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Aan de leden,

Met veel genoegen nodigt uw bestuur u uit voor een lezing op woensdag 14 december a.s. om  20.15 uur in de 
Cosazaal, ingang Oude Delft 183/185.
Spreker zal zijn de heer Dr. Gert D. van den Bergh met een onderwerp over Flores onder de titel

                “FLORES, HET EILAND VAN DWERGEN EN DRAKEN”

In september 2003 werd door een team van onderzoekers in een grot op het Indonesische eiland Flores een gedeelte 
van een skelet gevonden, dat aan een mensachtig wezen had toebehoord. Aanvankelijk dachten de onderzoekers dat 
ze met de resten van een kind te maken hadden, maar al snel bleek dat het om een volwassen individu ging, van 
slechts één meter lang! Deze ontdekking, die in oktober vorig jaar in het gezaghebbende wetenschappelijke 
tijdschrift “Nature” werd gepubliceerd, deed veel stof opwaaien in het wetenschappelijke wereldje.
Deze dwergmens, die de wetenschappelijke naam “Homo floresiensis” heeft gekregen, is de kleinste mensensoort 
tot nu toe gevonden en heeft relatief zeer kleine hersenen. En misschien nog wel het meest opzienbarende, hij leefde 
zo’n 13.000 jaar geleden! Inmiddels is er oktober dit jaar een tweede publicatie verschenen met de beschrijving van 
additionele skelet elementen, van in totaal 9 individuen.

In de presentatie zal de heer van den Bergh, die als paleontoloog/geoloog  bij het onderzoek op Flores betrokken is, 
zijn indrukken laten zien van het eiland en de opgravingen. Tevens zal hij ingaan op de gevolgen die de vondst van 
Homo floresiensis heeft op de wetenschappelijke denkbeelden omtrent de evolutie van de mens. Ook zal aandacht 
worden geschonken aan de evolutie van zoogdieren op eilanden in het algemeen.
De heer van den Bergh is verbonden aan het Marine Chemistry and Geology Department van het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee.

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

Mededelingen:
1. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van 16 november j.l. zijn tot het bestuur van de Etnografische
    Vereniging Delft toegetreden de heren A.J. Duymaer van Twist en E .Mischgofsky. Uw bestuur bestaat nu weer 
    uit 6 personen. Hoe de taakverdeling gaat worden zal u t.z.t. worden meegedeeld.
2. Nogmaals een oproep aan die leden die hun contributie 2005-06 nog niet hebben voldaan. De penningmeester 
    vraagt met klem om de contributie van € 15,- over te maken op girorek. 3010395 t.n.v. Penningmeester Etnogr.
    Vereniging Delft te Voorburg.
3. De januari 2006 lezing zal zijn op de 18e en gaan over Burma.

Tenslotte nog dit.  Het versturen van de convo’s per email werkt goed. Van de 250 leden die de vereniging telt 
ontvangen nu ongeveer 60 hun convo per email. Omdat dit de vereniging portokosten bespaart, vraagt uw 
bestuur die leden die al wel over emailmogelijkheden beschikken maar daar wat de vereniging betreft nog 
geen gebruik van maken, ons hun emailadres te doen toekomen.

Tot ziens op woensdagavond 14 december a.s.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,  
                                                                       Dolf Schröder
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