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Moche en Nasca: Rijke koningsgraven en Nascalijnen in de
Andes, Z-Amerika (200 v.Chr. - 600 n.Chr.)
Lezing met dia’s door Rob Morssink
Woensdag 12 december 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, jeugdigen, houders van Delftpas, CJP-, studenten- en 65+ kaarten betalen € 2,50.
Overige belangstellenden betalen € 5,00.

Gaarne uw komst aanmelden via tel. (015) 260 23 58 of email gemeentemusea@delft.nl
In de periode van 200 v.Chr. tot 600 n.Chr. bloeien vele culturen in Peru. De bekendste daarvan zijn
de Moche en de Nasca culturen, beide langs de Peruaanse kust gesitueerd. De Moche zijn de laatste
vijftien jaar vaak in het nieuws geweest vanwege de rijke koningsgraven van deze cultuur die werden
opgegraven. De Moche hadden een zeer rijke materiële cultuur en waren grote edelmetaal bewerkers.
Maar er valt veel meer over te vertellen. De Nasca zijn al lange tijd bekend vanwege de zogenaamde
Nascalijnen, welke pas echt goed vanuit de lucht te zien zijn. Vele theorieën over deze lijnen hebben
de ronde gedaan maar tegenwoordig weten we waarvoor ze zijn gemaakt. Minder bekend: de Nasca
kenden ook een uitgebreid irrigatienetwerk van ondergrondse kanalen, waarvan vele tot op heden in
gebruik zijn.
Drs. R. Morssink heeft archeologie en cultuurgeschiedenis van Indiaans Amerika gestudeerd. Hij is
enkele keren voor onderzoek in de Andeslanden geweest. Zijn specialiteiten zijn metalen in de
Andes en de Tiwanaku cultuur. Dhr Morssink heeft onder andere meegewerkt aan de
tentoonstellingscatalogus in 2003 van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden "Met Kuifje
naar de Inca's" en geeft regelmatig cursussen en lezingen over de Andesculturen.

