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Bijeenkomst KunstnijverheidsKring
Zaterdag 22 februari

14.00 u in De Witte Roos , Oude delft 73 Delft

FIJI-archipel
Lezing en dia's over de Fiji eilanden (Oceanië)
door drs. Jos van Leur (erelid VVCD)

Fiji ligt tussen de Zuid-Amerikaanse staten en de Filippijnen, midden in de Grote Oceaan. Vooral
Melanesiërs kwamen per vlerkprauw uit het gebied van het huidige Indonesië en de Filippijnen.
Voor dit volk was kannibalisme gebruikelijk. Na de ontdekkingsreizen van de Europeanen, in de
17e en 18e eeuw, was de Nederlander Abel Tasman in 1642 de eerste die Fiji bezocht. In de 19e
eeuw stuurde Groot-Brittannië missionarissen om tegen het kannibalisme te strijden. Menige
missionaris werd door de bewoners opgegeten.
Een beruchte leider, Cakobau, die veel macht had bekeerde zich tot het Christendom en in 1874
werd het gebied een kolonie van het Verenigd Koninkrijk. De Britten haalden sinds 1916 duizenden
werklieden uit India om op suikerrietplantages te werken. Dat gaf spanningen tussen beide
bevolkingsgroepen die soms tot revoluties leidden, zoals die in het jaar 2000. De leider werd ter
dood veroordeeld, maar kreeg uiteindelijk levenslang.
Het zijn bijzonder mooie eilanden met een tropisch zeeklimaat en enkele bergtoppen boven de
1300 m. En het toerisme bloeit.

Wij hopen u bij deze bijzondere lezing te mogen verwelkomen.
Indien deze lezing niet teveel uitloopt en er daarvoor nog interesse is volgt aansluitend nog een (verkorte)
versie van het fotoreisverslag over de Kleine Sunda eilanden van uw coördinator dat eerder is vertoond op
11 december vorig jaar (avondbijeenkomst VVCD).

Om enig inzicht te krijgen in het aantal deelnemers wordt u verzocht uw komst voor deze bijeenkomst te
melden bij de coördinator Kunstnijverheidskring. Als bijdrage in de kosten wordt € 2,50 pp. gevraagd.
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