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De Pashtoens in Afghanistan en Pakistan:
tussen oude tradities, moderne handelswegen, bloeiende papaver
en een mondiale islam
Lezing met dia’s door Willem Vogelsang
Woensdag 14 maart 2007 om 20.15 uur in de Cosazaal, ingang Oude Delft 183
De zaal is open vanaf 19.45 uur. Gratis koffie en thee staan voor u klaar vanaf 20.00 uur.
De toegang tot deze bijeenkomst is gratis voor leden (evt. met één introducé). Donateurs van de Stichting
Nusantara, houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50. Overige belangstellenden betalen € 5,00

De Pashtoens vormen de grootste bevolkingsgroep van Afghanistan, maar ook een
substantieel deel van de Pakistaanse bevolking, en vooral van het Pakistaanse leger. Vaak,
en soms terecht omschreven als trots, militant en traditioneel, verdedigen zij al eeuwenlang
hun onafhankelijkheid tegen invloeden van buitenaf die zij als schadelijk zien voor hun eigen
toekomst. In zijn lezing gaat Willem Vogelsang, een expert bij uitstek over de positie van
Pashtuns vroeger en nu, in op de geschiedenis en cultuur van de Pashtoens, op hun positie
in het moderne Afghanistan en Pakistan, en op hun toekomst in een snel veranderende
wereld.

Overige lezingen in 2007:
18 april: Mw. Ragnhild Scheifes over:
“De sociale context van dans op Rotuma (Fiji): “Bevrijd de duif; wanneer zij vrij is, zingt ze”
23 mei Bart Barendregt over “De Onderlinge beinvloeding van oude en nieuwe muziekstijlen in Indonesie”
19 sept., 17 okt., 14 nov. en 12 dec. zijn nog niet ingevuld.
Verre Culturen, Toen en Nu: de “Etnografische Vereniging” biedt hierover de leden o.m. van september
tot juni maandelijks op een woensdagavond een lezing, demonstratie, dans of muziek. Ze is nauw
verbonden met het museum Nusantara in Delft. Het lidmaatschap is € 17,50 per jaar (€ 9,00 voor
houders van CJP en Delftpas) Elk lid mag gratis een introducé meebrengen. Aanmelden voor
lidmaatschap en nieuwsbrief kan per brief bij het secretariaat, Van Rijslaan 71, 2625 KW Delft of via
email: etnograf_ver@yahoo.com

