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Rekening: NL55INGB0003010395 t.n.v. Etnografische Vereniging Delft te Delft 	

 
Datum en tijd: maandag 11 april 2016 om 20.00 uur  
Locatie: Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft  
Entree: Toegang voor leden van de vereniging is gratis. Donateurs van de Stichting Nusantara, 
houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50. Overige belangstellenden betalen € 5,00. 
 

De wonderen van Centraal India 
Erik Mischgofsky vertoont filmfragmenten met toelichting 

 
De meeste toeristen bezoeken Noord en Zuid India. Centraal India kende machtige koninkrijken in 
uitgestrekte steden (nu vaak nog maar kleine dorpjes), maar wordt nauwelijks door buitenlanders 
bezocht en daarom zijn veel van deze grootse monumenten nauwelijks bekend en reisden wij erheen: 

- de grotschilderingen uit 8000-5000 voor Chr. in Bhimbetka  
- de boeddhistische stupa’s uit de 3e eeuw voor Chr. in het dorpje Sanchi 
- de hindoe tempels vanaf de 7e eeuw, verspreid over het dorpje Aihole 
- het fort, paleis en de koninklijke tombes en tempels uit de 16e eeuw in het kleine stadje Orcha, 

waar een heilige week werd gevierd 
- de “Poor Men’s Taj Mahal” uit 1678 in Aurangabad 
- het monument voor de 15.000 slachtoffers van de Union Carbide ramp in Bhopal in 1984 

Maar we bezoeken ook: 
- de tempels met de Kamasutra afbeeldingen uit de 10e – 11e eeuw in het stadje Khajuraho 
- de boeddhistische, hindoe en jain grottempels uit de 7e – 9e eeuw in Ellora 

We laten ook de pelgrimstad Ujjain en het pelgrimdorpje aan zee, Gokarna, zien en wat zich daar 
allemaal afspeelde. In totaal hebben we bijna 5000 km afgelegd en met het bovenstaande laten we u 
een klein deel beleven van wat we allemaal gezien hebben in dit vibrerende en kleurrijke land. 
 

    
 

    
  

   



 
 

 
 
Reserveer alvast maandag 2 mei om 20.00 uur in Delftstede. 
Dan komt Veerle Ackerstaff vertellen over haar belevenissen bij de minderheden in ZW China: het 
spannende en roerende verhaal hoe ze verliefd werd op een jongen uit de Yi-stam en na veel 
verwikkelingen uiteindelijk met hem huwde en geadopteerd werd door de stam van haar man.  
 

 


