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Deze lesbrief hoort bij het programma Op reis door 
Indonesië voor groep 3 en 4 van het basisonderwijs. 
Tijdens dit programma maken de kinderen kennis met 
verschillende aspecten van de Indonesische cultuur. Het 
programma laat zien dat je in Museum Volkenkunde van 
alles te weten kunt komen over het leven van mensen 
in andere culturen. De leerlingen bekijken niet alleen 
prachtige voorwerpen, maar gaan ook actief aan de slag 
om zo een stukje van de Indonesische cultuur te erva-
ren. Door het ontdekken van andere culturen, hopen wij 
bij te dragen aan een open houding ten opzichte van 
andere culturen en hun persoonlijke leven te verrijken.

In deze lesbrief vindt u materiaal ter voorbereiding en 
materiaal ter verwerking van het museumbezoek. Op de 
website vindt u de bijbehorende filmpjes, geluidsfrag-
menten en presentaties.

INLEIDING



lesbrief / pag. 3

Lesmateriaal
Naast deze lesbrief bestaat het lespakket 
uit liedjes en filmpjes. Dit materiaal kunt  
u allemaal downloaden via de website 
www.cultuureducatiegroep.nl en recht-

streeks afspelen op het digitale schoolbord. Ga naar 
cultuurlijnen, kies voor de cultuurlijn van uw keuze en  
ga vervolgens naar de informatie over het programma 
Op reis door Indonesië.

Begeleiding
Per vijftien kinderen vragen wij u twee begeleiders  
mee te nemen. In het museum worden groepen groter 
dan 15 leerlingen (speciaal onderwijs groter dan  
10 leerlingen) opgesplitst. Het is de bedoeling dat de 
begeleiders zich over deze twee groepen verdelen.

Naamstickers
Wij vragen u de kinderen te voorzien van een sticker
met hun naam erop. Als uw groep in het museum  
opgesplitst wordt (zie onder kopje begeleiding), dan 
kunt u op de sticker alvast aangeven welke kinderen in 
het museum bij elkaar in de groep komen. Zo kunnen  
we in het museum de groep gemakkelijk en snel in  
twee kleinere, evenwichtige groepen verdelen.

 
Het museumbezoek
 In het museum wordt u opgevangen  
door de rondleider, die de kinderen  
meeneemt naar de garderobe. 
Terwijl de kinderen hun jassen ophan-

gen, kunt u uw voucher afgeven bij de kassa. Houd er 
rekening mee dat grote tassen en rugzakken niet het 
museum in mogen. Er zijn lockers aanwezig.  
U hebt een euro nodig om een locker af te sluiten;  
de euro krijgt u retour bij het openen van de locker.

Het is prettig als de kinderen op school 
naar het toilet zijn geweest, aangezien wij 
daar in het museum programma geen tijd 
voor inplannen. Wanneer er toch een kind 
naar het toilet moet, vragen wij één van 

de begeleiders het kind zo ongemerkt mogelijk naar het 
toilet te brengen. Toiletten vindt u in het souterrain van 
het museum.

Tijdsduur van het bezoek
Het programma in het museum duurt anderhalf uur.  
Het is erg jammer als we het moeten inkorten. Het is 
daarom van belang dat u op tijd aanwezig bent. 
Houdt u er bij het vullen van de parkeermeter rekening 
mee dat er na afloop van het programma vaak nog 
kinderen naar het toilet moeten en dat u nog naar  
de auto terug moet lopen. 

Mobiele telefoon
Het lijkt een overbodige mededeling,  
maar wij verzoeken docenten en andere 
begeleiders hun mobiele telefoon op 
stil te zetten. 

Leuk voor in de schoolkrant
Fotograferen of het maken van opnamen 
met een videocamera is toegestaan. 

Op kousenvoeten
Voor het begin van de gamelanles vragen 
we iedereen de schoenen uit te trekken. 
Dit geldt ook voor alle groepsbegeleiders. 
Het is misschien prettig als ouders hier-
van op de hoogte worden gesteld. 

Veiligheid voorop
De voorwerpen in de tentoonstelling zijn opgesteld in 
vitrines met glazen platen die enigszins uitsteken. Wij 
vragen u de kinderen en de groepsbegeleiders hier van 
tevoren op te wijzen. Met elkaar moeten we voorkomen 
dat kinderen er in hun enthousiasme tegenaan lopen. 

Een laatste tip
Het is voor de begeleidende ouders prettig als zij weten 
wat er van hen verwacht wordt tijdens het museumbezoek. 
Wij vragen u daarom deze pagina voor de begeleiders te 
kopiëren.

.>.>

.>.>

ENKELE PRAKTISCHE  TIPS

Enkele aandachtspunten met betrekking tot de voorbereiding en het museumbezoek zelf
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Na een Indonesisch welkom en het ophangen van de
jassen, delen de museumdocenten de kinderen in twee 
groepen. 
De ene groep start met een reis langs een aantal 
Indonesische eilanden. In het eilandenrijk reizen wij 
uiteraard per boot.  
Onder het toeziend oog van de neushoornvogel varen  
we eerst naar de Molukken. Daar zien de kinderen de 
voorsteven van de boot waar we mee varen in de vitrine 
hangen. Op de voorsteven is het mythische wezen Naga 
afgebeeld. Op weg naar een volgend eiland ontmoeten 

we dit mytische zeemonster. Het is een monster dat de 
mensen kan beschermen en dat ervoor kan zorgen dat er 
genoeg te eten is. Maar dan moet je wel aardig voor hem 
zijn. De neushoornvogel neemt afscheid van ons en we 
krijgen het ondeugende dwerghertje Kancil als gids.  
Kancil laat de kinderen zien wat voor kleren de mensen 
in Indonesië dragen en hoe zij hun kleren zo mooi  
versieren. In zijn reistas heeft Kancil kleding bij zich
van het eiland Java. Veel mensen in Indonesië zijn
islamitisch. Daarom draagt een Javaans meisje soms
een hoofddoekje. Bij een traditioneel Javaans mannen-
kostuum hoort een kris, een heilig zwaard, dat in veel 
Indonesische verhalen voorkomt.

