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Aan de leden,
 
Voor de laatste bijeenkomst van 2006 nodigt uw bestuur u uit naar de Cosazaal te komen op woensdag 13 
december  a.s.  Rond 20.15 uur zal het echtpaar Dos en Bertie Winkel     u dan introduceren  in de wereld van de 
versierde mens. In een diapresentatie onder de titel

“Verre Schoonheid: de versierde, tribale mens”
- tatoeages, beschilderingen, hoofdtooien en sieraden -

zullen zij u het resultaat tonen van vele jaren reizen naar stammen in onherbergzame oorden.

Dit Nederlandse fotografenechtpaar reist al 30 jaar de hele wereld rond om met hun opnames de wonderen van de 
natuur en de unieke leefwijzen van niet Westerse culturen vast te leggen. Zij constateren dat door ecologische 
veranderingen, ontginningen en globalisering grote natuurgebieden en unieke leefgemeenschappen de laatste jaren 
sneller dan ooit verdwijnen en dat haast geboden is als wij deze culturen voor het nageslacht willen behouden. 

Werk van Dos en Bertie Winkel is in veel tijdschriften zoals BBC Wildlife en National Geographic verschenen. Zij 
zijn het onderwerp geweest van diverse documentaires en hebben voor hun werk veel onderscheidingen gekregen.

Hun werk is tot september 2007 te zien in het Museon te Den Haag, en natuurlijk ook in boekvorm verschenen. 
Onder de gelijknamige titel “Verre Schoonheid” bieden auteur Bérénice Geoffroy-Schneiter en onze beide 
fotografen u een fantastisch boek aan dat op de 13e te koop is.

De toegang tot deze bijeenkomst is gratis voor leden (evt. met één introducé). Donateurs van de Stichting Nusantara, 
houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50 Overige belangstellenden betalen € 5,00 
Er zijn slechts 75 zitplaatsen beschikbaar in de Cosazaal.

Voor het programma in 2007 en de nieuwe samenstelling van het bestuur: z.o.z.

         

             Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 27 april 1962, nr. 144



  
Nieuwe samenstelling bestuur: 
Sinds de algemene ledenvergadering van 15 november jl. bestaat uw bestuur uit de volgende personen:
De heer F. (Erik) H. Mischgofsky (voorzitter); de heer C. (Stan) H.L. Morre (penningmeester); 
de heer A. (Dolf) G. Schröder (secretaris); de heer W. (Wim) F. Brieër (lid); 
de heer A. (Ajo) J. Duymaer van Twist (lid); de heer A. (Ad) M.B. Hendriks (lid)

Lezingen in 2007:
17 januari:   De heer Maarten Ruijters  over “Grand tour in Birma”
14 februari: De heer René Kolkman over “Architectuur van Japanse gebouwen en tuinen”.
14 maart: De heer Willem Vogelenzang over “De Pashtun in Afghanistan”
18 april en 23 mei zijn nog niet ingevuld.
De lezingen zijn steeds op woensdagen om 20.15 uur in de Cosazaal , ingang Oude Delft 183/185. De zaal is open 
vanaf 19.45 uur. Gratis koffie en thee staan voor u klaar vanaf 20.00 uur.

Tot ziens op woensdag 13 december.

Met vriendelijke groet, Dolf Schröder

      

Lidmaatschap Etnografische Vereniging Delft
De “Etnografische Vereniging” is nauw verbonden met het museum Nusantara in Delft. Het lidmaatschap van 
€ 17,50 per jaar (€ 9,00  voor houders van CJP en Delftpas) biedt haar leden onder meer van september tot juni 
maandelijks op een woensdagavond een lezing, demonstratie, dans of muziek in de Cosazaal, gelegen  naast de 
van der Mandele zaal (glazen zaal) van het Prinsenhof, ingang Oude Delft 183/185 te Delft. 
Elk lid mag gratis een introducé meebrengen en ook koffie en thee zijn gratis. Aanmelden voor lidmaatschap en 
nieuwsbrief kan per brief bij het secretariaat, Van Rijslaan 71, 2625 KW Delft of via email: etnograf_ver@yahoo.com 
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