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Dit boek gaat over de bijzondere cultuur op het eiland Bali. 
Het eiland is klein, maar heel bijzonder. 
Vooral de godsdienst speelt voor Balinezen een belangrijke rol. 
Daar waar Indonesië bijna geheel de Islam belijdt,  is op Bali 
de godsdienst het Balinees Hindoeïsme.  
Balinezen zijn dagelijks met hun godsdienst bezig.  
In dit boek krijg je antwoord op vragen als: 
 Waar ligt Bali? 
 Waarom zijn er zoveel Nederlandse woorden in de Indone-

sische taal? 
 Welke rol spelen bergen, vulkanen en de zee in de Balinese 

godsdienst? 
 Wat is het favoriete huisdier van Balinese mannen? 
 Wat is een sawa? 

 Wat is een ogoh-ogoh? 
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1. Bali? Waar ligt dat?1. Bali? Waar ligt dat?  

Nederland 

Indonesië 

Indonesië 

Sumatra 

Kalimantan 
Sulawesi 

Bali Java 

Bali is één van de 17.508 eilanden van het 
grote eilandenrijk Indonesië. 
De republiek Indonesië telt meer dan 238 
miljoen inwoners. 
Van die inwoners wonen er bijna 4 miljoen 
op één van de kleinere eilanden Bali. 
Het eiland Bali is ongeveer zo groot als de 
provincie Gelderland.  
Het eiland is klein, maar bijzonder. 

Het eilandenrijk hoorde 350 jaar lang bij Neder-
land.  
Het rijk heette toen Nederlands-Indië. 
Nederlands-Indië was maar liefst 45 keer groter 
dan Nederland zelf. 
Indonesië werd na de Tweede Wereldoorlog een 
onafhankelijk land. 

 



2. De taal2. De taal  

In de tijd van Nederlands-Indië woonden er 
veel Nederlanders in het eilandenrijk.  
Zij bestuurden het grote eilandenrijk. 
Zij spraken Nederlands maar ook Indisch, de 
taal van lokale bevolking. 
Nog steeds worden in Nederland wel Indone-
sische woorden gebruikt. Zij werden door 
Nederlanders meegenomen vanuit Neder-
land-Indië. 
Maar nog veel meer worden Nederlandse 
woorden nog in Indonesië gebruikt. 

Indonesische woorden in Nederland: 
pisang -  banaan (je kunt ook de pisang zijn) 
toko (1) -  winkel 
amok - (amok maken) plotseling zonder reden geweld 
gaan gebruiken. 
piekeren - komt van het woord pikir dat nadenken be-
tekent. 
kras - komt van keras dat sterk betekent 

Nederlandse woorden in Indonesië: 
Asbak, handuk -  handdoek ( u = oe), kulkas - koelkast 
ritsleting - ritssluiting, jas , oom, tante,  gratis, duit ( een oud woord 
voor geld. In Indonesië uitgesproken als doe-it) 
panekuk (pannenkoek),  kantor (2) (kantoor), spanduk (spandoek), 
puin (uitspraak poe-ien), kakus (3) (kakhuis of wc-huisje) 
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3. De godsdienst3. De godsdienst  

Het Balinees Hindoeïsme is een bijzondere 
godsdienst.  
De godsdienst op Bali verschilt erg van het 
Hindoeïsme in India.  
Balinees Hindoeïsme is een mengvorm van 
het Hindoeïsme, Boeddhisme, het geloof  in 
een levende natuur en het geloof  in de 
geesten van de voorouders. 
 
Er wordt wel gezegd: “Een Balinees heeft 
niet een godsdienst, nee, de Balinees is 
zijn godsdienst”. 
 

De godsdienst kent drie goden: De god die schept heet 
Brahma (1), de god die beschermt heet Vishnu (2) en de 
god die vernietigt heet Shiva (3). 

Plaatsen spelen een belangrijk rol bij de godsdienst. 
De zee geldt als een plaats waar de slechte geesten leven.  
Bergen en vulkanen (4) op het eiland zijn de plekken  
waar de goden, natuurgeesten  en de geesten van de 
overleden voorouders wonen. 
Tussen de bergen en de zee bevindt zich de mensen-
wereld. Daar vechten boze en slechte geesten met elkaar 
tot in eeuwigheid. 
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4. Offers4. Offers  

Om geesten en goden te danken, zijn de 
Balinezen de hele dag druk met het bren-
gen van offers. 
Dagelijks worden er drie kleine offers ge-
bracht.  
Je vindt offers op stoepen, kruispunten, 
voor winkels en huizen, op het strand, 
maar ook bij altaren bij huizen en tem-
pels. Bij grote plechtigheden worden gro-
tere offers gebracht.  

