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Aan de leden,

In deze eerste convo van het nieuwe jaar wenst uw bestuur al haar leden een gezond en voorspoedig 2006. Dat het u 
goed mag gaan en met u onze vereniging.
Voor de eerste bijeenkomst in 2006 had uw bestuur de heer M. Ruijters bereid gevonden een voordracht te houden 
over Burma. Hij heeft echter om gezondheidsredenen moeten afzeggen. Wij wensen hem een volledig herstel.
In plaats van Burma wordt het nu West Papua. 

Uw bestuur nodigt u uit om op woensdag 18 januari a.s.  naar de Cosazaal te komen op de Oude Delft 183/185, waar 
wij u om 20.15 via een DVD-speler en een beamer een documentaire willen vertonen over een vondst van stenen 
beelden uit Paniai, gebied van de Wisselmeren, West Papua.

De documentaire heet “Paikeda – Mens in Steen”  

Het betreft een vondst van  4 stenen beeldjes, in de grond gevonden door leden van de stam Me, die er erg van 
schrokken. Zelf maken ze geen beelden noch van hout, noch van steen. Via missionarissen is Ineke de Vries, 
antropoloog, in aanraking gekomen met deze beeldjes en gefascineerd geraakt door hun raadselachtige herkomst.
Zij heeft een documentaire gemaakt over deze vondst, hoe er contact is gemaakt met de Me, hoe hun vertrouwen is 
verworven.
Helaas kan mevrouw de Vries er zelf niet bij zijn, omdat zij in Indonesië verblijft en pas in maart terug zal zijn.
Een collega van haar, de heer J.M. Hendriks, werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam, heeft zich bereid 
verklaard aanwezig te willen zijn om, na het zien van de documentaire, eventuele vragen te beantwoorden.  

Net als altijd is deze bijeenkomst gratis toegankelijk voor leden (evt. 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.

Mededelingen: 
Komende lezingen zijn:
Woensdag 15 februari: De heer Nas over “Verstedelijking – Jakarta en Leiden “
Woensdag 15 maart: De heer R. Morssink over “Chavin – een eerste Staatsgodsdienst in de Andes”, 
                                  900 – 200 v.Chr.
Woensdag 19 april:  Mevrouw Annette van Ham over Kunst van de Aboriginals in Australië    

Tenslotte nogmaals een verzoek van de penningmeester aan die leden die hun contributie 2005-2006 nog niet 
hebben voldaan. Aan hen het vriendelijke verzoek dat dan te doen op giro 3010395 t.n.v. Penningmeester 
Etnografische Vereniging Delft te Voorburg.

Tot ziens op woensdag 18 januari a.s.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
                                                                      Dolf Schröder
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