De museumdocent kleedt een jongen en een meisje in 
traditionele Javaanse kleding. Na het bekijken van de 
krissen, reist de groep door naar Bali. 

Op het eiland Bali zijn de meeste mensen hindoeïstisch, 
een godsdienst met meerdere goden. Één van deze goden 
is Ganesha, de god met het olifantenhoofd. Dit is de 
lievelingsgod van Kancil. Hij neemt de kinderen mee naar 
een groot stenen beeld van de god waar ze vervolgens 
horen hoe de god aan zijn olifantenhoofd is gekomen.
      

Tijd om naar ‘Museumeiland’ te gaan. Daar leert een 
deel van de kinderen een instrument van het gamelan-
orkest te bespelen. De anderen spelen een verhaal van 
Kancil met echte wayangpoppen. De kinderen die op 
‘museumeiland’ beginnen, eindigen hun bezoek met de 
bootreis langs een aantal eilanden van Indonesië. Zo 
zien en doen alle kinderen en begeleiders uiteindelijk 
hetzelfde.

Onderstaande informatie is bedoeld om de leerkracht een beter beeld te geven van het programma bij  
de tentoonstelling ‘Indonesië’. Deze informatie liever niet aan de kinderen verklappen!

DE INDONESIËRONDLEIDING IN VOGELVLUCHT



lesbrief / pag. 5

Veel kinderen zijn al wel eens naar een museum 
geweest. Maar ook naar een pretpark, een festival of  
een theatervoorstelling. Wat maakt een museum nou  
tot een museum? 
Het is daarom goed om aandacht te besteden aan
het fenomeen museum. U kunt onderstaande tekst
hiervoor gebruiken.

Een museum verzamelt spullen. Dit kan van alles zijn: 
oude spullen, dingen uit de natuur, technische appara-
ten, schilderijen of spulletjes uit verre landen. Er zijn dus 
een heleboel verschillende musea. Het museum waar 
wij binnenkort naar toe gaan, verzamelt spullen uit verre 
landen. Het museum moet deze spullen zo goed moge-
lijk bewaren. Om daarvoor te zorgen kan het museum de 

spullen het beste op een donkere plek zetten waar geen 
stof of beestjes bij kunnen. 

Maar… het museum wil ook graag dat mensen de  
spullen kunnen bekijken. Daarom is een deel van de  
verzamelde spullen mooi neergezet. Maar wel in een 
glazen kast, zodat niet iedereen er zomaar bij kan. Zo 
blijven de spullen lang mooi en kunnen veel mensen 
ervan genieten.

U kunt aan de kinderen vragen wie er zelf iets verzamelt 
en hoe hij of zij daarmee omgaat. Ook kunt u vragen wie 
er wel eens naar een museum is geweest en wat daar te 
zien was.

Les 1 – Het museum
Duur: 15 minuten

Leerdoel
Uitbreiding van de kennis over het fenomeen museum in het algemeen en over Museum Volkenkunde in het bijzonder.

LESSEN TER VOORBEREIDING VAN HET MUSEUMBEZOEK

Ter introductie van de opdracht, kunt u onder-
staande tekst gebruiken.

Indonesië is een land dat uit een heleboel eilanden 
bestaat. Grote eilanden en kleine eilanden. In totaal wel 
meer dan 10.000! Op veel van deze eilanden wonen men-
sen, maar niet op allemaal. Behalve
uit eilanden, bestaat Indonesië ook uit een heleboel 
water, dat tussen de eilanden ligt. 

Maak je eigen eilandenrijk
Benodigdheden 
•  knipvel met eilanden 
 (kopieerexemplaar op volgende pagina, bij voorkeur  

vergroten tot A3)
•  groot stuk blauw karton
•  schaar
•  lijm
•  plakband
•  vouwpapier
•  zand
•  lolliestokjes

Hoe ga je te werk
Knip de eilanden uit en plak ze op een groot stuk blauw 
karton. De ruimte tussen de eilanden is de zee. Als er 
tijd over is, kun je met vouwpapier en andere materialen 
van alles maken om de eilanden en de zee verder in te 
vullen. Zo kun je papieren bootjes maken die op de zee 
varen. Met groen en bruin papier kun je bergen maken 
op de eilanden. Langs de randen van de eilanden kun 
je wat lijm smeren en daar zand op strooien. Zo heb je 
zandstranden. Als je een lolliestokje door midden knipt 
en beplakt met bruin papier en aan de bovenkant met
sliertjes groen papier heb je een palmboom.

Les 2 – Het eilandenrijk Indonesië
Duur: 1 uur

Leerdoel •  inzicht krijgen in de samenstelling van het land Indonesië.
   •  stimuleren van de fijne motoriek en creatieve vaardigheden.
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Ter introductie van het lied Kolé kolé kunt u  
onderstaande tekst gebruiken. Het lied kunt  
u downloaden van de website  
www.cultuureducatiegroep.nl
(zie ook pagina 3, Het lespakket).

In het museum gaan we op reis naar Indonesië. Tijdens 
deze reis zingen we een lied. Het lied heet Kolé kolé. 
Dit zijn kleine bootjes die op de Molukse eilanden wor-
den gemaakt. De Molukken is een groepje eilanden in 
Indonesië. Als er reizigers of gasten in een arombaai 
(dat is een grotere boot) naar één van de Molukse eilan-
den toe reizen, varen de kolé-kolé de gasten tegemoet. 
De bewoners zingen de gasten in de arombaai dan als 
volgt toe:

Kolé-kolé arombai é kolé
Radja patik tanah barat
Arombai é kolé.

De vertaling van dit welkomstlied is:

Roei voort, arombaai, roei voort,
hoge pieten uit het Westen
Arombaai, roei voort.

