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Architectuur in het oude en nieuwe China
Lezing met dia’s door Ineke Hulshof

Woensdag 19 september 2007 om 20.15 uur in de Cosazaal, ingang Oude Delft 183
De zaal is open vanaf 19.45 uur. Gratis koffie en thee staan voor u klaar vanaf 20.00 uur.

De toegang tot deze bijeenkomst is gratis voor leden (evt. met één introducé). Donateurs van de Stichting 
Nusantara, jeugdigen, houders van Delftpas, CJP-, studenten- en 65+ kaarten betalen € 2,50. Overige 

belangstellenden betalen € 5,00 

Komend jaar vinden de Olympische spelen plaats in China. Daarom beginnen we ons jaar met de 
stormachtige veranderingen daar. De enorme groei van China op allerlei terreinen in de afgelopen tien 
jaren heeft een enorme transformatie teweeg gebracht. Ineke Hulshof is een Delftse architect, actief 
als voorzitter van Delft Design en het Delfts Techniek Ontmoetings Punt, maar reist en werkt 
daarnaast al vele jaren in China. Zo is zij ook sinds 1988 betrokken bij de zusterstadrelatie van 
Rotterdam en Shanghai. Zij kan daarom uitstekend vertellen over de veranderingen op het terrein van 
bouwen en wonen. Allereerst worden de nieuwste ontwikkelingen van de drie grote steden bekeken. 
Natuurlijk zijn dat Beijing en Shanghai met als derde stad Chongqing. Dat is een verrassing, want hier 
kent bijna niemand die stad, terwijl het de grootste stad ter wereld is wat inwonersaantal betreft. 
Verder wordt ingegaan op het dagelijks leven in Shanghai en het ontstaan van een creatief klimaat. 
Oude industriële monumenten worden gerenoveerd en ingericht voor culturele en kunstzinnige 
activiteiten. Is dit een volgende stap in de periode van vernieuwing?

 



   
Overige woensdaglezingen in 2007/8: 
17 okt.’07 : Karen Portier en Herman Slaats over “Adat en dorpscultuur in Indonesië: participerend onderzoek 

      bij de Karo Batak thuis”
14 nov.’07: Mevrouw Deborah Stolk: “Airport art” in Gambia, een nieuwe industrie.
12 dec.’07 : De heer Morssink over: “Moche en Nasca: Rijke koningsgraven en nascalijnen in de Andes, Zuid-

      Amerika (200 v.Chr. - 600 n.Chr.)”.
16 jan.’08  : Laurens Bakker: “Land en identiteit in Pasir (O. Kalimantan). Traditie, de wet en de bevolking”.
20 feb.’08  : Professor van Gulik over “Japanse tatoeage kunst”
19 maart, 16 april en 14 mei 2008 zijn nog niet ingevuld

Verre Culturen, Toen en Nu: de “Etnografische Vereniging” biedt hierover de leden o.m. van september 
tot juni maandelijks op een woensdagavond een lezing. Ze is nauw verbonden met het museum 
Nusantara in Delft. Het lidmaatschap is € 17,50 per jaar (€ 9,00  voor  jeugdigen, houders van CJP-en 
studentenkaart en Delftpas) Elk lid mag gratis een introducé meebrengen. Aanmelden voor 
lidmaatschap en nieuwsbrief kan per brief bij het secretariaat, Van Rijslaan 71, 2625 KW Delft of via 
email: etnograf_ver@yahoo.com Website http://www.jhswart.demon.nl/Index.html 
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