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Aan de leden,
Met veel genoegen nodigt het bestuur u uit voor een lezing op woensdag 19 oktober a.s. om 20.15 uur in de 
Cosazaal, ingang Oude Delft 183/185.
Spreker zal zijn mevrouw Christine Wagner met een voordracht onder de titel

              “LIBIË: Vergeten woestijnstaat tussen oliebron en zoutmeer”

Mevrouw Wagner reist sinds 1998 door Libië. Dit voorjaar was zij voor het eerst te gast bij berber-
families in de Nafusa-bergen en logeerde zij bij een gastgezin in Tripoli.
In haar voordracht vertelt zij over persoonlijke ontmoetingen en ervaringen, opgedaan tijdens deze reizen. Zij gaat in 
op de rijke geschiedenis van deze woestijnstaat: de antieke steden Sabratha en Leptis Magna – geplaatst op de 
UNESCO-lijst van cultureel werelderfgoed – getuigen van de handelsrijkdom aan de Libische kust onder de 
Feniciërs en Romeinen. Naast de geschiedenis van Libië, dat trouwens ook een tijdlang een Italiaanse kolonie was, 
komen Khaddafi’s politieke ambities ten opzichte van Afrika en Europa ter sprake, evenals zijn recente streven om 
aansluiting te vinden bij de westerse gemeenschap.
Ook zal mevrouw Wagner vertellen over het omstreden Great Man-made River-project: via een gigantisch 
onderaards irrigatiesysteem, met een lengte van 3200 km, wordt jaarlijks 550 miljoen kubieke meter zoet water 
vanuit fossiele watervoorraden in het Akadus-gebergte (aan de grens met Algerije), die eveneens onder het 
protectoraat van de UNESCO staan.

Mevrouw Wagner is afkomstig uit Duitsland. Zij studeerde kunstgeschiedenis, theaterwetenschappen en filosofie 
aan de universiteiten van Wenen, Keulen en Amsterdam. Zij is oprichter en eigenaar van het adviesbureau Wagner  
kunst en cultuur en werkt sinds 2001 als zelfstandig adviseur – naast haar functie als medewerker pers en publiciteit 
bij het Prins Claus Fonds in Den Haag. Op dit moment is zij ook verbonden aan het Hivos-NCDO Cultuurfonds als 
fondsenbeheerder (a.i.).

Zoals geldt voor elke bijeenkomst is de toegang 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.

Mededelingen:
1. De algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 16 november a.s. om 19.00 uur. 
    Net als ieder jaar voorafgaand aan de lezing die om 20.15 uur zal beginnen.
    Spreker zal dan zijn mevrouw Nienke Muurling met een voordracht over “Griottes”
2. Betreffende de ALV, het zal u opgevallen zijn dat in uw bestuur de ‘vergrijzing’ duidelijk zichtbaar is.
    Zij roept daarom jongere leden op zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie.
3. Nogmaals een oproep aan die leden die hun contributie voor het nu lopende seizoen nog niet hebben
    voldaan. De penningmeester ziet uw € 15,- met spanning tegemoet op giro 3010395 t.n.v  
    Penningmeester Etnografische Vereniging Delft te Voorburg.

Tot ziens op woensdag 19 oktober. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
                                                                       Dolf Schröder
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