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Nieuwsbrief Januari 2017 
 
Beste Leden, 
 
Allereerst wil het bestuur u allen een gezond en gelukkig 2017 wensen. 
 
Tot onze grote vreugde nam een kwart van u actief deel aan onze Algemene 
Ledenvergadering en aan de borrel en maaltijd vooraf. Daardoor hebben wij goed kunnen 
horen wat uw wensen zijn: u zou elkaar wat vaker willen treffen om activiteiten met elkaar te 
ondernemen, zowel ’s middags als 's avonds, en de avondlezingen zouden bij voorkeur al 
om 19.30 uur kunnen beginnen. Daarom beginnen voortaan onze avondlezingen om 
19.30 uur en zullen wij het komende half jaar, weliswaar een beetje aan de late kant, ons 
12de lustrum vieren met een drietal excursies en een begin maken met een viertal 
werkgroepen. De excursies doen we als proef met openbaar vervoer of met auto’s van het 
bestuur en onze leden (zie hieronder). 
Daarnaast zullen wij u ook wat vaker attenderen op websites waarop u culturele informatie 
over Indonesië kunt vinden. 
 
Komend jaar zullen onze avondbijeenkomsten gehouden worden in Het Meisjeshuis, Oude 
Delft 112, 2611 CG Delft (ingang via de tuin). 
 

1. Donderdag 19 januari 2017 om 19.30 uur: lezing in Het Meisjeshuis, Oude Delft 
112, 2611 CG Delft (ingang via de tuin) door ons lid Margriet van der Goes over de 
Bergvolkeren van Myanmar. Margriet heeft haar hele leven naar verre landen 
gereisd en is thans reisleider bij Djoser. 
 

2. Eind januari of in februari 2017 begint Hans van Haeren bij hem aan huis met de 
werkgroep over 'Sirih en betel in Azië'.  

 
3. Vrijdag 10 februari 2017: Excursie naar museum Bronbeek. In het museum is t/m 

12 maart 2017 de tentoonstelling 'Van KNIL-militair tot meester-architect. De koloniale 
architectuur van Charles & Richard Schoemaker' te zien met veel foto's en modellen van 
gebouwen, vooral van Bandung. Begonnen wordt met een lunch, gevolgd door een lezing en 
rondleiding door Jan van Dullemen. Geïnteresseerden kunnen op eigen gelegenheid naar 
Bronbeek gaan of 'poolen' in een aantal auto’s van leden. Zie volgende pagina hoe u zich 
voor excusie en (mee)rijden kunt aanmelden. Zie voor meer informatie over de 
tentoonstelling in Bronbeek: 
https://www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek/activiteiten/2016/10/01/expositie- 
%E2%80%98van-knilmilitair-tot-meester-architect.-de-koloniale-architectuur-van-charles--
richard-schoemaker%E2%80%99 

Wie mee wil doen kan zich vóór 16 januari 2017 bij hem opgeven via email 
haerenh@xs4all.nl of per post naar Arubastraat 84, 2612 GV Delft onder vermelding 
van naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Hans geeft de datum en tijd aan de 
geïnteresseerden door. Hij en de deelnemers spreken in het vervolg de datum, 
middag en plaats in onderling overleg af. 
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4.  Dinsdag 21 februari 2017 Lustrumavond in Het Meisjeshuis, Oude Delft 112, 

2611 CG Delft (ingang via de tuin) met borrel om 18.00 uur en Indonesische maaltijd om 
18.30 uur. Vanaf 19.30 uur determineert Hedi Hinzler wayang-poppen van leden aan de 
hand van foto's van de voor-,  achter- en eventueel zijkant van een wayangpop of een 
meegenomen wayangpop. Deze avond is tevens de introductie van de werkgroepen 
'Leren zelf determineren van wayangpoppen uit Java en Bali' en 'Geschiedenis van 
Indonesisch eten'. Hedi en werkgroepdeelnemers spreken in het vervolg de datum, middag 
en plaats in onderling overleg af. 
 

 
 
 
 

U kunt zich voor de excursie naar Bronbeek tot 26 januari 2017, maar liefst zo snel 
mogelijk, opgeven bij Jan van Dullemen via email cjvandullemen@hotmail.com of per 
post naar Seinhuiswei 10, 2992 ZG Barendrecht. Hoe sneller u zich aanmeldt, hoe 
groter de kans dat wij een opstapplaats bij u in de buurt kunnen regelen. 
Vermeld hierbij:j  

1. uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer en met hoeveel personen u mee 
wilt rijden; 

2. of a) u op eigen gelegenheid gaat, b) met anderen mee wilt rijden tegen 
meebetalen aan de benzinekosten of c) zelf rijdt en (hoeveel) anderen met u 
kunnen meerijden; u krijgt dan uw benzinekosten vergoed. 

Jan van Dullemen zal u medio januari het volledige programma sturen met de 
opstapplaatsen, de kosten en de betaalwijze. 

