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                                                                                                                                             Delft, november 2005

Aan de leden van de Etnografische Vereniging Delft,

Namens het bestuur heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 
woensdag 16 november a.s. om 19.00 uur in de Cosazaal, ingang Oude Delft 183/185.
De agenda voor deze vergadering vindt u verderop in dit convocaat.

Om 20.15 uur zal mevrouw Nienke Muurling een lezing houden met als titel:

“Vrouwen, feesten en krachtige woorden: 
                                                                           Een griotte tussen Bamako en Parijs”

In Mali zijn griottes, ofwel lofzangeressen, nog altijd graag geziene gasten op naamgevingceremoniën en bruilofts- 
feesten, omdat zij op basis van hun liederen en kennis van het verleden in staat zijn de mensen een duidelijk 
herkenbare plaats binnen de samenleving te geven. In de lezing zal aandacht besteed worden aan de rol van griottes 
door één levensverhaal te geven, waarin duidelijk wordt dat griottes niet alleen in Mali actief zijn, maar ook ver daar 
buiten. Enkele van hen zijn bijvoorbeeld doorgedrongen tot de internationale wereldmuziekpodia, zoals Ami Koita 
en Kandia Kouyate. Maar bovenal zijn zij actief in Parijs, waar een relatief grote Malinese migrantengemeenschap 
bestaat. In Parijs representeren de griottes de tradities van het moederland, waardoor de migranten tijdens een feest 
even de dagelijkse beslommeringen kunnen vergeten en zich als het ware weer even ‘thuis’ voelen .

In 1999 vertrok mevrouw Muurling voor het eerst voor 5 maanden naar Mali om de rol van griottes te onderzoeken. 
In 2001 rondde zij haar studie culturele antropologie cum laude af aan de universiteit van Amsterdam. Sinds 2002 
werkt zij bij de Amsterdamse school voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek aan haar promotie ‘De weg van het 
Malinese huwelijk. Transnationale relaties tussen Bamako en Parijs’. In 2003 verscheen van haar hand het boek 
‘Relaties smeden. De rol van een jelimuso (griotte) in Bamako, Mali’. In 2004 verbleef zij wederom voor lange tijd, 
8 maanden, in Mali ten behoeve van haar promotieonderzoek. 

De toegang tot deze voordracht is gratis voor leden (evt. 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 in de Cosazaal.

Mededelingen:

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering:
1. Opening/mededelingen                                                4. Jaarverslag van de penningmeester (wordt uitgereikt)
2. Notulen van 17/11/2004 (zie hierna)                           5. Verslag kascommissie
3. Jaarverslag van de secretaris                                        6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Bestuursverkiezing: Van de zittende bestuursleden is er geen die terugtreedt. Daarnaast hebben de leden 
    F.H. Mischgofsky en A.J. Duymaer van Twist zich bereid verklaard zitting te nemen in het bestuur.
    Wat niet wegneemt dat andere kandidaten voor een bestuursfunctie zich kunnen aanmelden tot 14 dagen voor de 
    vergadering. 
8. Rondvraag en sluiting.

                                                                                                                                                                           z.o.z.
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Notulen van de jaarvergadering  van de Etnografische Vereniging Delft van 17 november 2004: 
1. Opening van de vergadering om 19.00 uur door de voorzitter Jos van Leur. Aanwezig 10 leden en het 
    voltallig bestuur.
2/3. Notulen van de vergadering van november 2003 en het jaarverslag worden goedgekeurd met dank 
     aan de secretaris.
4. Ook het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. Er is een positief saldo van € 465.-
5. De kascommissie keurt bij monde van de heer Saaltink het verslag goed, waarna het bestuur wordt 
    gedechargeerd.
6. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heer Saaltink en een nader te benoemen lid.
7. Aangezien zich geen tegenkandidaten hebben gemeld wordt het zittende bestuur herkozen m.u.v. de 
    heer J.van Leur, oprichter van de Vereniging, die zich terugtrekt.
    De heer W.Brieër zal optreden als voorzitter a.i. De heer A.Hendriks wordt met algemene stemmen 
    gekozen als bestuurslid.
    De heer van Leur dankt zijn medebestuursleden voor hun inzet en spreekt de hoop uit dat de collectie
    Van het museum Nusantara niet meer bedreigt zal worden. 11 december zal het officiële afscheid 
    plaatsvinden van de huidige voorzitter, die zijn functie 50 jaar lang met verve heeft vervuld. De heer
    Muller zal zich terugtrekken als secretaris maar blijft lid van het bestuur.
8. Contributie verhoging. Het voorstel de contributie te verhogen tot € 15,- per jaar wordt, gezien de gestegen kosten 
    (vooral portokosten) en door het dalend aantal leden, aanvaard met algemene stemmen.
9. Rondvraag. De penningmeester zal nagaan of elders wellicht een hoger rentepercentage gegeven wordt. Tevens 
    zal worden overwogen telefoonnummer en emailadres van de Vereniging op de correspondentie te vermelden.
Sluiting van de vergadering om 19.45 uur