 

 

Grotere plechtigheden vragen 
grotere offers (2).  
Die offers bestaan voor een 
groot deel uit fruit, rijst of ge-
braden kip. Deze offers worden 
naar tempels gebracht. 
Soms zijn er grote plechtig-
heden op het strand of gewoon 
midden op een kruispunt.  
Dat vele offeren maakt de 
godsdienst vooral voor arme 
Balinezen erg duur. 

De kleine offerbakjes (1) vind 
je overal op Bali.  
Er zitten allerlei verschillende 
soorten bloemen in.  
Vaak zitten er gekookte rijst 
en kleine koekjes in.  
Bovenop liggen enkele stok-
jes wierook die een heerlijke 
geur verspreiden.  
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5. Hanen5. Hanen  

Balinese mannen zijn dol op hanen.  
De hanen worden geaaid en gemasseerd als echte huisdieren. 
De hanen worden gebruikt voor hanengevechten.  
Twee hanen met scherpe mesjes aan de poten gaan elkaar te lijf. 
De haan die het langst op zijn poten blijft staan is de winnaar. 
Er wordt flink gewed bij deze hanengevechten. 
Hanengevechten zijn verboden.  
Dus het gebeurt vooral stiekem op plaatsjes achteraf. 

 

Hanengevechten bij de tempel zijn 
niet verboden.  
Er wordt nu ook niet gewed.  
Het bloed van de verliezende haan is 
een offer voor de lage geesten die bij 
de grond leven.  
Deze geesten zijn onstuimig, hebberig 
en gulzig.  
Het hanenbloed houdt bij zo’n gods-
dienstige plechtigheid deze lage gees-
ten tevreden. 

Langs de wegen in Bali staan vaak omgekeerde manden (1). 
Eronder zit een haan. Zo wennen de hanen aan de drukte van 
verkeer en mensen.  Ook zie je mannen vaak met draagmandjes 
(2) waarin een haan zit. Ze lopen zo te pronken met hun haan of 

zijn op weg naar een gevecht. 
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6. Dans6. Dans  

Ook Balinese dansen horen bij de godsdienst.   
De danskunst wordt vertoond bij tempelfeesten of  andere 
plechtigheden. 
Al op jonge leeftijd leren vooral meisje, maar ook jongens 
de kneepjes van deze danskunst. 
De dansen zijn honderden jaren oud.  
Voor toeristen worden deze dansen ook opgevoerd.  
Sommige  Balinezen verdienen op deze manier hun geld. 
 

 

De Balinese dans Legong (2) wordt gedanst door twee jonge 
meisjes. Ze worden vanaf jonge leeftijd getraind.  
Opvallend is het neerzetten van de voeten, de handgebaren 
en de uitdrukking van het gezicht van de danseressen.  
Word je uitverkoren om in een voorstelling te dansen dan is 
dat een hele eer.  
Als een meisje 14 jaar is dan wordt ze al te oud voor deze 
dans. 

De Barong, een leeuwachtig dier, is de 
hoofdpersoon in de Barongdans (1).  
Barong is de koning van de goede geesten. 

Tijdens de dans levert Barong een 
gevecht met Rangda, de koningin 
van het slechte. 
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7. Rijst (1)7. Rijst (1)  

Rijst is het belangrijkste voedsel in Indonesië net 
als in veel andere landen in Azië. 
Op Bali is rijst niet alleen voedsel. Rijst is ook een 
belangrijk onderdeel van de godsdienst.  
Rijst vind je in offerbakjes.  
Ook plakken Balinezen na een gebed ongekookte 
rijstkorrels op hun voorhoofd of  keel (1).  
Die rijst herinnert hen aan de goden en geeft ook 
bescherming. Op elk rijstveld vind je een altaar om 
offers te brengen. 
Rijstbouw is een precies en tijdrovend werk. 

Eerst wordt de sawa (2) (het rijstveld) geploegd.  
Vaak gebeurt dat met kleine ploegmachines, soms 
nog met buffels voor de ploeg. 
Rijst heeft veel water nodig. Het veld moet goed nat 
blijven. Rond de rijstvelden zijn dammetjes aan-
gelegd. Ze zijn ook het looppad voor de boer en ze 
houden het water tegen. 
Soms moet er nieuw water bij. De hoogliggende dam-
metjes worden opengemaakt om nieuw water binnen 
te laten stromen. 
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Op één klein deel van het veld zaait de boer zijn rijst.  
Na korte tijd komen er in het zaaibed (1) groene sprieten boven 
het water uit. Het wordt een piepklein grasveldje (rijst is net als 
haver en tarwe een grassoort). Dit zijn de jonge rijstplantjes. 

De jonge rijstplantjes worden nu in 
het grote veld uitgezet (2).  
Dat gebeurt in keurige rechte rijen.  
Dit het werk van vrouwen.  
Men gelooft dat hierdoor de oogst 
groot zal zijn. 