Let op 1: U reserveert voor de borrel en maaltijd door vóór donderdag 16 februari 
2017 het bedrag voor de maaltijd inclusief drankjes (€ 24,50 per persoon) over te maken 
naar rekening: NL55INGB0003010395 t.n.v. Etnografische Vereniging Delft te Delft onder 
vermelding van 'Indonesische maaltijd'. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Hans van 
Haeren tel. 015-2146791. 
Alle drankjes tijdens de borrel en maaltijd zijn in de maaltijdprijs inbegrepen. 
 
Let op 2: Als u uw wayangpop(pen) door Hedi Hinzler wilt laten determineren dient u 
zich vóór maandag 6 februari 2017 bij haar aan te melden via email hinzler@gmail.com 
of per post naar Witte Rozenstraat 44, 2311 XW Leiden. 
Vermeld hierbij hoeveel wayangpoppen u wilt laten determineren, en uw naam, adres, 
emailadres en telefoonnummer, zodat zij u de instructies en spelregels voor de deelname 
kan toesturen. 
 
Let op 3: Als u in de naaste toekomst wilt deelnemen aan de werkgroep 'Leren zelf 
determineren van wayangpoppen uit Java en Bali' dient u zich vóór dinsdag  
28 februari 2017 bij Hedi Hinzler aan te melden via email hinzler@gmail.com of per post 
naar Witte Rozenstraat 44, 2311 XW Leiden. Vermeld hierbij werkgroep 'Leren 
determineren wayangpoppen', en uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer, 
zodat zij de datum, middag en plaats in onderling overleg met u kan bepalen. 
 
Let op 4: Als u in de naaste toekomst wilt deelnemen aan de werkgroep 'Geschiedenis 
van Indonesisch eten' dient u zich vóór dinsdag 28 februari 2017 bij Hedi Hinzler aan 
te melden via email hinzler@gmail.com of per post naar Witte Rozenstraat 44, 2311 XW 
Leiden. Vermeld hierbij 'Indonesisch eten' en uw naam, adres, emailadres en 
telefoonnummer zodat zij de datum, middag en plaats in onderling overleg met u kan 
bepalen. 
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Reserveert u alvast de volgende data. Nadere informatie over aanmelden volgt tijdig. 
 
Vermoedelijk op donderdag 23 maart 2017 Excursie naar restaurant 'De Lachende 
Javaan' in Haarlem. Eigenaar Frans Helling heeft een tegeltableau Oost-West en een 
bijzondere collectie Indonesische etnografica. Programma: 11.00 uur samenkomen op 
station Haarlem en gezamenlijk naar het restaurant lopen. Vervolgens een rondleiding, 
lezing over rijsttafel en gezamenlijke maaltijd in het restaurant. Deelnemers kunnen 
eventueel ook het Teylers museum bezoeken of boodschappen doen in de naburige 
winkelstraat. Voor deze excursie kunt u zich nog niet opgeven. 
 
Dinsdag 11 april 2017 om 19.30 uur wordt in Het Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611 CG 
Delft (ingang via de tuin) gestart met de werkgroep 'Collectie Nusantara' t.b.v. het 
virtueel levend houden van de collectie van museum Nusantara. Daarnaast is het de 
bedoeling dat de werkgroep op onze website zo veel mogelijk informatie over de 
Indonesische cultuur in heden en verleden verzamelt. Op deze eerste bijeenkomst wordt 
geïnventariseerd wat iedereen wil doen en wanneer, en of er subgroepjes gevormd kunnen 
worden. 
 
Woensdag 17 mei 2017: Excursie naar Waalwijk. Aankomen tussen 11.30 - 12.00 uur. 
Daarna lunch, rondleiding door Martin Roos door zijn collectie met historische foto’s en 
kunst- en gebruiksvoorwerpen uit Nederlands Indië, gevolgd door een excursie naar het 
Schoenenmuseum en een Indonesische maaltijd. Wij gaan erheen met auto’s van het 
bestuur en onze leden. Voor deze excursie kunt u zich nog niet opgeven.  
 
Ter informatie delen wij u nog mee, dat de VPRO eind februari/begin maart 2017 de nieuwe 
documentaire 'Grijs Indië' over Buitenkampers uitzendt. 
 
Tot slot willen wij u nog attenderen op enkele interessante websites, waarop u ook veel 
culturele informatie over Indonesië kunt vinden, nl. 
 
- https://indisch4ever.nu/ en http://indische-indonesischewebsites.blogspot.nl/ zijn twee 
websites met o.a agenda’s van komende activiteiten, alsmede verwijzingen naar websites 
met nieuws, organisaties en culturele instellingen m.b.t. Nederlands Indië en Indonesië.  
 
-  http://www.geheugenvannederland.nl/  Deze site bevat 132 collecties van 92 instellingen en 
heeft een goede zoekfunctie: zoekt u bijvoorbeeld eens op 'koloniale wereldtentoonstellingen'. 
 
Wij hopen u allen dit jaar vaak te zien bij onze activiteiten. 
 
Namens het bestuur, 
Dr. Erik Mischgofsky, voorzitter 
 