‘Radja patik’ betekent ‘hoge piet’
‘tanah barat’ betekent ‘het Westen’

Met dank aan 
Steunpunt Molukken 
Postbus 13375
3507 LJ Utrecht
tel. (030)-236 71 16

Les 3 – Vaarlied
Duur: minimaal 30 minuten

Leerdoel  •  kennismaking met een andere taal
    •  stimuleren van muzikale vaardigheden
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Les 4 – Kancil het dwerghertje
Duur: 30 minuten

Leerdoel  •  kennismaken met een typisch Indonesisch dier
    •  inzicht krijgen in de rol van Kancil in volksverhalen

Kancil is een heel klein hertje. Het is een typisch 
Indonesisch dier waarover de mensen elkaar graag 
verhalen vertellen. In deze verhalen is Kancil alle andere 
dieren voortdurend te slim af. In het museum neemt 
Kancil de kinderen mee naar Java, het eiland waar hij 
vandaan komt.
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Les 5 – Het wayangspel
Duur: 1,5 uur

Leerdoel  •  kennismaken met een traditionele theatervorm uit Indonesië: het Wayangspel.
    •  stimuleren van de creativiteit en de fijne motoriek.

Ter introductie van de filmpjes over het wayanspel 
kunt u onderstaande tekst gebruiken.

In Indonesië worden bijzondere poppenvoorstellingen 
gegeven. Het zijn niet de poppen zelf die je ziet, maar 
de schaduw van de poppen. We noemen deze poppen 
wayangpoppen. Een voorstelling met deze poppen heet 
een wayangvoorstelling. De poppen worden gemaakt 
van leer. De poppenspeler beweegt de poppen heen  
en weer achter een scherm waar een lamp op schijnt. 
Aan de armen en benen, of bij dieren aan de poten,  
zitten stokjes waarmee je de poppen kunt bewegen.  
Er worden allerlei verschillende verhalen gespeeld met 
de poppen. Oude verhalen over prinsen, prinsessen, 
reuzen en koningen, maar ook nieuwe verhalen. Bij  

kinderen zijn vooral de verhalen over het ondeugende 
en slimme dwerghertje Kancil erg populair.

Op www.cultuureducatiegroep.nl bij het lesmateriaal 
van dit programma, is het begin van een wayang-
voorstelling te zien in het filmpje ‘fragment van de 
wayang voorstelling Kancil en de Tijger bij de Put’. 

Hieronder staat het gehele verhaal. Tijdens het 
museum bezoek krijgt een aantal kinderen de gelegen-
heid om dit verhaal met echte wayangpoppen te  
spelen. (De overige kinderen begeleiden de voor-
stelling op de instrumenten van het gamelanorkest.)  
Het is daarom van belang dat ze het verhaal al een keer 
hebben gehoord. 

Onderstaand verhaal is een bewerking van het 
wayangverhaal van Hedi Hinzler.
 
Op een dag in het oerwoud was de Tijger op zoek naar eten.
 
Tijger
Hrrrmmmm, ik heb honger, ik heb honger. Eten, waar is 
er hier iets lekkers voor tijgers te eten? Ik heb vandaag 
nog niets gehad.

Tijger gaat af.

Iets verderop in het bos was moeder Aap op zoek naar 
voedsel voor haar kinderen. Ze wist niet dat de Tijger in
de buurt op jacht was. Ze schrok dan ook ontzettend toen 
plotseling de tijger achter haar verscheen en sprong van 
schrik in een boom. 

Tijger
Ha ha, als je naar je kinderen terug wil, zul je langs mij 
moeten. Maar ik weet het goed gemaakt: beloof me dat
ik elke dag een van je kinderen mag opeten, dan laat ik
je gaan.

De arme apenmoeder wist niet wat ze moest doen. Als ze 
niet thuis zou komen, zouden haar kinderen omkomen
van de honger, maar als ze wel naar huis ging, moest ze 
hen om de beurt aan de Tijger geven als lekker hapje. Ze 
besloot om toch maar terug te gaan naar haar kinderen. 
Onderweg naar huis kwam moeder Aap een slak tegen.
Ze vertelde aan de slak wat er was gebeurd. De slak beloof-
de haar te zullen helpen. Moeder Aap kwam ook een geit 
tegen. Ze vertelde aan de geit wat er was gebeurt.

Ook de geit beloofde haar te zullen helpen. De dieren waren 
allemaal bang voor de tijger. Na de kinderen van moeder 
Aap was een ander dier aan de beurt. ‘Wat moeten we 
doen?’ vroegen de dieren zich af. Laten we het aan Kancil 
vragen, die is zo slim, die weet vast wel een manier om de 
tijger om de tuin te leiden.

De dieren gaan af.

De goenoengan verschijnt om aan te geven dat er tijd ver-
strijkt en dat het verhaal op een andere plaats verder gaat.
 
Kancil en de dieren komen op.

De dieren
Kancil, wat kunnen we doen?

Kancil
We worden allemaal slachtoffer van de tijger, het ene 
dier de ene dag, het andere dier de andere dag. Waarom 
zouden we proberen te ontsnappen aan de klauwen van 
de tijger. We kunnen beter afspreken wie zich wanneer 
wil aanbieden aan de tijger. Dan hoeven we niet meer 
angstig weg te lopen als hij eraan komt. Je weet wan-
neer het jouw beurt is.

Dieren
Ja, dat is een goed idee. Zekerheid over je toekomst is 
belangrijk, vooral nu, in barre tijden.
Kancil, wil jij het plan gaan bespreken met tijger?

Kancil
Ja, dat zal ik doen.

Kancil en de Tijger bij de Put
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Tijger
Wauw, wat kom jij hier doen, Kancil. Je hebt geluk, ik 
heb net gegeten, anders had ik je meteen opgepeuzeld.

Kancil
Neem me niet kwalijk, tijger, ik ben gekomen om u het 
resultaat van de Dierenvergadering te vertellen.

Tijger
Nou, vertel op. Als je het niet doet, kan ik alsnog
besluiten je op te eten.

