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Aan de leden,

Met veel genoegen nodigt het bestuur u uit voor de eerste lezing in het nieuwe seizoen 2006-2007 op 
woensdag 20 september a.s. om 20.15 uur in de Cosazaal, ingang Oude Delft 183/185 te Delft. 
Spreker zal zijn Drs. Laurens Bakker met een lezing, geïllustreerd met dia’s, onder de titel

                                              “Nias en het museum.
                    Verleden en Heden van een West-Indonesisch Eiland”

De heer Bakker is promovendus bij de juridische Faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Na 
zijn (voorgaande) onderzoek op Nias en de Mentawei eilanden werkt hij nu in een onderzoeksproject naar 
grondrechten in Oost-Kalimantan. Betreffende de lezing meldt hij:

‘De markante materiële cultuur van Nias is in veruit de meeste Nederlandse (en Europese) etnografische 
musea vertegenwoordigd. Dit is opvallend, omdat het ten eerste maar een heel klein eiland in de marges 
van de Indonesische staat betreft, en ten tweede omdat het vrijwel altijd om dezelfde soort voorwerpen 
gaat: voorouderbeelden, stenen monumenten en eresieraden. Op het Nias van 100 jaar geleden speelden 
deze zaken een belangrijke rol. In het hedendaagse leven lijkt dit echter niet meer zo te zijn.
In deze lezing wordt aan de hand van zulke historische voorwerpen het tegenwoordige leven op het eiland 
vergeleken met het Nias in het museum. Wat op het eerste gezicht om twee verschillende werelden lijkt te 
gaan, blijkt vele parallellen te bevatten’.

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.
Gratis koffie en thee staan voor u klaar vanaf 20.00 uur.

Mededelingen:
1. Allereerst een rectificatie. In het meiconvocaat heb ik de nieuwe conservator van museum Nusantara 
geïntroduceerd als mevrouw Amy Wassink. Dit is onjuist en ik heb haar mijn verontschuldiging 
aangeboden. Haar juiste naam is Amy Wassing. Nogmaals mijn excuses.

2. De penningmeester verzoekt  de leden die hun contributie nog niet hebben voldaan, dit op korte termijn 
te doen op gironummer 3010395 t.n.v. Penningmeester Etnografische Vereniging Delft te Voorburg.

3. De reeds geplande lezingen en de eerste resultaten van de enquête vindt u op de volgende pagina.

                                                                                                                                                              z.o.z.

             Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 27 april 1962, nr. 144



Toekomstige lezingen:
Deze zijn steeds op woensdagen om 20.15 uur in de Cosazaal, Oude Delft 183/185 te Delft.

18 oktober:     Drs. Hugo Kreijger, conservator Wereldmuseum in Rotterdam, over 
                       “Tibet en de 14 Dalai Lama’s”
15 november: Algemene Ledenvergadering van 19.00 tot 1945 uur. Vanaf 20.15 uur 
                       Dr. Henk Niemeijer over “Indo-Portugezen van Tugu”
13 december: Mevrouw Annette van Ham over “Aboriginals” (vervolg op eerdere lezing)
17 januari:      De heer Maarten Ruijters over “Grand Tour in Birma”
14 februari:     De heer René Kolkman over “Architectuur van Japanse gebouwen en tuinen”
De woensdagavonden 14 maart, 18 april en 23 mei zijn nog niet ingevuld

De  eerste resultaten van de enquête
Graag wil het bestuur u bedanken voor het meedenken over het versterken van onze vereniging. We 
kregen 32 enquete-formulieren terug, sommige met zeer uitgebreide suggesties. Onderstaand vindt u de 
antwoorden op de vragen 1-8. In ons volgend convocaat gaan we in op de bij vraag 9 gegeven suggesties.

Vraag 1.  Bent u tevreden over gekozen onderwerpen voor lezingen?
Antwoord: Ja (80%); meestal, niet altijd, soms, matig (20%)

Vraag 2.  Waarover moeten lezingen gaan?
Vraag 3.  Moeten er ook andere onderwerpen aandacht krijgen, zoals muziek, dans, architectuur, films, 

    reizen? 
Vraag 4.  Aan welke landen/continenten/volken moeten wij meer/minder aandacht geven?
Vraag 5.  Aan welke tijdsperioden (prehistorie, 11e-16e eeuw, VOC-tijd, 18e-20e eeuw, huidige tijd)

    moeten wij meer/minder aandacht geven?
De antwoorden op de vragen 2-5 zijn overwegend: nu is er een goede mix. Alle categorieen worden wel 
eens als voorkeur genoemd, en wat vaker “huidige tijd”. We gaan daar in het volgende convocaat verder 
op in.

Vraag 6.  Zouden wij film- c.q. DVD-voorstellingen moeten organiseren? Zo ja, gaarne suggesties 
waarover. Overwegend is de reactie: dat kan iedereen voor zichzelf organiseren (DVD, TV, bioscoop)
 
Vraag 7.  Uw bestuur organiseerde wel eens een excursie naar een museum of iets anders. Moet dit 
navolging krijgen? Een aantal leden wil wel eens achter de schermen van het Tropenmuseum kijken, en 
een enkel lid wil wel gezamenlijk naar de Batavia of naar een tentoonstelling met rondleiding in 
Nusantara of  het Tropenmuseum.

Vraag 8a.  Bent u tevreden over de Cosazaal, onze accommodatie?
Antwoord: Ja (94 %)
Vraag 8b. En bent u tevreden over de de bereikbaarheid ervan?
Het antwoord is overwegend “Ja”, met name vanwege het goede openbaar vervoer erheen. Anderzijds 
wordt enkele malen “moeite met parkeren” genoemd en voorgesteld eerder te beginnen (en te eindigen).

We hopen u naar genoegen te hebben ingelicht.
Tot ziens op woensdag 20 september a.s.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Dolf Schröder

Dringend verzoek: ontvangt u deze convocatie nog per post, maar beschikt u over 
email? Mail dan naar etnograf_ver@yahoo.com  Dit bespaart de vereniging veel werk en 
kosten en biedt ons de gelegenheid u vaker en sneller te attenderen op aanpassingen van 
ons programma en op verwante culturele activiteiten, zoals etnografisch interessante 
tentoonstellingen, festivals, films, workshops enz.
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