
Hout, lichtbruin, gele kralen als ogen, 

zittend achter balustrade, 22 cm, 

Biak, Geelvinkbaai, lrian Jaya, Indonesië 

Vóór 1940 ter plaatse verzameld door een 

zendeling, collectie Van Baaren 
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Detail van een kalkspatel bekroond met 

korwarfiguurtje, Geelvinkbaai, lrian Jaya, 

Indonesië, glanzend hout, totale lengte 

21 cm, het figuurtje 7 cm, collectie Van 

Baaren 

Korwar, voorouderfiguren, 
noordwest Nieuw-Guinea 

De Geelvinkbaai ligt aan de noordwest kust van het Indonesische lrian 

Jaya, het vroegere tot Nederlands Oost-Indië behorende westelijke deel 

van Nieuw-Guinea. Het is de streek van herkomst van deze zittende of 

staande houten mensenfiguren. Ze zijn tussen de 20 en 30 cm hoog en 

hebben in verhouding opvallend grote hoofden. 

Het is het eerst vanuit westelijke richting bereikte gebied geweest van 

lrian Jaya. De eerste bezoekers waren Nederlandse missionarissen, zen

delingen, soldaten, bestuursambtenaren en kooplieden. Zij noteerden 

schaarse gegevens over het gebied en haar bewoners. Ze namen ook 

veel van de, door de bewoners zelf 'korwar' genoemde houten mensen

figuurtjes mee naar Nederland terug. Wetenschappelijk is het houtsnij

werk van de culturen van de Geelvinkbaai nog weinig systematisch ter 

plaatse onderzocht. Dit is begrijpelijk. Andere gebieden zoals Sepik en 

Asmat met een grote verscheidenheid aan mooie en interessante voor

werpen kwamen het eerst aan bod. Bovendien bevinden de meeste kor

war zich in Nederland; de berichten erover zijn vrijwel altijd in het 

Nederlands gesteld. In de zestiger jaren heeft Prof. Van Baaren echter 

alle gegevens over de korwar opgespoord. Hij bekeek alle korwar die hij 

in musea en particuliere verzamelingen kon vinden en schreef er een 

standaardwerk over, dat in 1968 in het Engels verscheen. Veel korwar 

staan erin afgebeeld. 

Door wat we tot nu toe weten over de cultuur van de verschillende groe

pen in het gebied, kunnen we constateren dat er speciaal in de gods

dienst wel verschillen zijn, maar toch ook een fundamentele overeen

komst. 

De korwar zijn in ieder geval voorouderfiguren. De kosmos, de wereld 

heeft een profaan en een sacraal aspect. Het sacrale brengt heil én 

schrik én het contact ermee zegeningen en gevaren. Er is een als per

soon opgevatte oppergod die het lot van de hele kosmos in zijn hand 

heeft. De andere goden, geesten en voorouders opereren vooral op aar

de. Zij kunnen hun positieve kracht doen overgaan op stenen, voorwer

pen en mensen. In de godsdienst staat het welzijn van de individuele 

mens en vooral dat van de groep waarvan hij deel uitmaakt centraal. Al

les hangt af van de harmonie en balans in de wereld. De kosmos is 

beide: het geestelijke én het materiële, hemel én onderwereld, regen 

én zee, man én vrouw, vogel én slang. 

De mens heeft maar een bescheiden plaats in dit geheel: hij kan zijn 

lot niet direct beïnvloeden. Wel indirect, door de traditionele riten regel

matig naar behoren uit te voeren. De specialist op dit gebied is de sja

maan die met behulp van de opgeroepen geest (zowel sjamaan als deze 

geest worden aangeduid met het woord 'mon'), de mensen voorgaat in 

de strijd tegen alle boze machten, onheil en ziekte. 

De voorouders die óók deel uitmaken van de samenleving zijn de be-
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langrijkste behoeders van de traditie, de sociale orde, de goede gang 

van zaken. Wordt de traditionele orde door de mensen verstoord dan 

straffen de voorouders, zij het altijd voor hun bestwil. Houden zij de 

traditie in ere dan belonen de voorouders hen. Hun verering is daarom 

van levensbelang voor individu en groep. Er wordt een houten beeld ge

maakt van een voorouder die bij zijn leven al succesvol en geëerd was. 

In de c:.Jitus speelt zijn 'uitbeelding' een voorname rol. De mon treedt 

hierbij als medium op. Als het succes van de verering herhaaldelijk uit

blijft wordt de korwar afgedankt en de voorouder raakt in vergetelheid. 

Het hoofd van de korwar is in verhouding tot het lichaam groot: waar

schijnlijk een overblijfsel uit de tijd dat de korwar bestonden uit een 

houten lichaam waarop de echte schedel werd bevestigd. Deze werd 

ook wel binnen in het uitgeholde houten hoofd bewaard. Het gezicht is 

meestal rechthoekig, de neus smal met afstaande neusvleugels, waar

door deze een ankervorm heeft. De mond zit vlak bij de kin en de lippen 

steken vooruit. Vaak heeft de zittende of staande figuur een soort open

gewerkte balustrade voor zich, die hij met één of beide handen vast

houdt. 

Deze balustrade is een gestileerde uitbeelding van twee slangen, want 

hoewel de korwar een individuele voorouder representeert, verwijst hij 

tegelijk naar een mythische held die in de oertijd een reuzenslang over

won. Uit behoefte naar symmetrie zijn in de balustrade twee slangen 

verwerkt. 

Deze combinatie van individuele voorouder en mythische held is de oor

zaak van de wat stereotype vorm die alle bekende korwar hebben. 
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Korwar, Ajaueilanden, Geelvinkbaai, lrian 

Jaya, Indonesië, hout, donkerbruin, kralen 

in de ogen, zittend met de armen over 

elkaar geslagen, 23 cm, collectie Van 

Baaren 

Korwar, Geelvir.kbaai, lrian Jaya, Indonesië 

Licht hout, 26 cm, vóór 1939 verzameld, 

collectie Leeuwarden. 

Korwar, Dorehgebied, Geelvinkbaai, lrian 

Jaya, Indonesië, hout, grijs met blauwe 

kralen als ogen, staande achter een 

balustrade, 30 cm, collectie Deventer 
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Dezelfde korwar als kleurenreproduktie; 

zijaanzicht 
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