Kancil
De dieren in het woud hebben besloten dat u elke dag 
een van hen mag opeten. Ze komen zich bij u melden, 
zodat u u niet meer hoeft in te spannen door te jagen.
Vindt u dat een goed idee?

Tijger
Ha ha, natuurlijk. Dat vind ik fijn. Stuur me morgen maar 
een dier. Niet te laat, ik heb een hekel aan lang wachten. 
9 uur, afgesproken?

Kancil
Afgesproken.

Kancil en de tijger gaan af. De goenoengan verschijnt.
De dieren wachten op Kancil, Kancil komt op.
 
Kancil
Beste dieren, de tijger stemt in met ons voorstel. Dus, 
morgenochtend vroeg moet een van ons zich melden bij 
zijn hol. Wie is het eerste slachtoffer?

Dier 1
Ik niet, ga jij maar. Ik niet, ik niet.

Dier 2
Laten we lootjes trekken. Nee, Een getal onder de tien. 
Nee, Poffen

Kancil
Laat maar, ik ga wel als eerste...

Dier 3
Oh, Kancil is het eerst aan de beurt…
 
Dieren en Kancil gaan af. De tijger komt op.

Tijger
Van nu af aan hoef ik niet meer te jagen. Ik hoef alleen 
maar te wachten tot er een dier komt en dan, hap, kan ik 
het opeten. Heerlijk. Elke dag een andere vleessoort.
 
Tijger loopt wat
 
Tijger
Het is al middag, er komt niemand. Ik heb razende hon-
ger. Wat vervelend, die Kancil houdt zich niet aan zijn 
woord, hij heeft gelogen. Ik ga nu maar op jacht en het 

eerste dier dat ik tegenkom ga ik opeten.
 
Kancil komt eraan.

Tijger
Kancil, kom direct hier, waarom bleef je zo lang weg?
Ik verga van de honger, ik ga je meteen opeten.

Kancil
Neem me niet kwalijk, heer tijger. Ik wilde hier echt al vroeg 
komen, maar ik werd opgehouden door een andere tijger.

Tijger
Een andere tijger? Hoe kan dat nou, er is toch geen 
andere tijger in het bos? Ik ben de enige tijger hier.
Ik ben de koning van het bos.

Kancil
Nou, niet dus. Daardoor kwam ik zo laat. Ik werd door 
die andere tijger achtervolgd. Hij zei dat hij de enige 
koning van het bos is. Volgens hem zijn alle dieren die 
erin leven voor hem en niet voor u. Hij zei zelfs dat hij u 
zou gaan opeten.

Tijger
Vertel me maar eens hoe hij er uit ziet. Is hij werkelijk zo 
groot en sterk als ik ben?

Kancil
Ik denk het wel, tijger.

Tijger
Zijn z’n klauwen net zo groot en sterk als de mijne, als 
deze hier?

Kancil
Ik geloof van wel.

Tijger
Zijn z’n tanden net zo groot en scherp als de mijne?

Kancil
Even kijken, ja hoor, best wel.

Tijger
Kan hij net zo hoog springen als ik?

Kancil
Ja, ik geloof van wel.

Tijger
Kancil, ik ben razend. Laat me direct zien waar hij is. 
Hoe durft hij zich koning van het bos te noemen. 
Hoe durft hij mijn eten op te eten.

Kancil
De tijger woont in een put.

Tijger
In een put?
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Wayangpoppen maken

Met de (dier)figuren op de volgende pagina’s  
kunnen jullie zelf wayangpoppen maken om de 
voorstelling al echt te oefenen in de klas.

Aanwijzingen voor het maken van de wayang-
poppen:

Benodigdheden:
•  Kleurpotloden of stiften
•  Dun karton
•  Schaar
•  Splitpennen
•  Plakband
•  Satéprikkers

Hoe ga je te werk:
•  Kleur de wayangfiguren in.
•  Plak de tekeningen op een dun stuk karton. Knip de 

figuren uit.
•  Voorzie de poten van een ‘scharnier’ bij de knieën met 

behulp van splitpennen.

•  Bevestig met plakband aan de poten en aan de ach-
terkant van de pop lange stokjes (bijvoorbeeld stevige 
satéprikkers). Met deze stokjes moet het mogelijk  
zijn om de pop omhoog te houden en om de poten te 
bewegen.

Als alle poppen klaar zijn, kan het verhaal geoefend
worden.

Kancil
Ja, in een oude waterput. Hij staat droog. Nu is hij het 
hol van die tijger.

Tijger
Breng me er direct heen. Ik zal zijn lichaam in repen 
scheuren en opeten. Ik zal… Ik zal…

Kancil
Heel goed, hoogheid.
Hier is de put. Hier woont hij, ja, hij is thuis. Kijk maar in 
de put, dan kunt u hem zien. Buig maar naar voren.

Tijger
Ik zie een tijgerkop, een hele grote. 

Kancil
Dat is hem, hoogheid. Kijk maar goed, hoe wild en brutaal 
hij is. Hij durft zelfs al uw bewegingen na te doen.

Tijger maakt bewegingen.

Tijger
Ja, je hebt gelijk. Dat neem ik niet. Ik wil geen concurrent. 
Je moet weg. Ik zal je leren. Ik spring nu in de put.
Kancil, geef me een duw, zodat ik niet blijf steken.
 
Tijger springt, Kancil duwt. Tijger verdwijnt in de put.
 
Kancil
Ha ha, domme, domme tijger.

Tijger
Kancil, help, help me, ik verdrink, ik kan er niet uit.

Kancil
Nou, ik zal je helpen uit de put te komen, als je belooft 
nooit meer een van ons op te eten.

Tijger
Ja, ja, ik word vegetariër, ik ga nu alleen nog maar
groente eten. Cap Cai, gado gado met pindasaus, brrrrr.
En, de restjes van dit restaurant…

Kancil
Goed, dat spreken we dus af.
Van nu af aan laat u ons met rust.
 
Tijger
Ja ja, help me nu maar snel.
 
Kancil trekt en duwt. Als de tijger eindelijk uit de put is, 
rent hij weg.
 
