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Jagers, verzamelaars en andere bosgebruikers in 
Indonesië: 

het regenwoud, haar bevolking en haar milieuproblematiek 
Lezing met dia’s door Gerard Persoon 

 

Woensdag 14 mei 2008 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. 

 

In de lezing zal hij een overzicht geven van de verschillende typen bosgebruikers en hun invloed op 
het eco-systeem. Ook zal hij ingaan op de veranderingsprocessen die er vooral de laatste jaren 
spelen rondom het gebruik van het bos en de bescherming daarvan via natuurbescherming of andere 
mechanismen. Dit om verdere aantasting van het bos te voorkomen. De personen op de foto zijn 
Kubu’s op Sumatra.  
 
Dr. Gerard Persoon is als antropoloog in Leiden opgeleid en hij is eerst werkzaam geweest in de 
ontwikkelingssamenwerking. Daarna is hij teruggekeerd op de universiteit en is nu vooral werkzaam 
op het gebied van milieu en ontwikkelingsvraagstukken. Hij is verbonden aan het Instituut voor 
Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden.  
Eventuele publicaties e.d. zijn te vinden op de website van het centrum: www.universiteitleiden.nl/cml 
en dan verder bij de afdeling Environment and Development.  
 
 

            
        

Gaarne uw komst aanmelden via tel. (015) 260 23 58 of email gemeentemusea@delft.nl 

Verken Verre Culturen, Toen en Nu met de Etnografische Vereniging Delft 

 
Woonde, werkte of reisde u, uw familie, uw vrienden of uw buren in verre landen, dan kunt u hier uw kennis en begrip 
verdiepen over de historie, cultuur en ontwikkeling van landen en volkeren uit de hele wereld, zoals Indonesië, China, India, 

Mexico, Peru, Afghanistan, Jemen, Gambia, Marocco en Egypte. Deze vriendenvereniging van museum Nusantara bestaat 
al sinds 1956. Elke maand organiseert de vereniging voor haar leden en andere geïnteresseerden een avondlezing met 
dia’s of film over verre culturen toen en nu. De avondlezingen vinden plaats in de maanden september tot juni in de 

Cosazaal van Museum Het Prinsenhof, ingang Oude Delft 183. Koffie en thee zijn gratis. Als lid krijgt u tevens gratis 
toegang tot het Museum Nusantara.  
Het lidmaatschap kost € 17,50 per jaar (€ 9,00 voor  jeugdigen, houders van CJP-en  studenten-kaart en Delftpas) Elk lid 

mag gratis een introducé meebrengen. Aanmelden voor lidmaatschap en nieuwsbrief kan per brief bij het secretariaat, 
Wielengahof 52, 2625 LK Delft, tel. 015-256 7603 of via email: etnograf_ver@yahoo.com Zie voor verdere informatie en het 
overzicht van de komende en reeds gehouden lezingen: www.verreculturendelft.nl 
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