Algemene Informatie
Indonesië in het kort
De grootste archipel ter wereld, is Indonesië
gezegend met zeer uiteenlopende culturen en een groot
aantal toeristische attracties. Het merendeel van de
bevolking bewoont de vijf grootste eilanden: Sumatra,
Java, Kalimantan, Sulawesi en Papua. Het bewonen
van deze verschillende eilanden draagt bij aan hun
diverse culturen, die tevens beinvloed zijn door vreemde
culturen, zoals de Indiasche, de Arabische, de Chineze,
de Europeese, en de Maleise culturen. Dit wordt onder
meer weerspiegeld in de wayang kulit (leren poppen)
schaduwspel op Java en de Balinese traditionele dansen,
die rijkelijk beinvloed zijn door de Hindoese cultuur en
mythen.
Overeenkomstig de Grondwet genieten de inwoners
van het land dat haar onafhankelijkheid verklaarde op
17 augustus 1945, vrijheid van godsdienst. Ofschoon
geen Islamitische staat, is Indonesië ‘s-werelds meest
bevolkte Islamitische natie. De andere godsdiensten
die door de staat worden erkend zijn de Protestantse
en de Rooms-Katholieke godsdienst, het Hindoeisme,
Boeddhisme en Confucianisme.
De grondleggers van de natie hebben deze
verschillen verenigd in het motto “Bhinneka Tunggal
Ika”, hetgeen éénheid in verscheidenheid betekent.
De nationale taal is Bahasa Indonesia, dat gebruikt
wordt om te communiceren tussen de mensen van
verschillende ethnische groeperingen, die elk hun eigen
taal hebben, en die hen verenigd. De Indonesische taal
wordt onderwezen en gebruikt op scholen, en in zakelijke
en politieke activiteiten.

Indonesië heeft vele soorten traditioneel voedsel.
Rijst is het basisvoedsel, meestal opgediend met
bijgerechten zoals vlees en groenten. Andere traditionele
keukens zijn meestal sterk gekruid en bevatten kokosmelk.
Indonesië
heeft
haar
eigen
tradionele
tekstielsoorten: batik is voornamelijk op Java te vinden;
songket in Sumatra (songket pandai sikek van West
Sumatra, Palembang songket, Jambi songket, Lampung
tot Tarutung songket), en weefsel van Dayak, Sumba en
Flores.
Traditionele muziekopvoeringen omvatten gamelan
en kerontjong in Midden Java, en angklung in West Java.
Een ander populair muziek-genre is dangdut, dat een
mengsel is van Indiasche, Arabische en Maleise invloeden.
Indonesië is rijk aan plantaardig- en dierlijke
species. Tot de meest bekende lokale plantenspecies
behoort Rafflesia Arnoldii, ‘s-werelds grootste bloem die
op Sumatra groeit. De archipel biedt ook een tehuis aan
diverse soorten orchideeën en medicinale planten (ruim
6.000 species).
De dieren in het westelijk deel van Indonesië hebben
de zelfde eigenschappen als die in andere delen van
het Aziatisch werelddeel. Daaronder zijn tijgers, beren,
olifanten, buffels, orang utans en nijlpaarden. De dieren
in het oostelijk deel van Indonesië daarentegen, hebben
meer eigenschappen als die op het Australisch werelddeel,
er zijn hier een aantal soorten van vogels – waaronder de
meest beroemde de Paradijsvogel, en kangoeroes.
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Jakarta

De hoofdstad van Indonesië, Jakarta met als
symbool het Nationaal Monument, is het centrum van
regerings- en zakenactiviteiten van het land. Behalve
dat zich hier het Staatspaleis, het Parlement, en het
hoofdkantoor van Bank Indonesia bevinden, is de stad
met een oppervlakte van 740,8 vierkante meter, tevens
de lokatie van de Indonesische Beurs en het kantoor
van het Coordinerend Lichaam voor Investeringen.
De stad met haar 8,5 miljoen inwoners bergt
eveneens veel historisch erfgoed, te beginnen
met de Sunda Kelapa Haven, die ruim 500 jaar
geleden gebouwd werd, het Fatahillah Museum dat
eens het kantoor was van de Nederlands-Indische
Gouverneurs Generaal, en het Nationaal Museum of
Gadjah Museum, dat het grootste aantal collecties
van heel Indonesië bergt (gebouwd in 1862 door de
Nederlandse regering onder de toenmalige Gouverneur
Generaal JCM Radermacher).
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Jakarta

