
ETNOGRAFISCHE VERZAMELINGEN & EUROPALIA INDONESIA  

 

 

 
 

 

8 oktober 2017 tot 8 december 2017 

 

WAAR? Verschillende locaties in Gent, gelinkt aan UGent 

WAT? Expo in vitrines met objecten uit de primaire collectie, verhalen, fauna en flora, beeld- en 

luistermateriaal, lezingen, workshops 

 

PRIMAIRE COLLECTIE  

OBJECTEN  

 Voorwerpen uit eigen collectie 

 Gecombineerd met objecten met afbeelding van Ganesha, zoals biljetten, tasjes, lepeltjes... 

 Gecombineerd met hedendaagse Indonesische symbolen van olifantenhoofd, afgebroken slagtand, 

schaal zoetigheden... 

 Koran uit primaire collectie  

 Textiel 

 
INTERVIEW Indonesisch persoon over persoonlijke link met object in de vitrine 

 

 



 

SPELEN MET SCHADUWEN 
OBJECTEN  

 Wayangpoppen 

 Etno-kitsch zoals lepeltjes met wayang poppen, potloden met miniatuurpop op houten omhulsel van 

de stift, batikdoek etc. 

 Gamelan-miniaturen 

 Textiel 

 

INTERVIEW Indonesisch persoon over persoonlijke link met object in de vitrine 

 

TIJDLOZE VERHALEN 
OBJECTEN  

 Miniatuur batikster - rijstblok 

 Iets met buffels 

 Wayangpoppen van soldaten met bajonetten 

 

 
 

BOEK ‘Wreed Schoon’ (‘Knoflookje & Sjalotje’; ‘Hoe Sangkuriang zijn moeder vond en verloor’) van 

Marita de Sterck met prenten van Jonas Thys; ‘Max Havelaar’ van Multatuli (‘SAÏDJAH & ADINDA’) 
 

 

 
 

 

 



ADAT 
OBJECTEN  

 Miniatuur lijkenhuisjes, grafmaskers, voorouderbeelden 

 Magie ”benodigdheden van de doekoen”: wichelboeken, wichelplank, staf, tingkawang 

 Magische voorwerpen: amuletten en krissen 

 Textiel (kan link worden met mythologie) 

 

INTERVIEW met Indonesisch persoon over persoonlijke link met object in de vitrine 

 

 
 

 

 

INDONESISCHE KEUKEN 
OBJECTEN 

 Miniatuur eetstalletjes 

 Kookgerief, zoals scheplepels, vijzel, stampers, bamboekokers, rijstmesjes 

 Sirih-set 

 Nederlandse invloed op Indonesisch eten 

 

BOEK Indonesisch kookboek van Beb Vuyk 

Indonesische geuren a.d.h.v. specerijen... 

 

 
 

 

  



FAUNA, FLORA EN VOEDSEL 
LOCATIE Plantentuin 

OBJECTEN  

 landbouwattributen zoals priemen, pinangschaar, hakmessen, bijlen 

 Rijstcultuur: verhalen, rijstmesjes, rijstblok, fetisj 

 Miniaturen rijsthuisjes, landbouw,... 

 Link met Papoea: sago 

 

INTERVIEW met Indonesisch persoon over persoonlijke link met object in de vitrine 

 

 
 
 

LEZINGEN- EN ACTIVITEITENPROGRAMMA 

 

LEZINGEN  

 Prof. De Neve, onderzoek naar Indonesische bodem, gelinkt aan actuele problematiek rond 

bodemdaling en zeespiegelstijging 

 Prof. Adam, onderzoek naar adat, cultuur en tegenstellingen  

 Prof. Eva De Clercq, onderzoek Mahabharata 

 Paul Cateuw, onderzoek Toradja Cultuur 

 Dr. Pauline van der Zee, onderzoek Asmat Cultuur (Papoea) 

 

 
 

 

 



ACTIVITEITEN 

 Film Papua ‘Walk into Paradise’ 

 Workshop Indonesisch koken  

 

 
 

 

INTERNE SAMENWERKING 

 Professor Eva De Clercq, Vakgroep Oosterse Talen en Culturen  

 Cel Internationale Betrekkingen UGent 

 Dr. Pauline van der Zee, Etnografische Collectie Universiteit van Gent 

 Annelies Geenen, art-consultant Zebrastraat 

 Plantentuin UGent 

 Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte 

 Studente en PhD-studenten Merlin, Nurul en Prabowo, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen  

 InSAG, Indonesian Students Association Ghent 

 Urgent.fm 

 En vele andere…… 

 

 
 


