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Beste leden, 

De verscheidenheid in cultuur, taal en gewoontes is zeer groot te noemen bij de 
Papua's, de oorspronkelijke bewoners van het eiland Nieuw-Guinea en enkele 
naburige eilanden. Ze wonen verspreid  over twee landen; Indonesië (de provincies 
Papua en West Papua, voor 2000 samen Irian Jaya) en Papua-Nieuw-Guinea.  

Ien Courtens en Louise Thoonen zullen, aan de hand van dia’s,  beginnen met een 
introductie over het veldwerk dat zij samen verrichtten in de Vogelkop van West 
Papua. Daarna vervolgt Ien haar verhaal over geneeswijzen: wat betekent ziek zijn 
in deze cultuur? Hoe zoeken mensen naar wegen om de balans in hun leven te 
herstellen. Bij de presentatie van Louise Thoonen zal vooral worden ingegaan op de 
wijze waarop Papua-vrouwen in hun leven omgaan met initiatieriten binnen de 
context van religieuze veranderingen.  

Ien Courtens is Antropoloog gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 
waar zij gedurende 10 jaar werkzaam was als docent en onderzoeker. Zij verrichtte 
jarenlang onderzoek in Oosterse culturen naar vraagstukken rondom ziekte, 
genezing en sterven binnen de religieuze en sociaal-culturele context en naar de 
wijze waarop zieken de balans in het leven herstellen. 
In 2006 specialiseerde zij zich als spiritueel coach gedurende een intensieve  
4-jarige opleiding. De nadruk lag op de geestelijke aspecten van de ziekte en/of 
het stervensproces. Tegelijkertijd was en is zij werkzaam als coördinator en coach 
in een coachingsbedrijf in Nijmegen. 
In de zomer van 2008 richtte zij, naast haar andere werkzaamheden, met veel 
plezier en met succes haar eigen bedrijf Lotus Lifecoaching op. 
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In haar werk richt zij zich voornamelijk op het coachen en begeleiden van mensen 
bij ingrijpende gebeurtenissen op hun levensweg, met name rondom ziekte en 
sterven. Wat betekenen ziekte of een naderende dood in het leven van deze 
mensen en hoe kunnen zij daar mee omgaan? Waar mogelijk worden deze vragen 
bezien in het licht van de wezenlijke weg die iemand in het leven te gaan heeft. 
 
Louise Thoonen is Antropoloog, gepromoveerd aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Zij verrichtte promotie-onderzoek (vanuit het Centre for Pacific and 
Asian Studies/sectie Culturele Antropologie van de Radboud Universiteit) naar 
initiatieriten, missionering en identiteit in West Papua. In 1998 en 1999 was zij als 
docent bij Antropologie werkzaam. Sinds 1999 combineerde ze de afronding van 
haar proefschrift met een fulltime positie bij de faculteit der sociale 
wetenschappen van de Radboud Universiteit. Daar is zij nu werkzaam als hoofd 
bestuurszaken. 
 
De Activiteitencommissie is verheugd dat beide dames ons wat meer informatie 
willen geven over deze bijzondere  bevolkingsgroep aan de andere kant van de 
wereld.  
 
KOMT ALLEN! 


