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Aan de leden,

Met veel genoegen nodigt het bestuur u uit voor een lezing op woensdag 19 april a.s.  om 20.15 uur in de 
Cosazaal, Oude Delft 183/185, te Delft.

Spreker die avond is mevrouw Annette van Ham.  Zij zal een voordracht houden over 

            “De Australische Aboriginals: tussen traditie en vernieuwing”

Deze oorspronkelijke bewoners van Australië vormen een bijzondere bevolkingsgroep. Zij zijn één van 
de oudste volkeren op de wereld en worden veelvuldig bestudeerd door antropologen, sociologen en 
linguïsten. De Aboriginals worden afwisselend bestempeld als primitieve ‘oermensen’, nobele wilden, 
wijze sjamanen, grootse kunstenaars en dronken uitvreters. Wat is er nu zo bijzonder aan de mensen? 
Waarom horen wij relatief zo veel over deze kleine bevolkingsgroep? En wat is er zo bijzonder aan de 
kunst van deze Aboriginals dat er een speciaal museum voor en over hen bestaat in Utrecht?

Mevrouw van Ham is kunsthistorica en voormalig conservator van het Aboriginal Art Museum in 
Utrecht. Zij bezocht in de afgelopen 10 jaar verschillende Aboriginal gemeenschappen in Australië. 
In haar lezing zal zij ingaan op bovengenoemde vragen. Zij gebruikt daarbij veel eigen beeldmateriaal en 
kan putten uit ervaringen uit de eerste hand.

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

Mededelingen:
-De beloofde bestuurssamenstelling blijft nog even in het ongewisse. Wel is het zo dat de heer 
drs. Hans Muller zich om gezondheidsredenen per 1 maart jl. uit het bestuur heeft teruggetrokken.
-Op zaterdag 13 mei a.s. uur houdt de Stichting Nusantara in de Cosazaal haar jaarlijkse donateurs dag 
met een lezing over de invloed van de handel en productie van Delfts aardewerk tussen Oost en West. 
Als donateur bent u welkom vanaf 14.15 uur. Voor diegenen die nog geen donateur zijn, u kunt door 
overmaking van € 15,- op giro 4102622 t.n.v. Stichting Nusantara te Pijnacker donateur worden en 
daarmee aankopen voor het museum Nusantara mede mogelijk maken. Doet u dat vóór of op 13 mei dan 
bent u natuurlijk eveneens welkom op die dag.
Lezing:
De laatste lezing van dit lopende seizoen zal zijn op woensdag 24 mei a.s. De heer Pim Westerkamp zal 
dan spreken over “Het KIT Tropenmuseum, een eerste impressie”.

Tot ziens op woensdag 19 april a.s.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
                                                                       Dolf Schröder
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