Kancil gaat naar de andere dieren.

Kancil
En van nu af aan zal de tijger geen vrienden meer van 
me eten. Iedereen in het bos zal tevreden en in harmonie 
verder leven.

Alle dieren juichen.

Tot slot van het verhaal verschijnt de goenoengan weer.
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KANCIL
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Les 6 – Het gamelanspel
Duur:  1 uur

Leerdoel  •  kennismaken met de instrumenten van het gamelanorkest
    •  stimuleren van de creativiteit en de fijne motoriek

Bij een wayangvoorstelling hoort muziek van het gamelan-
orkest. Een aantal kinderen mag in het museum op de
instrumenten van het gamelanorkest spelen. Op de
volgende 2 pagina’s staan de instrumenten afgebeeld.
De bonang wordt bespeeld door twee kinderen. U kunt 
alvast met de kinderen afspreken wie op welk instrument 
gaat spelen. In totaal kunnen er 9 kinderen op de gamelan 
en 6 met de wayangpoppen spelen. Indien er in de gele 
en/of groene groep meer dan 15 kinderen zitten, wisselen 
de kinderen elkaar af op de instrumenten.
Met onderstaande opdracht kunnen kinderen in de klas 
hun eigen mini-gamelanorkest maken. 

Op de volgende pagina staan de instrumenten van het 
gamelanorkest. De kinderen kunnen één of meerdere 
instrumenten van het orkest maken.

Onder de instrumenten staat hoe ze opgesteld moeten 
worden.

Aanwijzingen voor het maken van een gamelan-
orkest:
•  Kleur de instrumenten in. De traditionele kleuren van 

het Javaanse gamelanorkest zijn goud (geel) en rood. 
•  Knip de instrumenten uit.  
• Plak elk instrument op een kartonnen doosje, voor de 

meeste instrumenten is een groot formaat luciferdoos 
geschikt.

• Plaats de instrumenten in de juiste opstelling op een 
groot stuk karton. Plak de doosjes op het karton zodat 
de instrumenten blijven staan.
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Saron

Saron

Saron

Ketuk

Kenong

Slentem!

!
!

!

!
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Kandang

Gong

Bonang

Opstelling instrumenten:

Slentem
Saron

Kenong

Kendang
Saron
Ketuk

Bonang
Saron
Gong

!

!

!
!
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De onderstaande vragen en de afbeeldingen op de
volgende pagina’s kunt u gebruiken in een kringgesprek 
na afloop van het museumbezoek. U vindt de afbeel-
dingen ook in een powerpoint bij het lesmateriaal op  
de website cultuureducatiegroep.nl.

Vraag 1: 
in het museum heb je een heleboel geleerd over 
Indonesië. Wat vind jij het meest bijzondere dat je nu 
over Indonesië weet?

Vraag 2: 
Weet je nog hoe voorzichtig de mensen in Indonesië 
omgaan met een kris? En dat ze uit beleefdheid niet
over de instrumenten van het gamelanorkest stappen?  
En denk eens aan het voorouderbeeld dat wat lekkers te 
eten kreeg. De mensen in Indonesië gaan erg netjes om 
met hun spullen en ze zorgen er goed voor. Er zijn vast 
veel spulletjes in de klas waar jij ook goed voor zorgt. 
Kijk maar eens om je heen.

Les 7 – Kringgesprek
Duur: 15 minuten

Leerdoel vraag 1:  Nadenken over wat bijzonder is aan een andere cultuur
Leerdoel vraag 2:   Inzicht verwerven in de emotionele waarde van spullen en nadenken 

over hoe je met spullen omgaat

LESSEN TER VERWERKING VAN HET MUSEUMBEZOEK
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Ter introductie van het verhaal kunt u onderstaan-
de tekst gebruiken.

In het museum hebben jullie een wayangvoorstelling 
gespeeld waarin Kancil het dwerghertje voorkwam. Ook 
is Kancil jullie gids geweest op reis door Indonesië. 
Over Kancil worden in Indonesië heel veel verhalen ver-
teld. Als wayangvoorstelling of gewoon als verhaaltje, 
voor het slapen gaan. 
In het verhaal waar jullie nu naar gaan luisteren, wordt 
duidelijk dat die kleine Kancil niet alleen ontdeugend, 
maar ook dapper en slim is.  
Luister maar.

Les 8 – Voorleesverhaal
Duur: 10 minuten

Leerdoel  •  ophalen van de herinnering aan Kancil het dwerghertje.
    •  verdieping van de kennis van de Indonesische verteltraditie.
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DE KANCIL DIE DE TIJGER TE SLIM AF WAS

De dieren in het oerwoud zijn allemaal dol op Kancil. 
Nouja allemaal? Allemaal, behalve de tijger. De Tijger 
vindt Kancil niet zo aardig…

“Niet zo aardig, niet zo aardig…”, gromt de Tijger. 
“Die Kancil is een overmoedig onderkruipsel, een klein 
etterbakje. En dat brutale misbaksel loopt overal te 
vertellen dat hij de heer en meester is over alle wilde die-
ren. Wat een opschepperij! Iedereen weet toch wie het 
sterkste, machtigste en meest bloeddorstige dier is dat 
van zee tot zee op dit eiland rondzwerft… Juist, dat is de 
TIJGER.” Zo was het altijd geweest… Maar op een dag 
kiezen de dieren uit de wildernis de slimme Kancil tot 
koning. Vanaf die tijd kan de Tijger van woede niet meer 
slapen. Alles wat poten heeft vlucht hals over kop voor 
de razende driftkikker die in zijn kwaadheid nauwelijks 
weet wat zijn voor of wat zijn achterkant is. 
Maar precies op het moment dat de maag van de tijger 
begint te rammelen van de honger, snuift hij de geur op 
van Kancil.

