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Nieuwsbrief Vereniging Verre Culturen Delft, augustus 2019 

Per 1 augustus jl. is weer ons nieuwe verenigingsjaar gestart. U vindt hieronder een overzicht van de 

meest in het oog springende activiteiten tot eind 2019. 

Naast een 3-tal lezingen georganiseerd door onze vereniging staan daar ook de aankondiging van de 

kijkdagen (23 t/m 26 augustus, veilingdagen 28 en 29 augustus) in van het Venduhuis in Den Haag, de 

Pasar Botanica in de Botanische Tuin in Delft op 31 augustus en 1 september en een lezingdoor ons 

bestuurslid Martin Roos op 21 september in gebouw CEC in Amsterdam over vintage foto’s uit Indië. 

Ook kunt u alvast de jaarvergadering met vooraf de befaamde Indische maaltijd van Toko Ramee op 

21 november in uw agenda noteren , met lezing.; dat alles in het Meisjeshuis, Oude Delft 112. 

Als lid van onze vereniging ontvangt u ook het kwartaalblad Tribale Kunst, een uitgave van TKC die 

graag ruimte aanbieden voor artikelen over Indische kunst en kunstnijverheid. Laat ons of de redactie 

van het blad weten of u een specifiek onderwerp toegelicht wil zien of een bijdrage kunt leveren. 

Naast bladen als Moesson en het digitale Java Post en NICC, die allen een specifiek aspect van de 

Indische cultuur vertegenwoordigen verschijnt er binnenkort (op 18 september) het blad PINDA, een 

glossy met een Indisch tintje (zie www.pinda-magazine.nl) 

Activiteiten van/ over verre culturen voor komend najaar vindt u in onderstaand programma; daarin 

ook activiteiten die niet door de VVCD zijn georganiseerd maar wel goed passen in ons interessegebied  

 

• 23 t/m 26 augustus Kijkdagen Venduehuis Den Haag (o.a. Ind. schilderijen) 

• 28 en 29 augustus Veilingdagen (voor catalogus zie: www.venduehuis.com) 

• zat. 31/8 en zo 1/9 Pasar Botanica, Botanische Tuin, Poortlandplein 6  Delft  

• do. 12 sept.  Lezing  ‘De trek naar India, begin jaren ’70 – door Margriet van 
der Goes  Locatie OPEN, Vesteplein 100 Delft ( zie convocaat) 

▪   zat. 21 sept.               DIALOGUE AMSTERDAM 2019. Vintage Photography   16.00 u.  
     Lezing door Martin Roos: ‘Indonesie , beeldvorming in foto’s. 

(zie bijlage of: www.dialoguevintagephotography.com) 
 

• ma 14 oktober  Reisverslag Turkmenistan door Niek Meijer, Delft 
convocaat (aanmelding verplicht) volgt later. 

 

• do 21 november Jaarvergadering met Indische maaltijd en lezing 
convocaat (aanmelden voor Ind. maaltijd) volgt later. 
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