Vereeniging De Sphinx

Vereeniging De Sphinx organiseerd deze avond een lezing met Prof. Dr. W. (Wim) H.M. Hupperetz,
directeur van het Allard Pierson Museum. Hij zal die avond spreken over:

Het Goud van de Krim
Vijf jaar geleden – in 2014 – viel in het Amsterdamse Allard Pierson Museum de tentoonstelling De Krim:
Goud en geheimen van de Zwarte Zee te bewonderen. Maar het moment dat de tentoonstelling sloot en
de pronkstukken teruggestuurd zouden moeten
worden naar de eigenaren – musea zowel op als buiten de Krim - , was de politieke situatie daar drastisch
veranderd. Russische troepen hielden de Krim bezet en zowel de Oekraïense machthebbers in Kiev als de
musea op de Krim - Russisch grondgebied volgens de Russen - ,beschouwden zich als de rechtmatige
eigenaren. De Nederlandse overheid ziet zich gesteld voor een moeilijke keuze met politieke
consequenties.
Wim Hupperetz is geboren in 1966. Na zijn studie Oude Geschiedenis en Provinciale Romeinse Archelogie
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft hij o.a. gewerkt bij het Archeologisch Projectburo van
dezelfde universiteit. Hij promoveerde in 2004 aan de Universiteit van Tilburg op een onderwerp uit de
Romeinse en laat-Middeleeuwse archeologie.
Sinds 2009 is hij directeur van het Allard Pierson Museum, en in 2016 werd hij daarnaast benoemd tot
bijzonder hoogleraar aan de VU in Amsterdam met als opdracht Nederlandse Cultuurgeschiedenis met
bijzondere aandacht voor de studie van voorwerpen Na afloop van de lezing biedt het bestuur de
aanwezigen een consumptie aan, en is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over het
besprokene.
De Sphinx hoopt u allen te mogen begroeten! Ook leden van Sociëteit “De Witte” of Pulchri Studio en
andere introducés zijn van harte welkom. De toegang voor Sphinx-leden is gratis. Voor een eerste bezoek
aan De Sphinx als introducé wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd, voor ieder volgend bezoek een
bijdrage van € 10,00. Introducés wordt verzocht zich vooraf aan te melden bij het
secretariaat van de Sphinx (desphinx1866@gmail.com).
De lezing is in de Louis XV zaal en begint om 20.00 uur. Zaal is open vanaf 19.30 uur.