“Nu heb ik je te pakken, ellendeling!” brult de Tijger. 
“Je ontkomt me niet meer!”
Kancil blijft van schrik stokstijf stil staan. Het bloed stolt 
hem in de aderen. Vluchten kan niet meer, want 
de enige uitweg voert hem rechtstreeks in de kaken 
van de tijger. 
“Wat nu?” vraagt Kancil zich af. Snel bedenkt hij een 
slim plan. Het past Kancil, koning van alle dieren, 
immers niet om zich bang te laten maken door de sterke, 
maar domme tijger. Dus Kancil begint ijverig een hoopje 
buffelmest met vers geplukt bladeren te omwikkelen. 
“Hiermee zal ik de tijger eens flink in de maling nemen”, 
gniffelt Kancil in zichzelf. 
Dan roept hij met een vorstelijke stem de Tijger:
“zeg, waar blijf je nou, vraatzuchtig loeder. Ik heb
een karwijtje voor je!”
Deze belediging laat de tijger natuurlijk niet op zich 
zitten. Met een krachtige roofdiersprong over lianen 
en struiken heen komt hij vlak voor Kancil neer op de 
grond. De tijger opent zijn mond om het dwerghertje in 
één enkele hap naar binnen te schrokken. 
Kancil doet echter alsof hij niets met de tijger te maken 
heeft. De Tijger heeft nog nooit meegemaakt dat zo’n 
klein dier niet bang voor hem is, en zegt: “je bent er 
geweest, Kancil. Als jij niet begrijpt wat je te wachten 
staat, dan zal ik het je vertellen: Ik ga je opvreten!”
Kancil kijkt geprikkeld over zijn schouder. “Zie je dan 
niet dat dat nu even helemaal niet uitkomt”, zegt hij met 
een diepe zucht. “Je kunt je beter een beetje gedeisd 
houden, gestreepte wurmenvreter. Straks krijg je het 
nog aan de stok met de profeet Soeleiman, de heer en 
meester over alle dieren in het oerwoud. Je kunt dus 
maar beter je grote mond houden en mij een handje 
helpen. Als ik tenminste zo’n belangrijke taak aan jou 
kan toevertrouwen.”

Nieuwsgierig geworden vraagt de Tijger “wat doe je dan 
eigenlijk, als ik het vragen mag?”
“Zie je dat dan niet?” Antwoord Kancil. “Iedereen kan 
toch zien dat ik bezig ben met het omwikkelen van dodól, 
de heerlijkste lekkernij die de profeet Soeleiman kent? 
Ik, zijn trouwe vriend en dienaar, mag oppassen dat zijn 
lekkernij niet bederft in de hitte. Ik alleen. En het is me 
wat lekkers! Die geur alleen al. Nergens op de wereld zul 
je zoiets heerlijks vinden.” De Tijger komt geïnteresseerd 
met zijn gezicht dicht naar de zogenaamde Dodól toe. 
Kancil, die ervoor moet zorgen dat de Tijger niet ruikt 
dat het buffelpoep is, tikt met zijn poot op het hoofd van 
de Tijger. “Dringt het wel door je dikke tijgerschedel 
heen hoe ik geleden heb? Drie dagen en drie nachten 
pas ik nu al op Soeleimans dodól en ik verzeker je dat ik 
er nog geen kruimeltje van heb geproefd. Zo serieus als 
hij maar kan, zegt Kancil: “de heilige profeet Soeleiman, 
heerser over al wat leeft, bestelen. Het zou niet bij me 
opkomen! 

“Een heel klein stukje kunnen we toch wel van de
lekkernij proeven?” zegt de Tijger terwijl het water
hem in de mond loopt.
“Moet ik soms voor jouw inhalige kuren mijn grote heer 
en meester bedriegen?”. Antwoord Kancil verontwaardigt. 
“Jakkes, mijn vacht gaat recht van overeind staan van 
zoveel slechtheid. Als je het mij vraagt, verdien jij het om 
buffelpoep te eten in plaats van zo iets lekkers als Dodól.
Maar…” Kancil’s stem is plotseling vriendelijk geworden. 
“Ik zal je een kans geven. Om het goed te maken met de 
profeet, mag je wel een ogenblik voor me invallen. Dan 
kan ik na drie lange dagen en drie lange nachten eindelijk 
wat gaan eten. En als jij je werk goed doet, vergeeft de 
grote Soeleiman je misschien je slechte gedachten.
De Tijger kan niet wachten zijn tanden in de dodól te 
zetten en zegt: “dat lijkt me een goed plan”.

Zodra de wuivende lianen achter Kancil tot rust komen, 
spert de Tijger zijn mond open en bijt verlekkerd in de 
dodól van Soeleiman… Maar als hij proefde wat de dodól 
werkelijk is, brult hij: “wel alle boze geesten! Jij domme 
Kancil, oenige koning van alle slimmeriken! Je hebt je 
mooi laten beetnemen. Noemt de profeet Soeleiman dit 
een heerlijke lekkernij? Nou, het is je reinste buffelpoep!”
Vanaf een veilige afstand hoort Kancil de Tijger brullen 
en antwoordt: Heb ik niet gezegd, dat jij buffelpoep ver-
dient voor jou slechte gedachten, domme, oude tijger?
Daarna rent Kancil naar de dieren in de wildernis om 
hen zijn allernieuwste avontuur te vertellen.
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DE TIJGER ZOEKT KANCIL
Welke weg moet hij nemen?
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Eettips – Indonesiche hapjes

Lekker eten is in Indonesië erg belangrijk. Maar niet 
alleen voor de mensen zelf is eten belangrijk. In het 
museum hebben de kinderen gezien dat ook voorouders 
van een lekker hapje houden. En met de goden is het niet 
anders. De kinderen hebben zelf gezien wat de Tijger 
over heeft voor een hapje van een goddelijke lekkernij. 
Dus ook de dieren in de oerwouden van Indonesië zijn 
duidelijk dol op lekker eten.

Hieronder vindt u de adressen van twee toko’s in Leiden 
waar u heerlijke Indonesische hapjes kunt kopen. Het is 
natuurlijk ook mogelijk om de kinderen te vragen thuis 
iets klaar te maken. Ze kunnen dit dan meenemen naar 
de klas, net als de kinderen van Klein Kai. 
Op de volgende pagina staan een aantal recepten.  
Deze kunt u kopiëren en aan de kinderen meegeven.  
Dat smullen in de klas! 

