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Architectuur van Japanse gebouwen en tuinen
Lezing met dia’s door René Kolkman
Woensdag 14 februari 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.

Traditionele Japanse huizen hebben een aantal kenmerken gemeen: een harmonieus
samengaan van huis en tuin, een structuur van het huis gebaseerd op de maat van de
tatami-mat (afmetingen plm. 90x180 cm) en een constructie met kolommen die een vrije
indeling mogelijk maakt. Met schuifpanelen kunnen ruimten worden gekoppeld of juist
afgescheiden. Gedeeltelijk of geheel opengeschoven panelen tussen binnen- en
buitenruimte bieden een wisselend beeld van erf, tuin of landschap.
René Kolkman behandelt deze en andere aspecten van traditionele architectuur en
tuinarchitectuur in Japan aan de hand van dia’s van vele voorbeelden: van samoeraihuis,
koopmanshuis, winkelhuis en boerenhuis tot prinselijke villa’s. Onder deze laatste Katsura en
Shugakuin in Kyoto met uitgestrekte, zeer bijzondere tuinen.
René Kolkman (architect met een brede belangstelling voor kunst, archeologie, culturele
antropologie) heeft veel gereisd in Europa, Noord- en West Afrika, Nabije Oosten, India,
China, Japan, met als voornaamste doel te bekijken hoe de mensen in uiteenlopende
omstandigheden en tijden hun woonomgeving hebben vormgegeven.
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