Jakarta bij Nacht

Jakarta
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Nationaal Museum

Galangan Cafe & Restaurant

Het Nationaal Museum
Het Nationaal Museum van
de Republiek Indonesië, of het
Gadjah (Olifant) Museum ligt aan
Jalan Merdeka Barat, Jakarta
Centrum. Het bevat meer dan
140.000 collecties, en is een
bewijs van Europese invloed, in
het bijzonder het Renaissance
tijdperk, in het land. Als een
institutie is het museum geboren
in 1778, gedurende de oprichting
van het Bataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen
door de Nederlandse regering.
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Jakarta

Sunda Kelapa Haven, Noord Jakarta

Sunda Kelapa Haven en Fatahillah Museum
De Sunda Kelapa Haven is beroemd sinds de 12de eeuw. Toen
Islamitische en Europese ontdekkingsreizigers het land binnen kwamen,
werd Sunda Kelapa het onderwerp van concurrentie tussen de plaatselijke
en Europese vorsten. Niet ver van de haven, tegenwoordig gebruikt door
traditionele schepen die lokale grondstoffen vervoeren, staat het Fatahillah
Museum, dat kortgeleden herdoopt is tot Jakarta History Museum. Het
gebouw was eens het Gemeentehuis, gebouwd vanaf 1707 tot 1710 in
opdracht van de toenmalige Gouverneur Generaal Johan Van Hoorn.
Ongeveer 45 kilometers verwijderd van de noordelijke kust van Jakarta,
ligt het Duizend Eilanden Nationaal Park, één van Indonesië’s maritieme
conservatie gebieden. In Srengseng Sawah, Zuid Jakarta, kan de toerist een
cultureel conservatiegebied vinden van de Betawi bevolkingsgroep. In Oost
Jakarta, ligt het miniatuurpark Taman Mini Indonesia Indah, dat een portret
geeft van de diversiteit van Indonesië. En in Noord Jakarta, meer specifiek
in Antjol, kunnen de toeristen een recreatieoord bezoeken dat high-tech
en gegarandeerd veilige ritjes biedt: Dunia Fantasi Wonderland. Een paar
honderd meters van deze plek ligt Sea World Indonesia, met een collectie
van een aantal zoet- en zeewater biota.

Fantasy World, Noord Jakarta

Jakarta
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Sumatra

De Klokkentoren, West Sumatra
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Sumatra

Het zesde grootste eiland ter wereld staat ook
bekend als Andalas en Suwarnadwipa (het gouden
eiland). De naam heeft een redelijke basis vanwege
de overvloedige natuurlijke bronnen van Sumatra. Van
de vijf rijkste provincies van Indonesië, liggen er drie
op het eiland van Sumatra, namenlijk Nanggroe Aceh
Darussalam, Riau en Zuid Sumatra. De voornaamste
producten van het eiland van Sumatra zijn palmolie,
tabak, petroleum, tin, bauxiet, steenkool en natuurlijkgas.
In het westelijk deel van het eiland strekt het
Bukit Barisan gebergte zich uit van het zuiden naar het
noorden, met hier en daar een aantal active vulkanen
die ten hemel rijzen. Neem bijvoorbeeld de berg Bukit
Kaba (Bengkulu) en de berg Kerintji (Jambi). Het eiland
Sumatra bevat tevens zeer veel meren, waaronder
het Laut Tawar meer (Atjeh), het Toba meer (Noord
Sumatra), het Singkarak meer, het Maninjau meer,
het “Di atas dan Di bawah” (boven en beneden) meer
(West Sumatra), het Ranau meer (Zuid Sumatra), het
“Dendam Tak Sudah” (oneindige wraak) meer, en het
Tes meer (Bengkulu).