De oogst (4)  gebeurt 
nog met de hand.  
De halmen worden af-
gesneden.  
De rijstkorrels worden 
er daarna uitgeslagen 
en daarna in de zon 
gedroogd . 

4 

Rijst (2)Rijst (2)  

De rijstplanten (3) groeien 
hard in het zonnige, tropische 
klimaat.  
Eerst bloeit de plant en de 
wind neemt het stuifmeel 
mee. Zo worden de andere 
rijstplanten bevrucht. 
Nu gaan de zaden (de rijst) 
groeien. Een boer kan twee 
tot drie keer per jaar oogsten. 
Dat ligt aan de rijstsoort 
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8. Honden8. Honden  

Op de straten op Bali zie je opvallend 
veel honden. Sommige honden horen bij 
een huis. Andere honden zwerven in 
groepjes rond. 
Balinezen gaan op een andere manier 
met honden om dan de Nederlandse 
hondenbezitters. 
De meeste Balinese honden zien nooit 
een dierenarts. Veel honden hebben 
huidziektes. Ze leven meestal van het af-
val en het eten uit de offerbakjes op 
straat. Ook zitten de honden vaak aan de 
ketting bij een huis. 
 

Er worden veel pups geboren.  
Het aantal honden groeit en groeit 
daardoor. Veel pups halen het 
eerste jaar niet door het verkeer. 
Veel pups worden al ziek geboren. 
Ook worden veel honden vergiftigd 
sinds er een jaar of vijf op Bali de 
dodelijke ziekte rabiës of honds-
dolheid heerst. Veel mensen zijn 
bang besmet te raken door een 
beet van een hondsdolle hond. 

Ook worden honden net als andere dieren, zoals kip-
pen, varkens en schildpadden geofferd.  
Door die offers moeten geesten tevreden gehouden 
worden. 
In sommige dorpjes zijn kleine Balinese eethuisjes 
die ook hondenvlees op het menu hebben. 



9. Wonen9. Wonen  

Veel Balinezen wonen meer en meer in 
Westerse huizen.  
Toch wonen er ook nog veel Balinezen in 
traditionele Balinese huizen.  
Deze huizen zijn ommuurd.   
Alle ramen kijken uit op de binnenplaats. 
Er zijn geen ramen aan de buitenkant.  
Er wonen meerdere gezinnen uit dezelfde 
familie bij elkaar. Meisjes gaan later bij 
hun schoonfamilie wonen.   
Getrouwde zonen met hun vrouw en kin-
deren blijven meestal thuis wonen. 

De huizen zijn gebouwd 
volgens een vast plan. 
Het huisaltaar (1) staat 
altijd in een hoek die 
wijst naar de kant van 
de bergen.  
Dat is immers de plaats 
waar de goden, natuur-
geesten  en overleden 
voorouders wonen. 
 

De smalle ingang (2) is bijzonder. Op ongeveer 1 meter achter 
de ingang staat een muurtje. Je kunt niet rechtdoor lopen, 
maar alleen links of rechtsaf gaan. Waarom?  
Het muurtje houdt de geesten tegen. Geesten kunnen 
namelijk alleen recht vooruit bewegen. 

2 
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10. Balinese kunst10. Balinese kunst  

Als toeristen Bali bezoeken, is  het eerste dat opvalt 
de overdaad aan kunst.  
Schilderijen, maskers, beelden van hout en steen, 
de muziek en de dans. De kunst is er ter ere van de 
goden. Het maken van die kunst geeft de voldoening 
en is het belangrijkste.  
Nu toeristen in grote aantallen Bali bezoeken, wordt 
kunst voor een groot deel voor toeristen gemaakt. 
Vaak worden dezelfde schilderijen en beelden in 
grote aantallen gemaakt.  
Het is nu meer handwerk geworden. 
Langs stranden, wegen en in dorpen wordt dat 
handwerk te koop aangeboden. 
 

In de Balinese taal bestaat 
het hele woord kunst niet 
eens. Alle creativiteit van de 
Balinees is er om de goden 
een plezier te doen.  
Het maken van kunst is veel 
belangrijker dan het kunst-
werk zelf. 

Brahma 



11. De dood11. De dood  

De laatste en de belangrijkste plechtigheid 
in het leven van een Balinees is de crematie 
(verbranding) van zijn dode lichaam. 
De ziel verlaat het lichaam om op te stijgen 
naar de hemel.  
Zo kan de ziel in de toekomst weer geboren 
worden in een nieuwgeboren familielid.  
Voor de crematie wordt het lichaam eerst 
tijdelijk begraven bij een tempel. 
Crematies zijn duur.  
Bij rijke families wordt het lichaam vrij kort 
na het begraven verbrand. Die verbranding 
zorgt voor het reinigen van de ziel 
Families die onvoldoende geld hebben, 
wachten net zolang tot het geld er is.  
Pas daarna volgt de crematie. 

