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Aan de leden,

Met veel genoegen nodigt het bestuur u uit voor een lezing op woensdag 15 maart a.s. om 20.15 uur in de 
Cosazaal, Oude Delft 183/185, te Delft.
Spreker zal zijn de heer Rob Morssink. Hij zal een voordracht houden over

               “Chavin”: een eerste staatsgodsdienst in de Andes?” 

Voor een aantal onzer is de heer Morssink geen onbekende meer. Ongeveer een jaar geleden heeft hij ons 
ingewijd in de oorsprong van de Andesculturen. Aangezien ons is gebleken dat zijn lezing toen goed is 
gevallen hebben wij hem opnieuw uitgenodigd ons verder in te voeren in de ontwikkeling van de Zuid-
Amerikaanse indianen.
Dit keer dus een lezing met een zekere nadruk op de Chavin cultuur (eerste cultuur die zich in de Andes 
over een groot gebied - Peru, Bolivia, Noord Chili - uitstrekte). Verder komt ter sprake ontwikkelingen in 
zuidelijke delen van de Andes, zoals stenen tempels en sculpturen , aardewerk en het eerste metaal. 
De periode waarin wij ons moeten verplaatsen is  1500 – 200 jaar vChr

De heer Morssink is afgestudeerd in de Archeologie en Cultuurgeschiedenis van Indiaans Amerika aan de 
Rijksuniversiteit Leiden met specialisaties richting Andesculturen en archeometallurgie.

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 entreegeld van € 2,--  Overige belangstellenden 
betalen € 2,50
Er zijn slechts 75 zitplaatsen beschikbaar in de Cosazaal.

Mededelingen:
Binnenkort is er een bestuursvergadering. In het volgende convocaat wordt u ingelicht over de 
samenstelling en wie wat gaat doen.

Lezingen:
Woensdag 19 april a.s.: Mevrouw Annette van Ham over “Kunst van de Aboriginals in Australië”
Woensdag 24 mei a.s.: De heer Pim Westerkamp over: “ Het KIT Tropenmuseum, een eerste
                                                                                            impressie”.

Tot ziens op woensdag 15 maart a.s.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
                                                                      Dolf Schröder
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