De berg Kerintji, Djambi
Sumatra
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Het Manindjau meer, West Sumatra

Dragon Boat Festival
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Sumatra

Onder deze meren, is Toba het
meest populair. Het meer is 100 kilometer
lang en 30 kilometer breed, en is een van
de belangrijkste toeristenbestemmingen
van Noord Sumatra, naast Bukit Lawang
en het eiland Nias. Rondom het meer,
dat 176 kilometers van Medan verwijderd
is, kunnen de bezoekers van de frisse
lucht genieten terwijl ze de omringende
heuvels bezichtigen. Ze kunnen ook in
het meer zwemmen, of het onderzoeken
in een speed boat.

Ngarai Sihanouk, West Sumatra

In
West
Sumatra,
is
ondertussen
Bukit
Tinggi
een van de meest geliefde
toeristenbestemmingen.
Bekend
om zijn frisse lucht en prachtige
panorama,
staat
Bukittinggi
tevens bekend als de belangrijkste
handelsstad van West Sumatra.
De stad heeft een aantal
toeristattracties zoals Djam Gadang
(de klokkentoren), Goa Djepang (de
Japanse grotten), Taman Bundo
Kanduang
Dierentuin,
Ngalau
Kamang, Djendjang 40 en de Bovenen Benedenmarkt.
In de buurt van Bukittinggi
bevindt zich een steile bergkloof,
die zich 15 km uitstrekt tussen
Kota Gadang in het zuiden tot
Sianok Enam Suku, en eindigende
in Palupuh. De kloof heet Ngarai
Sianok. Honderd meter diep en 200
meter breed, wordt een klein deel van
de steile kloofwand door de Sianok
Rivier doorsneden. Men kan van
praktisch alle soorten traditionele
kunstopvoeringen en spelen van de
Minangkabau bevolkingsgroep in de
stad genieten, waaronder Saluang,
Rabab, Randai, de karbouwenrace
in Pandai Sikek en de eendenrace
in Payakumbuh.

Sumatra
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Tobameer, Noord Sumatra

Voor degenen die van ecotoerisme en natuurtoerisme houden, is
het de moeite waard om de Provincie Atjeh te bezoeken. De Veranda van
Mekka – de bijnaam van Atjeh – herbergt het Gunung Leuser Nationaal
Park. Het park dat door een zone-systeem wordt beheerd, wordt gebruikt
voor onderzoek, wetenschappelijke-, onderwijs-, culturele-, toeristische- en
ontstpanningsdoeleinden. Een der meest populaire toeristattracties in dit gebied
is het Sumatra Orangutan Observatiecentrum – Bukit Lawang in de Bukit Lawang
natuurtoerisme locatie in Bohorok.
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Sumatra

Surfing op de Nias

Voor liefhebbers van surfen,
kan men het eiland Nias en het eiland
Mentawai niet overslaan. Sorake Strand
in de Lagundri Baai, eiland Nias, is een
geliefde plek van internationale surfers.
Het strand dat vaak gebruikt wordt voor
internationale surfing wedstrijden, is
geliefd vanwege haar turquoise waters.

Het Bintan Strand

Sumatra
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Java
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Java

De Borobudur Tempel, Midden Java

De populairste nalatenschap uit
de oudheid in het dichtstbevolkte eiland
ter wereld is de Borobudur Temple.
Gelegen in Magelang, Midden Java, is
Borobudur – volgens de Nederlandse
geschiedkundige JG de Casparis –
gebouwd door Mahayan Boeddhisten
in de jaren 800, gedurende de regering
van de Sailendra Dinasty. De tempel
bestaat uit zes vierkante platforms en
drie cirkelvormige, met een hoofdstupa
aan de top.

Java
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Het Ngayogyakarta Hadiningrat Paleis

De bouw van Keraton Yogyakarta of het
Yogyakarta Paleis nam een aanvang in de tijd van
Sultan Hamengku Buwono I, enkele maanden na
de ondertekening van het Giyanti Verbond in 1755.
De architect was de Sultan zelf, de grondlegger
van de Nyagyogyakarta Hadiningrat monarchie. De
gebouwen binnen het Keraton Yogyakarta complex
hebben de traditionele Javaanse architectuurstijl.
Echter zijn in sommige gedeelten de invloed van
buitenlandse culturen waar te nemen, zoals de
Portugeze, Hollandse en zelfs Chineze cultuur.

