
 

 

 

 

 

DRAAGNETTEN (VEEL) 
In draagnetten vervoeren 
de vrouwen kinderen, 
hout, zoete aardappel, etc. 
Het ijzersterke net is van 
boomschors. De kleur 
komt van aarde, as of 
bloemen.  

 BEWERKT BOT 
 
Dit zijn botten die zijn ge-
slepen verwerkt tot ge-
bruiksvoorwerpen voor het 
dagelijks leven. 

 LEPEL 
 
Deze lepel is gemaakt van 
hout. 

 DRAAD 
 
Het draad is gemaakt van 
gevlochten boomschors en 
is voorzien van een 
schelp.  

 MAT 
 
Met aan elkaar gehechte 
bladeren maken Papoea’s 
matten. Het dak van een 
hut (groot), een regencape 
(middelgroot) of toepassin-
gen in huis. 

 SCHAAL 
 
Deze mooie houten schaal 
in de vorm van een kano is 
handig en sierlijk. 

 

 

 

 

PIJL EN BOOG 
De bogen worden ge-
maakt van een speciale 
boom die men daarvoor 
plant. De pijlen zijn ge-
maakt van bamboe. In de-
ze kist zijn het alleen nog 
de pijlkoppen.  

 AMULET 
 
In de strijd dragen krijgers 
de amulet op hun borst. Hij 
is gemaakt van schelpen. 

 GEREEDSCHAP 
 
Dit is een handgemaakt 
gereedschap: waarschijn-
lijk bedoeld om mee in de 
aarde te wroeten. 

 MINIATUUR BIJL 
 
Een mini-stenen-bijl van 
Papoea; de stenen bijl be-
hoort inmiddels tot de his-
torie, dus Papoea is er 
trots op. 

 KOPSTUKKEN 
 
In deze kist bevinden zich 
veel kopstukken van de 
stenen Papoea-bijlen. Ze 
zijn zwaar en kunnen ook 
scherpe randjes hebben. 

  

 VOORBEELD HUT 
 
Deze lemen Papoea-hut 
geeft een beeld van de 
hutjes die op de berghel-
lingen staan. 



 

 

 

 

 

ARMBAND 
 
Deze armband is gemaakt 
van schelpen. Vroeger 
was dit een betaalmiddel, 
wat ook werd gebruikt bij 
het uitbetalen van de 
bruidsschat.  

 ARMBANDJES 
 
Gevlochten armversiering. 

 RIEM 
 
Schelpen zijn waardevol 
en dienden als betaalmid-
del. Dit soort riemen speel-
de een rol bij het regelen 
van de bruidsschat.  

 ARMBAND 
 
Natuurlijke armversiering! 
Deze armband is van ste-
vige stengels in elkaar ge-
vlochten. 

 VARKENSTANDEN 
 
De tanden va het bosvar-
ken dienden tot versiering 
van het uiterlijk van Pa-
poea’s. 

 GRASROKJES 
 
Het grasrokje behoort tot 
de traditionele kleding. Let 
op: het droge gras kan 
allergische reacties oproe-
pen. Er zijn twee grasrok-
jes in de kist te vinden. 

 STUK PENISKOKER 
 
Een deel van een penisko-
ker, die Papoea-mannen 
lange tijd droegen. 

 

 

 

 

 

KUNSTBEELD 
 
Uit hout gesneden beeld 
van Papoea-mensfiguur. 

 WANDPLAAT 
 
Wanddoek met schilderij, 
batikstof. Waarschijnlijk 
afkomstig van Bali of Java. 

 PAPOEA-KUNST 
 
Geplet boomschors wordt 
gedroogd en gespannen 
en daarna beschilderd. Dit 
is gemaakt voor toeristen. 
Je ziet de paradijsvogel, 
uniek dier voor Papoea.  

 TROMMEL 
 
Mooie, enigszins toeristi-
sche handtrommel. 

  

 KAART INDONESIË 
 
Grote landkaart van Indo-
nesië, waarop de positie 
van Papoea goed te zien 
is. 

 BOEKJES 
 
Deze prentenboekjes met 
bijbelse verhalen zijn be-
doeld voor de zondag-
school van de GJRP. 