Jaarverslag van de Etnografische Vereniging Delft over de periode 2004/2005: 

In de verslagperiode werden 9 bijeenkomsten gehouden, inclusief de 50 jaar jubileumviering.
Op 24 sept. de heer Heij over onderzoek naar een grootpoothoen op de Molukken.
Op 20 okt. de heer  Steijlen over straatfilmen in Indonesië met titel “Vastleggen van de toekomst”
Op 17 nov. de heer Heijveld over “Varen in Indonesië”
Op zaterdag 11 dec. zou het 50-jarig jubileum worden gevierd. Dat kon echter geen doorgang vinden vanwege het 
overlijden van Prins Bernhard en zijn graflegging op die dag.
Op zaterdag 15 jan. ons geweldige jubileumfeest. Met een extra buitengewone ledenvergadering tijdens welke er 
erelidmaatschappen van onze vereniging werden aangeboden aan de leden Jos van Leur, bijna 50 jaar voorzitter en 
Hans Muller, secretaris voor een iets kortere tijd.
Ook was er die dag een voordracht door de heer van Wengen, die een inleiding in de wereld van de wajang gaf, dit 
i.v.m. de wajangvoorstelling Bale Segala-gala later die dag.
Op 19 jan. mevrouw Schoon mode in Afrika “Chanel op z’n Afrikaans”
Op 16 feb. de heer Morsink over “De oorsprong van Andesculturen”
Op 16 mrt. mevrouw Klokke over “De locatie van het Hindoeïsme op Java”
Op 20 apr. de
 heer Stuip met 2 collega’s over “Leven met water” in Indonesië
Op 25 mei de heer Westerkamp over “Wederzijdse culturele beïnvloeding Indonesië-Nederland”

Verdere mededelingen -  Data en sprekers van komende lezingen:
14 december 2005 – De heer Gert van den Bergh over Flores
18 januari 2006 - De heer Maarten Ruijters met een voordracht “Grand Tour” door Burma
15 februari 2006 – De heer Professor Peter Nas over “Jakarta en Leiden: op zoek naar de ziel van de stad”
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Tenslotte nog dit. Vier etnografische musea (waaronder Nusantara) zijn een samenwerkingsverband 
aangegaan met het tijdschrift “Archipel”.  Om hieraan bekendheid te geven zal het magazine tweemaal 
geheel gratis aan de leden worden toegezonden.  Dit betekent wel dat uw adresgegevens éénmalig en voor 
geen ander doel dan ook, aan de uitgever van “Archipel” worden doorgegeven. Wat weer inhoudt dat uw 
vereniging hier geen extra portokosten aan heeft. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft laat dit dan weten aan 
de secretaris per brief of email.  Wie tenslotte, na 2 gratis exemplaren, een abonnement wenst kan dit 
persoonlijk met de uitgever van “Archipel” regelen.
                                                                                                                                                                  
Tot ziens op woensdag 16 november a.s. Kan het bestuur dit keer op wat meer leden rekenen op de algemene 
ledenvergadering om 19.00 uur dan voorgaande jaren?

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
   
                                                                       Dolf Schröder
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