Keraton Troepen
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Java

De Jaipong Dans

Java
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Grebeg Ceremony

Drie keer per jaar volgens de
Javaanse kalender, houdt het paleis een
‘Grebeg’ ceremonie, samenvallend met
de 12de Mulud (de derde maand), de
eerste Syawal (de tiende maand) en de
10de van Besar (de twaalfde maand).
Op deze dagen zal de Sultan geld
doneren aan zijn volk als een uiting van
dank aan God voor de welvaart van het
vorstendom.

Vredenburg Fortress
16

Java

Naast Grebeg is er de Sekaten ceremonie,
die zeven dagen duurt. De ceremonie,
waaronder een wayang kulit opvoering, wordt
naar men zegt gehouden sinds het tijdperk van
het Koninkrijk Demak als een middel om de
Islam te verspreiden onder de lokale bevolking.
In Yogyakarta kunnen toeristen leren
hoe men batik maakt. Ze kunnen deelnemen
aan batik-klassen in Sleman, Tamansari,
Prawirotaman en Sosrowijayan voor Rp 40.000
– Rp 100.000 per persoon. Men kan leren door
zorgvuldig het batikprocess te observeren, te
beginnen met het tekenen van de patronen,
kleuren, vermengen van de ingrediënten, de
canting over het doek strijken, om de kleuren te
perfectioneren. Toeristen krijgen de gelegeheid
om hun eigen batik patronen te ontwerpen.

Batik-proces

Leren Poppen

Java
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Parangkusumo Zandheuvel, Yogyakarta

Op ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Yogyakarta ligt een toeristattractie aan
de kust, met het gezicht op de Indische Oceaan: Parangtritis Strand. Omgeven door
hoge zanderige bergen en enorme golven, biedt het strand een unieke aanblik. Het
heeft een openbaar badhuis, waarvan het water gezegd wordt genezende kracht te
bezitten voor diverse kwalen, waaronder huidkwalen.
Men gelooft ook dat het strand de ontmoetingsplaats is van de Vorsten van
Yogyakarta en de Koningin van de Zuidzee. Op bepaalde dagen (meestal in de Suro
maand), zenden de lokalen hun offerandes aan de koningin, bekend als Nyai Rara Kidul
in het Javaans. Het Parangtritis Strand is een der voornaamste toeristbestemmingen
in Yogyakarta, in het bijzonder bezocht aan de vooravond van het Nieuwe Jaar volgens
de Javaanse kalneder (1ste Muharram/Suro).
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Java

Berg Bromo, Oost Java

Het Bromo Tengger Semeru Nationaal Park

Het Bromo Tengger Semeru Nationaal Park is het enige
conservatiegebied in Indonesië met een unieke zandzee van 5.250
hectares, gelegen op 2.100 meter boven de zeespiegel met de berg
Bromo die zich in het midden verheft. De actieve vulkaan heeft een
krater die van noord naar zuid een diameter van ongeveer 800 meter
heeft, en van oost naar west 600 meter. Ieder jaar, gedurende de
volle maan in december of januari, wordt de Kasodo ceremonie in dit
gebied gehouden. Gedurende de ceremonie bidt de lokale Tengger
stam voor overvloedige oogsten, bescherming tegen ongelukken, en
herstel van ziekten door hun offerandes in de krater van Bromo te
werpen.

Java
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Bali
Bali is ongetwijfeld de meest
gelievde
toeristbestemming
van
Indonesië. Evenals andere buitenlandse
toeristen, vinden Hollandse toeristen het
‘t best om zich op het Eiland der Goden
te ontspannen. Behalve dat het bekend
staat om de mooie natuur, is Bali tevens
welbekend om haar kunstwerken: haar
beelden, houtsnijwerk, schilderijen
en dansen, om niet te spreken van de
unieke culturele en religieuze rituelen
die de bezoekers uitnodigt om te blijven
en te kijken.

