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Bijeenkomst KunstnijverheidsKring
Komende bijeenkomst zaterdag 20 november 2010: Batik verzameling
Op zaterdagmiddag 20 november van 14.00 u. tot 16.00 u.vind in de koffieruimte van museum
Nusantara de 5e bijeenkomst van de Kunstnijverheidskring (voor een ieder toegankelijk) plaats
over een deel van een bijzondere verzameling Batik doeken. De doeken zijn bezit van ons lid
dhr. Eijer en zijn merendeels verzameld door wijlen zijn echtgenote. Uit de toelichting door de
heer Eijer blijkt dat de gehele verzameling grofweg in drie delen kan worden ingedeeld :
1. Het oudste deel beslaat batiks uit de periode 1860 – 1900 voornamelijk afkomstig van de
noordkust van Java, als verzameling al in1905 bijeengebracht door iemand uit Oost-Java
maar waarbij ook een ontwikkeling van batiks uit Centraal Java valt te onderkennen.
2. Een veel recenter deel van de verzameling stamt uit 1988 bijeengebracht door de heer
Eijer tijdens een reis met zijn dochter langs de noordkust van Java (12 à15 exemplaren)
3. In 1989 werd weer een reis ondernomen, nu met echtgenote waarbij nu ook Madura
werd aangedaan en weer terug over Java naar Kalimbrent en eindigend in de
Vorstenlanden waarbij in nieuwe batiks toch ook oude motieven zijn ontdekt.

N.B. bovenstaande batik doeken zijn niet afkomstig uit de collectie van dhr. Eijer !

Over de opzet en het verloop van deze bijeenkomsten vernemen wij graag uw mening. Natuurlijk kunt ook zelf batikdoeken
meebrengen om te tonen. ! U bent allen welkom en zolang het museum nog niet officieel geopend is kunt u uw vrienden en
bekenden gratis meenemen. Koffie en thee worden zolang ook gratis in het museum geschonken.
Om enig inzicht te krijgen in het aantal deelnemers (er is plaats voor maximaal 40 personen) wordt u verzocht (niet verplicht)
uw komst voor de 5e bijeenkomst te melden bij de coördinator Kunstnijverheidskring:

Hans van Haeren

tel. 015-2146791

of bij het secretariaat van de vereniging (zie briefhoofd).

e-mail: haerenh@xs4all.nl