1. Toko Asia
Pieterskerk-Choorsteeg 10
2311 TR  Leiden
Telefoonnummer: (071) 513 05 96

2. Toko Cenderawasih
Janvossensteeg 61
2312 WC  Leiden
Telefoonnummer: (071) 514 91 56

TIPS
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Recept 1: pisang goreng (gebakken banaan)

Wat heb je nodig:
•  2 eieren
•  6 eetlepels bloem
•  2 rijpe bananen
•  olie om in te frituren
•  kaneelsuiker

Bereiding:
Als eerste klop je de eieren met de bloem en een half 
kopje water goed los.
Dan prak je de banaan met een vork en vermeng je de 
banaan met de geklopte eieren. Neem een eetlepel vol 
met het mengsel en frituur dit in de olie tot het goud-
bruin ziet. Als de pisang goreng nog een beetje vettig
is, kun je ‘m even op een stuk keukenpapier leggen. 
Op het laatst strooi je er een beetje kaneelsuiker  
overheen. 

Recept 2: frikadel djagung (maïskoekjes)

Wat heb je nodig:
•  180 gram bloem
•  60 gram rijstmeel
•  1 theelepel ketumbar
•  1/2 theelepel djinten
•  1 theelepel kunjit
•  1 theelepel trassi
•  zout en peper
•  1 geklopt ei
•  2,4 dl water
•  knoflook, fijn gesneden
•  4 bosuitjes, fijngesneden
•  300 gram (verse of diepvries) maïs
•  olie

Bereiding:
Eerst zeef je de bloem, rijstmeel, peper, zout en de 
ketumbar, djinten, kunjit en trassi in een kom. In het  
midden maak je een kuiltje. Roer het ei en het water  
door elkaar en giet dit mengsel in het kuiltje.
Klop het dan met een pollepel tot een glad beslag of  
doe het geheel in een keukenmachine.
Voeg de knoflook, uitjes en de maïs toe en roer het met 
de hand door het beslag.
Verhit de olie in een koekenpan en maak hoopjes van 
twee eetlepels van het mengsel in de pan.
Druk de hoopjes een beetje plat en bak ze aan beide 
kanten bruin.
Laat ze op keukenpapier uitlekken en bestrooi ze met 
een klein beetje zout.

Recept 3: nasi kuning (gele rijst)

Wat heb je nodig:
•  1/2 kopje geraspte kokosnoot
•  3 kopjes water
•  koenjit
•  1 mespuntje zout
•  1 bouillonblokje
•  2/3 kopje water
•  2 1/2 kopje rijst
•  reepjes rode peper
•  dunne plakjes komkommer
•  gefrituurde uienringen
•  reepjes omelet

Bereiding:
Laat de kokosnoot een nacht lang weken in 3/4 liter 
water. Giet het water (zonder de kokosnoot!) in een pan 
en breng aan de kook. Voeg de kunjit, zout en bouillon-
blok toe, opgelost in 2/3 kopje water. Voeg de rijst toe 
en laat het geheel op een laag vuurtje staan totdat al het 
vocht verdwenen is. Voeg meer water toe totdat de rijst 
nog niet gaar is. Versier de rijst met rode peper,  
uienringen, komkommer en reepjes omelet.

Recept 4: Indonesische avocadodrank

Wat heb je nodig:
•  5 theelepels suiker
•  5 theelepels water
•  2 middelgrote avocado’s
•  1/2 kopje koude melk
•  1 kopje chocolade melk
•  schaafijs

Bereiding:
Maak siroop door suiker en water in een kleine  
koekenpan boven een middelmatig vuur te verhitten. 
Roer totdat de siroop helder is. Haal van het vuur af en 
laat afkoelen. Lepel de avocado uit en doe het vrucht-
vlees in de mixer of keukenmachine. Voeg siroop toe zet 
de mixer aan. Voeg vervolgens melk toe en mix opnieuw.
Verdeel het mengsel over twee lange glazen. Bedek elk 
glas met 1/2 kopje chocolade melk (zo ontstaat een  
aparte laag) en schaafijs.

Slamat makan, eet smakelijk!

Indonesische recepten om je vingers bij af te likken
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Museum in de klas

Alle kinderen hebben nu een ervaring gehad in een 
museum. Met deze ervaring vers in het geheugen is het 
interessant om te proberen in de klas een museum in  
te richten. Dit kan bijvoorbeeld met spullen van de  
kinderen zelf. Veel kinderen in groep 3 sparen iets. 
Anderen willen misschien een voorwerp meenemen  
dat heel bijzonder voor ze is. Sommige kinderen hebben 
voorwerpen thuis uit andere landen, gekregen van  
vrienden of familie of zelf meegenomen van vakantie. 
De kinderen kunnen de voorwerpen in groepjes bij 
elkaar zetten: bijvoorbeeld alle oude spullen bij elkaar 
en alle nieuwe spullen. Of alle spullen van één familie bij 
elkaar. Alle spullen die uit hetzelfde land komen of spul-
len die je op een bepaalde plek of voor een speciale gele-
genheid gebruikt. Zo leren de kinderen spelenderwijs de 
voor-werpen classificeren. 
Vervolgens kunnen de kinderen de spullen mooi neer-
zetten. Misschien willen ze kaartjes bij de voorwerpen 
leggen waarop staat wat het is? Als de kinderen tevreden 
zijn over het museum, kunnen ze kinderen uit een andere 
groep uitnodigen om te komen kijken.
 
