gelegenheid zijn om aja Ampat te 
bezoeken, grijp dan je kans. Er valt hier ongelofelijk veel te 
ontdekken en te beleven en dat, in mijn ogen, in het mooiste 
landschap ter wereld. n

Praktische informatie

Entry Permit 

Er is een Raja Ampat Marine Park Entry Permit (PIN) nodig om 

Raja Ampat te bezoeken. Deze kun je aanschaffen bij de tourist 

information in Sorong of in Waisai en kost ongeveer € 75,-

Reizen

Zoals eerder genoemd is reizen naar Raja Ampat, en hoeveel 

plezier je onderweg hebt, afhankelijk van de wind en golven. 

Over het algemeen is de meest gunstige periode van oktober 

tot maart. Als je buiten deze maanden reist, houd dan de 

weersverwachting in de gaten voordat je afreist.

Reis en verblijf in Raja Ampat zijn niet goedkoop. Eigenlijk is het 

huren van een speedboot alleen voorbehouden aan mensen met 

een dikke portemonnee. Reken op € 1000,- per dag, voor een 

boot met maximaal 14 personen. Een andere optie is om met een 

groep te reizen en zo de kosten te drukken. Om Raja Ampat te 

bereiken vlieg je naar Sorong via Makassar of Menado. Garuda 

en Sriwijaya verzorgen dagelijks vluchten. Vanuit de haven van 

Sorong vertrekken boten naar Waisai op Waigeo (€ 15,- anderhalf 

uur, afhankelijk van weersomstandigheden).

Accommodatie

De prijzen van accommodatie liggen ook vele malen hoger dan 

in de rest van Indonesië. Een simpel bamboe-hutje op het strand 

met gedeeld toilet en douche kost je € 30,- tot € 60,- per nacht. 

Voor wat meer luxe (eigen toilet en douche, airconditioning 

enzovoort) betaal je al snel meer dan € 80,-. Dit is een goede 

uitvalsbasis om de andere eilanden te verkennen. Houd er 

rekening mee dat elektriciteit en telefoon/internet signaal niet 

vanzelfsprekend zijn buiten de hoofdstad. Op veel plekken werkt 

men met generatoren, die gedurende de dag niet aan staan.

Meer info

Je vindt meer informatie op stayrajaampat.com of neem contact 

op met Steffy, een lokale gids die trips naar alle hoekjes van 

Raja Ampat organiseert. Zoek op Facebook onder de naam 

Stef Raja Ampat.

Speciale dank aan Andreas Wuryanto, Maximus Tipagau en Rina Indyastuti

Lesser bird of paradise Het enige beeld van de rode paradijsvogel

Wilson’s bird of paradise Perfecte zandstranden vind je overal, zoals hier bij Wayag

Begraafplaats in een klif