Twaalf  dagen na de ver-
branding wordt de as in 
een nieuwe, dure plechtig-
heid uitgestrooid in zee of  
in een rivier (2). 

Arme Balinezen wachten 
vaak met een crematie (1) tot 
een koninklijke crematie.  
Bij zo’n crematie worden 
soms wel honderd andere 
lichamen (van arme mensen) 
gecremeerd. 
Die crematie is gratis. 
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12. Tanden vijlen12. Tanden vijlen  

Het tanden vijlen wordt alleen gedaan bij 
Balinezen uit de hoogste twee kasten.   
Er zijn vier kasten van hoog naar laag: de 
kaste van de priesters, de kaste van de 
koningen en adel, de kaste van handelaren 
en de kaste van de man in de straat (90%).  

Tijdens de maanden juli en augustus 
zijn er bijzondere plechtigheden op 
het eiland.  
Tijdens deze plechtigheden worden 
de tanden gevijld van Balinezen die 
op het punt staan volwassen te wor-
den, . 
De tanden zijn het symbool van lust, 
hebzucht en boosheid.  
Door vooral de scherpe punt van de 
hoektanden weg te vijlen, worden de 
jongeren van het kwade bevrijd.  

Het vijlen van de 
tanden wordt 
gedaan door 
een priester (1) 

11  

 



13. Duisternis en stilte13. Duisternis en stilte  

De grote, duivelse poppen (Ogoh-ogoh) (1) worden door 
de dorpelingen al weken van tevoren zelf gemaakt. Door 
ze te verbranden, wordt het kwade uitgeroeid. Zo wordt 
Bali helemaal bevrijd van het kwade. 

Een heel bijzondere dag op Bali is Nyepi 
(spreek uit Nie-jeppie). 
De dag voor Nyepi worden over het hele 
eiland in dorpen grote duivelse, zelf-
gemaakte poppen rondgedragen.  
Deze kwade geesten worden na zons-
ondergang verbrand. 
Vanaf  6 uur de volgende morgen is het 
een dag van stilte (Nyepi).  
De straten zijn leeg en verlaten (2).  
Geluid is verboden. Alle mensen zijn thuis.  
Er heerst absolute stilte. 
Het vliegveld is gesloten.  
Toeristen moeten in hun hotels blijven.  
Nyepi duurt tot de volgende ochtend 6 
uur.  
In de nacht mag er geen licht aan.  
Het is buiten en binnen aardedonker.  

Door de duisternis 
kunnen de kwade 
geesten de weg niet 
terugvinden naar 
het eiland. 
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14. Toerisme14. Toerisme  

Op Bali wordt het meeste geld ver-
diend aan toerisme. 
Dat geldt vooral voor het zuidelijk 
deel van het eiland. 
Veel toeristen denken dat de tradi-
ties en gebruiken er speciaal voor 
hen zijn. 
Dat is natuurlijk niet waar.  
De Balinezen blijven ondanks dat 
toerisme trouw aan hun geloof  en 
tradities. 
Ze voeren wel speciaal voor toeris-
ten hun dansen op.  
Die zijn dan korter gemaakt. 
Ook vinden Balinezen het niet erg 
als toeristen bij hun plechtigheden 
komen kijken. 

Veel jongeren komen 
naar Bali voor de water-
sport.  
Surfen en kitesurfen zijn 
er razend populair. 
Ook zijn er goede 
plaatsen om te duiken 
of te snorkelen. 

Oudere toeristen bezoeken 
tempels, dansvoorstellingen 
en de   plechtigheden.  
Ook luieren aan het strand is 
natuurlijk populair 



15. Filmpje15. Filmpje  

Bali, Indonesië 

Klik hier 
https://www.youtube.com/
watch_popup?v=2b9txcAt4e0  

https://www.youtube.com/watch_popup?v=2b9txcAt4e0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2b9txcAt4e0






BronnenBronnen  

http://hidden-worlds.com/text/bcp_religion_and_the_culture.htm 

http://www.exploreandmore.org/world/default.htm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bali 



 

Dit is een uitgave van E-duboek 

© Copyright Age Cnossen 2015 
 
Eduboek geeft de koper het exclusieve gebruiksrecht van dit e-boek. Dit exclusie-
ve gebruiksrecht houdt in dat een school, een organisatie of  een individuele ko-
per dit boek mag kopiëren en afdrukken op voorwaarde dat dit       e-boek en de 
kopieën binnen de school, de organisatie of  het huishouden van de koper blijven. 
De e-boeken van Eduboek zijn daartoe voorzien van de gegevens van de koper 
om bovengenoemde verplichting te kunnen waarborgen.  
 

 

 

Colofon en voorwaardenColofon en voorwaarden  