Een paar dingen zijn dan belangrijk om over na te denken.
Hoe ontvang je de kinderen uit de andere groep?  
Moeten ze een kaartje kopen? Krijgen ze een rondleiding 
langs alle spulletjes? En wie geeft die rondleiding? 
Wie let er op dat er niks kapot gaat?
Dit zijn allemaal vragen die ook spelen in een echt 
museum.
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De Javaanse traditie vertelt dat er honderden jaren  
ge leden een God leefde, die Sang Hyang Guru heette. 
Hij woonde op een hoge berg. Om de andere goden te 
kunnen bereiken ontwierp hij een instrument om alle 
goden bij elkaar te kunnen roepen. Zo maakte hij de 
gong. Met de gong kon hij aan andere goden berichten 
versturen. Omdat de berichten steeds moeilijker werden 
maakte hij nog twee gongs die een lichter geluid maak-
ten dan de eerste. Zo had hij drie verschillende tonen  
en de berichten werden melodieën.

Omdat de gong gemaakt is om de goden bij elkaar
te roepen heeft een orkest eigelijk hele bijzondere
krachten. Daarom worden oude gamelans met veel
eerbied behandeld. Vaak zegt men Kyai, tegen een 
orkest. Dat betekent ‘Hooggeëerde Heer’.

Het moderne gamelan orkest
‘Gamel’ is de naam van een soort hamer. Het woord 
‘gamelan’ verwijst naar de manier waarop de instrumenten 
met de hamers worden bespeeld. Een compleet orkest 
bestaat uit wel twintig verschillende instrumenten. Als 
eerste heb je de bronzen gongs. Dan een groot aantal 
slaginstrumenten met bronzen (of soms ijzeren) toet-
sen. Er zijn verschillende trommen. En er zijn ook losse  
instrumenten als fluiten, de twee snarige viool en  
de cither.

De functie
Muziek kun je bij alles gebruiken. Bijvoorbeeld bij
dorpsfeesten, besnijdenissen, begrafenissen en
huwelijken hoort muziek van het gamelanorkest.
Ook dans, toneel, vechtkunst en het wayangspel
worden altijd door game lan-instrumenten begeleid. 

De melodieën
De tonen klinken een beetje anders dan de tonen die 
wij in Nederland op de piano of de xylofoon spelen.  
De muzikanten kennen alle melodieën uit hun hoofd.  
Dat zijn vaak honderden verschillende stukken. Om 
ze uit elkaar te kunnen houden hebben alle melo-
dieën namen zoals bijvoorbeeld: De koning gaat 
naar huis terug, De leeuw zit klaar om te springen, 
Sinaasappelbloem, of Kwakende kikkers. 

Er zijn niet alleen een heleboel verschillende melo-
dieën, er zijn ook een heleboel verschillende orkesten. 
Koningen of andere rijke mensen hebben genoeg geld 
om een orkest te laten maken. Vaak is hun huis groot 
genoeg om een heel orkest in te laten zetten. 
 
De muzikanten kunnen bij die mensen thuis gaan oefenen. 
De muzikanten hebben zelf geen instrumenten.  
Alle instrumenten van één orkest horen bij elkaar.  
Ze hebben dezelfde versieringen en als je de instrumen-
ten samen laat spelen dan klinkt het geluid heel mooi 
samen. Als je een instrument uit een ander orkest mee 
zou nemen, zou het best kunnen dat het geluid van dat 
instrument vals klinkt met de andere instrumenten.  
Er zijn ook heel veel verschillende muziekstijlen.  
Elk dorp en elke stad ontwikkelt een eigen muziekstijl.

Tijdens het museumbezoek maken de kinderen kennis met het traditionele orkest van Indonesië, de 
gamelan. Dit orkest treedt op bij allerlei feestelijke gelegenheden en is ook een onmisbare begeleiding 
bij het wayangspel. 

De Javaanse gamelan

ACHTERGRONDINFORMATIE
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Ganesha  is een hindoeïstische god. Hij heeft als rijdier 
een muis en is gek op snoepgoed. Ganesha is een god 
met een olifantenhoofd en hij heeft wel vier armen.

Naga  is een zeemonster. Hij is de beschermer tegen 
ziekte en gevaar. Maak hem niet kwaad, want dan kan hij 
een aardbeving of een vulkaanuitbarsting veroorzaken.

Batik  is een versieringstechniek van textiel. Op een tex-
tiele ondergrond wordt een patroon van bijenwas aange-
bracht. Hierna wordt het textiel ondergedompeld
in een verfbad. Dit proces kan met verschillende kleuren 
worden herhaald.  

Kain  is een lap stof die mannen en vrouwen omwikkelen 
als rok. De mannen wikkelen de rok anders om dan de 
vrouwen. Voor toeristen wordt meestal de naam Sarong 
gebruikt. Deze naam is echter alleen correct als de doek 
in de vorm van een koker aan elkaar genaaid is.

Offer  is een geschenk dat je geeft aan een god die je 
vereert of aan een voorouder. Zo stem je de god of  
voorouder gunstig.

Kris  is een klein, heilig zwaard met een golvend lemmet. 
Het wordt in Indonesië door een speciale krissen smid 
gemaakt.

Islam  is het geloof in de god Allah. Sommige vrouwen 
die in Allah geloven dragen een hoofddoekje omdat ze 
hun haren niet mogen laten zien. 

Hindoeïsme  het Hindoeïsme kent meerdere goden.  
De godsdienst heeft zich zo tussen 1200 en 800 v.C.  
ontwikkeld uit een Indogermaanse godsdienst en is
vanuit India naar Indonesië overgewaaid.
Het woord “hindoeïsme” werd overigens pas in de 19de 
eeuw geïntroduceerd door de Britse kolonisatoren. Het 
verwijst naar de godsdienst van de Hindoes. Het woord 
“hindoe” is op zijn beurt afgeleid van de rivier Indus,  
die in Kashmir en in de vlakte van het huidige Pakistan 
stroomt.
Zelf noemen Hindoes hun godsdienst sanatana-dharma 
(”eeuwige wet”). 

Verklarende woordenlijst

In de verklarende woordenlijst vindt u de uitleg die wij in het programma aan de woorden geven.
Het kan nuttig zijn de kinderen alvast vertrouwd te maken met de onderstaande woorden.

BIJLAGE 1