Zonsondergang in Nusa Dua
20

Bali

Ketjak Dans
Bali
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Barong Dance
Het centrum van de kunst ligt in Ubud, Regentschap Gianjar. Toeristen kunnen hier genieten van de Barong
dans en Kris dans opvoeringen, en het Batik (traditionele Indonesische textiel) productiecentrum bezoeken in
Galuh Batik in het Batubulan gebied. Ubud is de plek waar het Rudana Museum en Radana Fine Art Gallery
gevestigd zijn. Het museum bewaart een collectie van meer dan 400 schilderijen en beelden; de kunstwerken
van lokale alsook buitenlandse kunstenaars.
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Bali

Spa op The Rock, The Ritz Carlron Bali Resort

Kuta, Sanur, Seminyak, Djimbaran and Nusa Dua zijn sommige van
de meest populaire stranden en plekken voor ontspanning in Bali. Het
Nusa Dua gebied heeft de meest complete toeristfaciliteiten vergeleken
bij andere toeristgebieden in Bali en zelfs Indonesië. De faciliteiten
omvatten accomodatie, sportfaciliteiten en winkelcentra. Nusa Dua was
de gastheer van de VN Conferentie over Klimaatverandering van 3-14
december 2007.
Enkele kilometers van Kintamani Batur, een toeristbesteming
bekend om haar frisse berglucht en mooie panorama, staat de Pura
Besakih tempel apart in de voetheuvels van de berg Agung. De tempel,
gelegen in het regentschap Karangasem, is de grootste tempel van Bali.
Niet te verwonderen dat het altijd vol is met Hindoe-volgelingen van het
gehele land iedere keer dat er een ceremonie gehouden wordt.

Traditionele Costum
Bali
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Ngaben Ceremony

Ngaben behoort tot de culturele gebeurtenissen
waar de toeristen het meest naar uitkijken. De
crematieceremonie wordt gehouden door de Balinezen
voor hun overleden familieleden. Ngaben wordt geacht
een soort van schuldvereffening aan de overledenen
te zijn. Het wordt gekenmerkt als even belangrijk als de
ceremonieën die voor de levenden worden gehouden,
zoals de ceremonie van het tanden snijden.
De meest populaire kunstopvoering in Bali
is hoogstwaarschijnlijk de Ketjak dans, die door
merendeels mannelijke dansers wordt opgevoerd.
Ongeveer 150 dansers zitten in een kring met hun
handen omhoog. De bewegingen stellen een scene
uit de Ramayana voor, waarin de apentroepen Rama
helpen om tegen Rahwana te vechten.
Bali heeft een zeetuin met de beste management
in Indonesië, genaamd Tulamben. Gelegen aan de
voet van de berg Agung, is de zeetuin te bereiken
door rechtstreeks van de kustlijn te duiken. Op een
diepte van 25 meter onder het zeeoppervlak, kunnen
de duikers het wrak vinden van een Amerikaans
oorlogsvrachtschip, de USS Liberty, dat gezonken is
nadat een Japans oorlogsschip een torpedo in haar
vuurde gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het 120
m. lange oorlogsschipwrak is het ikoon van Tulamben.
Een andere grote attractie van de zeetuin zijn de
visgroepen die de duikers vergezellen op een diepte
van 15 meter onder de zeespiegel. Wat Tulamben ook
zo bijzonder maakt is de zeestroom, die het hele jaar
tamelijk kalm is. Het is niet te verwonderen dat de plek
als een zeer comfortabele duikplek wordt beschouwd,
zelfs voor beginnelingen.
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Bali

Surfen op Kuta Beach
Bali
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Ulundanu Tempel
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Bali

