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Aan de leden,

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor onze eerste lezing in het nieuwe seizoen 2005-2006 op 
woensdag 21 september a.s  om 20.15 uur in de Cosazaal, ingang Oude Delft 183/185.
Spreker zal zijn Drs. J.L.W. van Leur met een lezing onder de titel

                     “Vergane glorie aan de Turkse Riviëra”
De spreker behoeft nauwelijks introductie. Bij toch wel de overgrote meerderheid van ons bekend als 
Jos van Leur, voorzitter van onze vereniging voor zeer vele jaren en nu één van onze ereleden.

Als korte inleiding voor zijn lezing geeft hij het volgende door:
‘Verbazing over de enorme Romeinse ruïnes, gezien tijdens een wetenschappelijke excursie en vele 
vakanties aan de Turkse zuidkust, gaf mij aanleiding om terug te zoeken naar de oorsprong van de 
culturen die deze achterlieten.
Sporen van de Grieken, voor de Romeinen dé inspiratiebron  op velerlei gebied legden de basis. 
Alexander de Grote trok zijn sporen  langs de Riviëra en hield pas op in India. En, om maar een figuur te 
noemen die opdoemt, keizer Hadrianus, die het Romeinse wereldrijk (het grootste rijk tot nu toe) wist uit 
te breiden van midden Engeland tot diep in Perzië. En overal formidabele welkomstpoorten.
Er zijn zelfs handelscontacten aangetoond met wat we nu Indonesië noemen’. Tot zover Jos van Leur.
Hij wil ons gaarne deelgenoot maken van die verbazing in woord en beeld.

De toegang tot deze bijeenkomst is gratis voor leden (met één introducé). Donateurs van de Stichting 
Nusantara en houders van CP en 65+ kaarten betalen een entree van € 2.-  
Overige belangstellenden betalen € 2,50
Er zijn slechts 75 zitplaatsen beschikbaar in de Cosazaal.

Mededelingen:
1. Verzoek van de penningmeester aan de leden die hun contributie voor het komende seizoen nog niet 
hebben voldaan, om alsnog op giro 3010395 € 15.- t.n.v. Penningmeester Etnografische Vereniging Delft 
te Voorburg over te maken.
2. Tentoonstellingen die nog te bezoeken zijn in Museum Nusantara:
    a. ‘Art Deco op Bali; beeldhouwwerk van de Pita Mahagroep’ nog te zien tot 8 januari 2006
    b. ‘Oorlogskinderen in Indië’ nog te zien tot 20 november 2005
    c. ‘Als dag en nacht; urban islam op Java’ een semi-permanente tentoonstelling.
3. Data voor komende lezingen:
    19 oktober a.s.: Mw. C. Wagner over Libië
    16 november a.s.: Mw. N. Muurling over “Griottes”

Tot ziens op woensdag 21 september. Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
                                                  Dolf Schröder 
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