
 

 

 

 

GRASROKJE 
 
De twee grasrokjes in de 
leskist behoren tot de tra-
ditionele kleding van Pa-
poea.  

 

 

 

 

 

RIEM 
 
Deze riem is versierd met 
schelpen. Het product is 
van waarde voor de 
bruidsschat. 

 KETTINGEN 
De linker ketting is ge-
maakt van van varkenstan-
den. De andere ketting is 
gemaakt van schelpen. 
Beide producten hebben 
waarde voor de bruids-
schat. 

 SIERADEN 
 
Deze kettingen en arm-
band zijn gemaakt van 
allerlei gedroogde zaden 
uit een boom.  

 KAM 
 
Twee handgemaakte kam-
men 

 BOTWERK 
 
Het grote bot is geslepen 
tot een scherp gebruiks-
voorwerp. De neuspier-
cings zijn gemaakt van 
slagtanden van een bos-
varken. 

 AMULET 
 
De amulet is bedoeld voor 
mannen in de strijd. Het 
witte deel wordt op de 
borst gehangen en is een 
schelp.  

 

 

 

 

 

LANDBOUWWERKTUIG 
 
Originele stenen bijl uit 
Papoea. De steen wordt 
door mensen zelf bewerkt 
en geslepen tot een goede 
bijl om hout te klieven.  

 

 

 

 

 

GEREEDSCHAPPEN 
 
Nog twee landbouwwerk-
tuigen en drie verkorte 
speren. Pas op: de speren 
kunnen nog best scherp 
zijn. 

 KOPSTUKKEN 
 
Zes kopstukken van een 
stenen bijl. De stenen wor-
den vlijmscherp geslepen 
en gebruikt om hout mee 
te klieven.  

 MINI PIJL EN BOOG  
 
Een klein voorbeeldsetje 
van pijl en boog zoals op 
Papoea gebruikt. Het ma-
teriaal is door veroudering 
kwetsbaar geworden. 

 PIJLKOPPEN 
Deze pijlkoppen worden 
gemaakt van bamboe. Let 
op de verschillende pun-
ten. Drie punten: schieten 
van vogels. Eén punt: het 
doden van een varken. 

  

 VLAG VAN INDONESIË 
 
Papoea is een provincie 
van Indonesië. Het eiland 
heeft zelf een heel andere 
vlag, die niet gebruikt mag 
worden. Zoek maar op: 
morgenstervlag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAAGNETTEN 
 
Draagnetten worden veel 
gebruikt door vrouwen op 
Papoea om allerlei spullen 
in te dragen. Het draad is 
gemaakt van boomschors 
en wordt gekleurd met aar-
de, as of door bloemen. 
Het net is ijzersterk. Men 
draagt er kinderen in, hout, 
zoete aardappelen, fruit, 
etcetera.  
In de leskist zijn talloze 
draagnetten te vinden, 
grotere en kleinere. Ze 
mogen getest worden. 

 DRAAGNET 
Dit net is van synthetische 
materialen en is ook ijzer-
sterk. Vrouwen gebruiken 
vaak veel netten over el-
kaar om een baby te be-
schermen tegen kou bij het 
dragen op de rug.  

 ONDERZETTERS 
 
Drie onderzetters van ge-
vlochten rotan. 

 JAS 
 
Een kleurige jas van batik-
stof. Batik wordt gemaakt 
op de eilanden Java, Bali 
en Sulawesi. 

 BLOUSE 
 
Een kleurige blouse van 
batikstof. 

 T-SHIRT 
 
Dit shirt draagt de opdruk 
van het deputaatschap 
Diaconale zaken 
(Yakpesmi), van de Gereja 
Jemaat Reformasi di Pa-
pua.  

 

 

 

 

 

BIJBEL 
 
De bijbel in de Yali-taal. 
‘Allah wene’ betekent ‘het 
Woord van God’. 

 

 

 

 

 

LIEDBUNDEL 
 
Vroeger werd deze bundel 
met psalmen en liederen 
gebruikt in de GJRP. In-
middels is er een nieuwe 
bundel gekomen. 

 BOEKJES 
 
Links is een zondag-
schoolboekje met tekenin-
gen. Rechts is een boekje 
in de Yali-taal. 

 LANDKAART 
 
Een grote landkaart van 
Indonesië en een al wat 
oudere kaart van Papoea. 

  

 BAMBOEFLUITJES 
 
Zes bamboefluitjes zitten 
in de leskist. Het is een 
kunst om er goed op te 
spelen. 

 TROMMEL 
 
Een prachtige, sierlijk be-
werkte trommel uit hout. 



 HUTJE 
 
Deze maquette geeft een 
beeld van een traditioneel 
gebouwde hut. 

 SOUVENIR 
 
Deze vier gebakken huis-
jes van aardewerk zijn be-
doeld als aandenken aan 
Papoea. Binnenin zit een 
klepel, zodat ze klingelen. 

 KUNST 
 
Vier foto’s van kunstzinni-
ge uitingen. Het materiaal 
is geplette, gespannen en 
gedroogde boomschors. 
Daarop kan getekend wor-
den. 

  

  

  


