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”Grand Tour” door Birma
Lezing met panoramische dia’s door Maarten Ruijters
Woensdag 17 januari 2007 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, houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50 Overige
belangstellenden betalen € 5,00 Er zijn slechts 75 zitplaatsen beschikbaar in de Cosazaal.
In 1987 maakte Maarten
Ruijters in sneltreinvaart een
reis door Birma (Myanmar),
waarvoor destijds slecht een
visum voor 7 dagen werd
verstrekt.
Inmiddels zijn de poorten van dit
mysterieuze land iets verder
opengegaan, waardoor hij onlangs
met zijn gezin een “Grand Tour” van
4 weken kon maken
Maarten Ruijters is een oude
bekende van de Etnografische
Vereniging Delft: Al sinds 1983 heeft
hij voordrachten gegeven over
Nepal, China , Jemen, Marokko
Burma, Thailand, Java, Bali en
Sulawesi

Het woord Birma roept over het algemeen gemengde gevoelens op, enerzijds is het een land
met een slechte reputatie op het gebied van de mensenrechten, anderzijds is het het “Gouden
Land van 1000 pagoden”, mysterieus, exotisch en ver weg.
Tijdens de lezing zullen we het land, het volk en de cultuur van Birma nader leren kennen,
waarbij Maarten Ruijters vanuit zijn professionele achtergrond de nadruk zal leggen op de
architectuur.
En greep uit het programma:
• De hoofstad Yangon, met de wereldberoemde Schwedagon pagoda.
• Het idyllische Inle meer, centrum van de Intha cultuur
• Mandalay, centrum van de Birmaanse cultuur
• Hill stations in het Shan gebergte, resten uit een koloniale tijd
• Een boottocht over de Ayeyarwady, Birma’s levensader
• De tempelstad Pagan, een van de meest fantastische bezienswaardigheden van Azië
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 de leden onder
meer van september tot juni maandelijks op een woensdagavond een lezing, demonstratie, dans of
muziek. 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

