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Cultuur en rituelen op NIAS
Lezing door Petra van Loon
Datum:
Locatie:
Entree:

Maandagavond 16 maart 2015 om 20.00 u.
De Witte Roos - Oude Delft 73 te Delft
Toegang voor leden van Vereniging Verre Culturen Delft is gratis.
Donateurs van de Stichting Nusantara, houders van Delftpas, CJP en
65+ kaarten betalen € 2,50. Overige belangstellenden betalen € 5,=

Eind jaren ’80 reist Petra van Loon af naar Indonesië. Het
is de eerste keer dat zij in Indonesië is. Zij reist over
Sumatra, Java, Bali en Lombok. Ze ontmoet op deze reis
Menyerah Bulölö, een Niasser, die jungletochten naar
Siberut organiseert. Petra is cultureel antropoloog en de
culturen van Siberut en Nias hebben haar warme
belangstelling. Zij trouwt in 1991 met Menyerah Bulölö.
Tijdens deze lezing laat zij dia’s van haar huwelijk uit Nias
zien. Aan de hand van deze dia’s en dia’s van het dorp
Bawomataluo vertelt zij uit eigen ervaring en vanuit haar
antropologische achtergrond over familierelaties op Nias,
over belangrijke overgangsrituelen op Nias, over de
hiërarchische samenleving en een aantal belangrijke
gebruiken en gewoonten op Nias.
Nias is in de eerste tien tot twintig jaar van de twintigste eeuw gekerstend door met name de
Rheinische mission. Dat heeft grote gevolgen gehad voor de voorouderverering en de plaats
van voorouderbeelden in de samenleving. Na de onafhankelijkheid van Indonesië is het
koppensnellen aan banden gelegd. De invloed van de Indonesische overheid en het
Javaanse samenlevingsmodel heeft de Nias samenleving niet onberoerd gelaten.
Desondanks zijn typische Nias gebruiken en gewoonten en deels ook de oorspronkelijke
sociale structuur intact gebleven.

Petra van Loon beschikt over een
aardige
verzameling
aan
voorouderbeelden,
voorouderpanelen
en
andere
gebruiksvoorwerpen.
Deze
verzameling zal tijdens de lezing
niet centraal staan. Foto’s van de
voorwerpen kunnen in de pauze
en na afloop van de lezing op
verzoek worden bekeken.

