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Bijeenkomst KunstnijverheidsKring 

zaterdag 16 april 2011 om 14.00 u in Nusantara  

Mystiek en Magie in Indonesië 

spreker : Ruud Greve 

In het nieuw ingerichte museum Nusantara vindt zaterdagmiddag 16 april van 14.00 tot 
16.00u. bovenvermelde bijeenkomst van de KunstKring plaats over „bezielde objecten in 
Indonesië‟. Deze bijeenkomst is voor een ieder met een geldig entreekaartje (voor het 
museum) gratis  bij te wonen.  Kunst(nijverheids) voorwerpen kunnen worden meegebracht 
ter bespreking door Ruud Greve. 
Voor deze ongetwijfeld interessante en boeiende middagbijeenkomst hebben wij ons lid 
Ruud Greve, bekend van een flink aantal boekjes over diverse aspecten van Javaanse en 
Balinese cultuur, bereid gevonden in te gaan op een 3-tal thema‟s: 
 
1) Achtergrond van de belangstelling van Ruud Greve voor de kebatinan (mystiek) in zijn 

geboorteland en zijn bezoeken aan de Vorstenlanden waar kejawen (magie) tot het 
dagelijks leven behoort. 

2) Voorlichting over de stichting Yayasan Pertolongan, een kleine niet-gouvernementele 
organisatie waarvan Ruud voorzitter is en die in het gebied rond Yocya advies en 
financiële steun biedt op educatief vlak. (Uw bijdrage wordt gewaardeerd !) 

3) Toelichting op zijn nieuwste boekje over bezielde objecten als de poppen Nini Thowok en 
Jailangkung. Eerdere publicaties (die in de winkel van Nusantara te koop zijn) zijn o.a. 
GARUDA (legendes rond Garuda en andere mythische vogels), GANESHA (the Hindu 
God with the Elephant‟s Head) en KERIS (beschouwingen en verhalen over de krissen 
van Indonesië).Mogelijk loopt het voorgaande uit op een open discussie met als centraal 
thema : 

“East is east and west is west, and never the twain shall meet (Kipling)” 
          

 
 
 
N.B. De vervallen lezing van Paula Voges over Beelden van de Boeddha wordt in het najaar 
gehouden. 

 
Om enig inzicht te krijgen in het aantal deelnemers (er is plaats voor maximaal 20 personen) wordt u verzocht (niet verplicht) 

uw komst voor deze  bijeenkomst te melden bij de coördinator Kunstnijverheidskring:  
 

Hans van Haeren tel. 015-2146791 e-mail:  haerenh@xs4all.nl 
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