Zonsondergang bij Tanah Lot Tempel

Nusa Tenggara

Gili Trawangan
Deze provincie huisvest vele eilanden met adembenemend uitzicht, zoals
Gili Trawangan, Gili Air en Gili Meno. Gelegen ten noorden voor de kust van het
westelijk deel van Lombok, zijn de eilanden de ideale plek voor activiteiten zoals
snorkelen, scuba duiken en vissen. Hier op deze eilanden liggen witte zandige
stranden en zeetuinen met hun aanzienlijk aantal koraalriffen. Tussen Gili Meno
en Gili Air ligt een van slechts twee plekken ter wereld die de habitat zijn van
blauw koraal, de andere plek ligt in de Caribische Zee.
Net zo interessant is de berg Rindjani. De 3.726 meter boven de zeespiegel
hoge berg is waar het Rindjani Nationale Park ligt. Het meest exotische deel van
Rindjani is het meer Segara Anak (segara betekent zee en anak is kind), dat
vulkanisch gevormd werd na de uitbarsting van de Rindjani. De lokale bevolking
noemt het segara of zee vanwege de kleur van het water, dat zo blauw is als de
oceaan. In 2004 haalde de berg de World Legacy Award van National Geographic
Society en Conservation International, die tevens Rindjani Nationaal Park
benoemde tot de beste plaats in de categorie besturing volgens bestemming.
Het Indonesisch Ministerie van Cultuur en Toerisme stelde in 2007 bij de
wet NTT vast als een nieuwe belangrijke toeristbestemming van het land. Het
eiland Komodo is de enige habitat van de komodo draak, de enige prehistorische
reptielen die tot op heden nog leven. Deze oeroude reuzenhagedissen zijn
verklaard tot een der beschermde diersoorten ter wereld die alleen op dit eiland
leven. Er zijn op het ogenblik slechts ongeveer 2.500 over.
Net zoals zijn buur, NTB, is NTT ook het tehuis van een unieke berg: de berg
Kelimutu. Gelegen op het eiland Flores, heeft de berg drie kratermeren aan zijn
top, bekend als de Driekleurenmeren vanwege hun drie verschillende kleuren:
rood, blauw en wit.

Lake Kelimutu

Nusa Tenggara
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Kalimantan
Kalimantan of Borneo is het grootste
eiland ter wereld. Het is uitermate rijk aan
plant- en dierlijke species, waardoor het eiland
zeer aantrekkelijk is voor toeristen die naar
avontuur en ecologische toers verlangen,
precies wat Tandjung Puting Nationaal Park
in Centraal Kalimanten aanbied. Het gebied is
habitat van 38 species zoogdieren, sommige
waarvan beroemde en beschermde primaten
zoals orangutans, de proboscis aap, owaowa (Javaanse zilverkleurige gibbons) en
honingberen.
De Dajak is een inheemse stam die
Kalimantan bewoont. Tegenwoordig worden
de Dajaks verdeeld in zes grote groepen,
namenlijk
de
Kenjah-Kajan-Bahau,
Ot
Danum, Iban, Murut, Klemantan en Punan.
Zij delen echter sommige gelijke culturele
karakteristieken, inclusief hun traditionele
long house; traditionele voorwerpen zoals
aardewerk, de mandau (sabel), eetstokjes en
beliong (Dajak bijl); hun opvattingen over de
natuur; levensonderhoud (cultivatiesysteem);
en traditionele dansen.

Orang Utan - Palangkaraya
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Kalimantan

Enggano Dance

Dayak Stam

Betang Tumbang Gagu, Traditioneel Huis

Kalimantan
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Bekantan

De rivieren vormen een prominent
transportatiesysteem in Kalimanten. De
grootste rivier van het eiland is de Kapuas,
die tevens de langste Indonesische rivier
is (ongeveer 1.143 km lang). Maar de
populairste is waarschijnlijk de Barito, die de
stad Bandjarmasin in tweeën deelt. Het is
beroemd om zijn traditionele markt, de Muara
Kuin Floating Market, waar de verkopers en
kopers hun transakties doen aan boord van de
djukung (kleine houten bootjes). De djukungs
zijn meestal volbeladen met goederen, vanaf
groenten tot en met huishoudelijke artikelen.
De floating market behoort tot een van Zuid
Kalimantan’s voornaamste toeristattracties,
zodat de stad soms met het Venetië van Italië
wordt vergeleken.
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Kalimantan

Floating Market
Kalimantan
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Sulawesi

