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100-jarig jubileum en heropening Nusantara
Een feestelijk jaar
Museum Nusantara hoort bij Delft vanwege de nauwe band van Delft met de Indonesië: eeuwenlang was de VOC
de motor van de Delftse economie, en dus van de rijkdom waardoor het historisch centrum van Delft gebouwd kon
worden. Veel gebouwen van de VOC zelf zijn nog prominent aanwezig, zoals het wapendepot van de VOC waar
nu het Legermuseum zit. Vervolgens werd in Delft, in 1842, de eerste Nederlandse opleiding voor ambtenaren in
Indië gevestigd. De docenten legden voor het onderwijs een collectie voorwerpen aan, aangevuld met donaties, die
uiteindelijk de basis vormde voor de collectie van het huidige Nusantara.

Twee lustra en heropening van het vernieuwde Nusantara
Honderd jaar geleden werd op 10 maart 1911 Museum Het Prinsenhof met daarin het Etnografisch museum
geopend. Zoals u weet is museum Nusantara de afgelopen jaren grondig verbouwd en de nieuwe inrichting gaat
juist deze band van Delft met VOC en Indische Instelling zichtbaar maken. Om het museum ook een
ontmoetingspunt met dit verleden te maken, is er een prachtige theetuin ingericht, waarin we elke derde
zaterdagmiddag van de maand onze Kunstnijverheidskring houden, maar waarin ook plaats is voor andere kringen.
Zoals u al hebt kunnen ervaren kunnen we in de theetuin zelfs met 45 personen dineren. Ook de winkel is sterk
uitgebreid met een bijzonder uitgebreid en gevarieerd aanbod, waar onze leden 10% korting krijgen.

100-jarig jubileum en heropening Nusantara
Op vrijdag 11 maart wordt het 100-jarig jubileum van Nusantara gevierd met de feestelijke heropening van het
museum. Onze leden en de donateurs van onze Stichting Nusantara zullen hiervoor binnenkort door het
museum zelf worden uitgenodigd.
Het voorlopig programma is:
Vanaf 15:30 uur: Ontvangst in de Van der Mandele zaal
16:00 uur: Welkomstwoord door directeur Erfgoed, Erik de Groot
16:05 uur: Uitvoering Balinese dans
16:25 uur: Inleiding over het nieuwe Nusantara door conservator Amy Wassing,
16:45 uur: Optreden van Ernst Jansz
17:05 uur: Jos van den Berg, namens de schenker van de poppen van Wajang Willem, onze Stichting Nusantara.
17:15 uur: Start borrel, tevens gelegenheid voor het bezoeken van het heringerichte museum Nusantara.
Hier speelt de gamelan en is een doorlopende voorstelling van het wajangspel Wajang Willem over Willem
van Oranje. Het is de bedoeling dat iedereen maar even blijft staan bij Wajang Willem, omdat voor onze
leden en de donateurs een aparte voorstelling georganiseerd wordt tijdens de viering van onze 55e
verjaardag (zie hieronder).
18:30 uur: einde borrel
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