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Eerste Verre Reizigerskring: “1600 km door Japan met Koning Aap” 
 

Lezing met dia’s door: onze voorzitter Erik Mischgofsky 
 
 

Datum: Vrijdag 6 november 2009 vanaf 17.00 uur (zie kader)  
Locatie: Sociëteit het Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611CG Delft; zie routebeschrijving op 
www.hetmeisjeshuis.nl 
Taal: Nederlands  
Door: Etnografische Vereniging Delft en Sociëteit het Meisjeshuis te Delft 

 
 
 

 

 
Start van onze nieuwe Verre Reizigerskring 
Vrijdag 6 november starten we met onze eerste Verre Reizigerskring over “1600 km door Japan met Koning 
Aap” door onze voorzitter Erik Mischgofsky. We doen dit als proef samen met de leden van de Delftse sociëteit 
“Het Meisjeshuis”, waarvan iedereen lid kan worden, en dat al meerdere kringen kent: zie 
http://www.hetmeisjeshuis.nl/ We zijn daarom ook te gast in hun prachtige gebouw, Het Meisjeshuis aan de Oude 
Delft 112 te Delft. Om onze en hun leden alvast met elkaar hun ervaringen met verre reizen te laten uitwisselen, is 
er voor wie wil vooraf in hun prachtige sociëteitszaal om 17.00 uur een borrel en om 18.30 uur een Japanse 
maaltijd. Voor, tijdens en na de lezing is er ruim de gelegenheid met elkaar te discussiëren over reizen (in Japan), 
reisorganisaties, reiswijzen enz.  
 
Het doel van de Verre Reizigerskring is om elkaars enthousiasme voor verre culturen te delen en van elkaars 
ervaringen te kunnen profiteren voor het plannen en boeken van toekomstige verre reizen. De avonden zullen 
daarom een sterk interactief karakter hebben en telkens aan een ander land of regio gewijd zijn. Ze beginnen 
steeds met een presentatie van een van onze leden of een gast, waarna we gezamenlijke ervaringen kunnen 
uitwisselen. Wij nodigen alle leden uit zich aan te melden voor een presentatie onder vermelding van: welke 
reis, wat voor soort reis (cultuur, natuur, sportief …), wanneer (maand en jaar), met welke reisorganisatie (of: op 
eigen gelegenheid gereisd). Wij zullen dan proberen een zo gevarieerd mogelijk programma te maken. 
 

Let op: de capaciteit van de zaal is beperkt. U 
*)
 dient zich voor de lezing op te geven via 

postmaster@verreculturendelft.nl en daarbij te vermelden: 
- of u tevens naar de Japanse maaltijd komt en 
- of u daarbij alleen of met  een introducé komt.  

 
U dient het bedrag voor de maaltijd (€ 22,50 per persoon) over te maken naar Rekening: 3010395 t.n.v. 
Etnografische Vereniging Delft te Delft onder vermelding van “Japanse maaltijd”. 
 
Mochten we te veel aanmeldingen krijgen, dan geldt de datum van de overschrijving en krijgen de late 
inschrijvers tijdig bericht en hun bijdrage teruggestort. 
 
*) NB Leden van Sociëteit het Meisjeshuis dienen zich op te geven via een mail naar 
societeit@hetmeisjeshuis.nl 
 
Uitsluitend toegankelijk: voor leden (met een introducé) van de Etnografische Vereniging Delft en Sociëteit het 
Meisjeshuis  
Programma:  

- 17.00 uur borrel in de Sociëteitszaal 
- 18.30 uur Japanse buffet in de Sociëteitszaal 
- 20.15 uur lezing in zaal IDA met dia’s, discussie en uitwisseling van ervaringen met en tussen de 

aanwezigen  
- 22.00 uur verder praten tijdens de borrel in de Sociëteitszaal 

Alle consumpties zijn voor eigen rekening. 
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Fascinatie voor Japan 
Iedereen heeft een idee van Japan, maar hoe is Japan echt? Wat zie je als je er doorheen reist? Hoe toegankelijk 
is de Japanner en de Japanse cultuur? Waarom is Japan zo totaal anders dan China? Hoe is de Japanner in staat 
geweest 1200 jaar cultuur te behouden, selectief andere cultuurinvloeden te integreren en toch totaal modern te 
zijn? Wist u dat de Japanse vereniging van koks een standbeeld voor de Nederlandse keuken heeft opgericht en 
dat Kyoto een echte fietserstad is? Over dit en nog veel meer (afhankelijk van uw vragen) zal de avond gaan, 
rijkelijk geïllustreerd met verrassende foto’s van het Japanse leven en de Japanse cultuur. 
 

Japans buffet, verzorgd door Cateringbedrijf Pieter Overgaag  
Bij Japan hoort natuurlijk ook de Japanse keuken, maar praten hierover is minder instructief dan ervan genieten. 
Daarom hebben we voorafgaand aan de lezing een buffet georganiseerd, waarin u kunt kennis maken met een 
deel van de Japanse specialiteiten. U kunt genieten van:  

Koud gerecht: Oosterse zoet zure salade met o.a. wortel, witte kool, paprika en bamboe 
Warme gerechten: 

 Teriyaki rundvlees 

 Yakitori kip 

 Japanse wok groente in kokosmelk 

 Noedels in soja saus en bosuitjes. 
 
    
    

             
 

              
 