Zonsondergang op Bunaken
Dit derde grootste eiland van Indonesië beslaat een gebied van
172.00 km2 en bestaat uit zes provincies: Noord Sulawesi, Gorontalo,
Midden Sulawesi, Zuidoost Sulawesi, West Sulawesi en Zuid Sulawesi.
Het heeft vele wondermooie uitzichten. De beste tijd om Sulawesi te
bezoeken is in de droge tijd, van april tot october. In deze maanden
kunnen de toeristen de beroemde traditionele begravingsceremonie
van de Toradja’s bezichtigen.
Wat de zeetuinen betreft, is het zeker de moeite waard om
Bunaken Nationaal Park in de Baai van Manado, Noord Sulawesi te
bezoeken. De meeste van de 12 diving spots op Bunaken liggen langs
het zuidoostelijke tot het westelijke deel van het eiland. Hier treft men
de “onderwater grote muur” of de “hangende muren” aan, namenlijk
reusachtige koraalmuren die zich verticaal uitstrekken en naar boven
ombuigen. De koraalmuren zijn een belangrijke bron van voedsel voor
de vissen die de wateren rondom het eiland Bunaken bevolken.
Men kan het echter nauwelijks een bezoek aan Sulawesi noemen
zonder enige tijd in Makassar door te brengen. De hoofdplaats van
Zuid Sulawesi was de grootste stad in Zuidoost Azië in de zestiende
eeuw. Vanaf september 2009 heeft Makassar een nieuw ikoon: Trans
Studio Theme Park. Gelegen aan de voornaamste verkeersader,
Jalan Metro Tanjung Bunga, is het 2,7 hektare ontspanningspark
een wereldklasse geintegreerd ontwikkelingsproject dat een familievermaakscentrum, een winkel centrum en een nederzetting omvat.
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Sulawesi

Bunaken Onder Water

Sulawesi
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Lijkplechtigheden

Phinisi Boat Process
Mocht u de bouw van een Phinisiboot willen zien,
dan moet u Tana Beru bezoeken, dat 24 km ten oosten
van Bulukumba ligt. De Phinisiboten zijn gebruikt om
door de Stille Oceaan te reizen om Vancouver in Canada,
Ammanaagappa, Madagaskar, Damar Sagara, Australië
en Japan te bereiken. In Tana Beru kan men de uiterst
bekwame Bonto Bahari bevolking Phinisiboten zien bouwen
met hun traditionele werktuigen. De bouw van iedere boot
wordt voorafgegaan door een traditionele ceremonie.
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Sulawesi

Tongkonan, Traditioneel Huis van Toraja

Ondertussen is Tana Toraja een toeristattractie bekend om zijn rijke cultuur. Gelegen op ongeveer 350
km ten noorden van Makassar is het regentschap o.a. bekend vanwege de traditionele huizen z.g Tongkonan.
Het dak van de Tongkonan is gemaakt van materiaal dat de aristocratische rang van de eigenaar aantoont,
zoals goud, brons, metaal en koper.
Interessante gebeurtenissen in dit gebied zijn de begrafenisceremonie genaamd rambu solo
en de dankzeggingsceremonie of de rambu tuka, die jaarlijks gehouden worden. Na een “kolossale”
begrafenisceremonie wordt het stoffelijk overschot op een rots geplaatst. Een houten beeld van de
overledene wordt dan neergezet naast de beelden van zijn/haar voorgangers.

Sulawesi
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Maluku
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Maluku

Banda Neira, Onder Water

Banda Neira, Strand

De eilanden bestaan uit twee provincies: Maluku met Ambon als
hoofdplaats en Noord Maluku met Ternate als hoofdplaaats. Maluku is
bekend vanwege haar natuurlijke schoonheid en specerijen sinds de
oudheid. Haar honderden eilanden hebben elk een uniek panorama.
Behalve de natuur, dienen goedgepreserveerde erfenissen uit het
Koloniale tijdperk ook als de voornaamste toerist attractie.
Een van de prominente toeristbestemmingen in Ambon is
Marthafons of Martha Alfons schiereiland, dat tegenover de stad
Ambon ligt en te bereiken met een veerboot of houten bootjes. De
voornaamste attractie is haar prachtig zand strand gebarricadeerd
door een meter hoge muren.
Om van zeetoerisme te genieten, dient u naar Banda Naira
te gaan. De schoonheid van de zeetuin en de diversiteit van planten dierlijke species die onder het heldere zeewater leven zijn haar
voornaamste attracties. Oude gebouwen in Banda Naira staan er nog
steeds stevig en goed gepreserveerd. De smalle straatjes van de stad,
die niet meer dan vier meter breed zijn, en de schaduwrijke grote
bomen lang sommige straten geven het een air van een plezierig klein
stadje uit het begin van de 20ste eeuw.

Christina Martatiahahu Monument

Maluku
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Tolukko Fort, Ternate
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Maluku

De cultureel-gepreserveerde gebouwen
liggen het meest in Kampung Ratu en zijn
geconcentreerd rondom het Belgica Fort en
het Mini Paleis. Grote oude huizen omringen
deze plekken. Het Belgica Fort was gebouwd
door de Portugezen van 1602 tot 1611. In
het middelste gedeelte van het fort staat een
wijd open plek dat ooit voor gevangenen werd
gebruikt. In het midden van de open plek zijn
twee geheime bronnen die naar men zegt het
fort verbinden met de haven en Nassau Fort
dicht bij het strand.
Banda Naira is door de Portugezen
gebouwd in het begin van de 16de eeuw en later
door de Hollanders ontwikkeld. Het was tijdens
het tijdperk van de Hollandse kolonisatie dat
Banda Naira zich tot een stad in de Europese stijl
ontwikkelde. Havens, notenmuskaat plantages,
Hollandse nederzettingen, en het kantoor van
de VOC (Vereenigde Oost Indiesche Companie)
werden gebouwd volgens de architectuur van
het Land van de Windmolens.

Nootmuskaat Plantages

Specerijen
Maluku
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Papua

Baliem Village

Het woord “Papua” komt van een Maleise uitdrukking die
“kroeshaar” betekent; een beschrijving van een physieke trek van de
inheemse bevolking van het eiland. Papua heeft een hoog potentieel
als toeristbestemming, en kan tegelijkertijd zee-, culturele-, historischeen ecologische toeristattracties aanbieden.
Om een voorbeeld te noemen van historisch toerisme. In de
stad Sentani staat het Generaal Douglas McArthur Monument, een
herinnering uit de Tweede Wereldoorlog.
Het monument is gebouwd om de bevolking te herinneren aan
de tijd dat de Geallieerde troepen in Jayapura hun militaire basis
in de Zuid-Pacific vestigden in de strijd tegen de Japanse troepen
die in Biak hun basis hadden. Gedurende de Tweede Wereldoorlog
fungeerde Jayapura als het centrum van intelligence activiteiten van
de Geallieerden.

Baliem Stam
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Papua

Mount Jayawijaya

Het
Baliem
Vallei
Festival
wordt
ieder jaar gehouden om de Indonesische
Onafhankelijkheidsdag op 17 augustus te
herdenken. Gedurende deze gebeurtenis
demonstreren de dorpsbewoners gevechten
tussen de dorpen, waarbij speren en peilen
door de tegenstanders naar elkaar geworpen/
geschoten worden.
Evenals Sulawesi en Bali, heeft Papua
een bijzonder mooi zeetoeristenattractie, de
Radja Ampat eilanden, die een zeer interessante
duikplaats bieden. In feite zijn de wateren van
Radja Ampat benoemd tot een van de 10 beste
plaatsen ter wereld om te duiken. In termen van
zeeplanten- en dierlijke species beschouwd men
het zelfs als de numero 1 plek ter wereld.

Baliem Festival

Papua

43

Een team van deskundigen van Conservation International, the Nature
Conservancy, the National Oceanography Institution (LON) en het Indonesisch
Instituut van Wetenschappen (LIPI) heeft in 2001 en 2002 een korte beoordeling
gemaakt, waarin zij vaststelden dat de wateren van Radja Ampat tehuis bieden aan
meer dan 540 hard koraal species (75 percent van ’s-werelds hard koraal species)
meer dan 1.000 koraalvissen species en 700 weekdierenspecies, en het hoogste
aantal van gonodactyloid stomatopod schaaldieren.
Papua biedt tevens een tehuis aan een verbazingwekkende bergketen, het
Djajawidjaja gebergte genaamd. De top van de bergen is een der fenomenale Zeven
Toppen die bergbeklimmers over de hele wereld op het oog hebben. De Djajawidjaja
top is altijd door sneeuw bedekt, en het is een van de drie sneeuwvelden van de
tropen.

Raja Ampat Island
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Papua

