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Op 14 december 2012 hield Antonio
Peralta een lezing over de Maya-kalender.
De heer Peralta is Mexicaan, studeerde
sociologie in Mexico en antropologie in
Nederland. In zijn betoog gaf de heer
Peralta aan dat de Mayas niet beweerden
dat 21 december 2012 de wereld zou
vergaan, waarna “het grote niets”
resteerde. Integendeel, hij betoogde dat 21
december 2012 weliswaar de Mayakalender eindigt, maar dat dit voor de
Mayas niet meer was dan een moment in
het oneindige, waarna een nieuwe cyclus
zou beginnen. Kortom, 21 december 2012
was volgens de Mayas niet meer dan een
schakel tussen verleden en toekomst.
Je kunt het vergelijken met onze 31
december. Die is ook niets meer of minder
dan een schakel tussen het ene jaar en het
daaropvolgende jaar, aldus de heer Peralta.
De echtgenote van Antonio Peralta,
mevrouw Julieta Peláez, hield aansluitend
een boeiend verhaal over de kleding van de
Mayas in de loop der eeuwen. Daarbij
deden zich meestal subtiele en soms ook
abrupte overgangen voor.
De bijeenkomst werd opgeluisterd door
een zeer geslaagd optreden van El Bosco
Canta, dat enkele Spaanse kerstliederen ten
gehore bracht.

El pasado 14 de diciembre, el señor
Antonio Peralta, sociólogo mexicano,
antropólogo holandés y profesor de
neerlandés como segunda lengua, nos
visitó con su encantadora esposa la señora
Julieta Peláez, psicóloga, cineasta y
traductora, para obsequiarnos una
presentación sobre “El Calendario Maya” y
“Los Atuendos Mexicanos Típicos”. Muy
claro quedó que los mayas en ningún
momento han pronosticado una catástrofe
para el día 21 de diciembre de 2012; lo que
sí sucederá es un cambio de ciclo. Esto se
puede comparar con el cambio de un año a
otro del calendario gregoriano, por
ejemplo: el 31 de diciembre termina un
ciclo del calendario gregoriano actual y, el
primero de enero, empieza otro ciclo.

De volgende bijeenkomst van El Bosco is
op vrijdag 11 januari 2013 in het HEVOgebouw “De Ontmoeting”, Tulpstraat 2 – 4
te Rosmalen.
Dan houdt Prof. Dr. Maarten Steenmeijer
een lezing over de poëzie van Jorge Luis
Borgés. Nobelprijswinnar Mario Vargas
Llosa noemde Borges “de grootste
Spaanstalige schrijver sinds Cervantes”.
Aanvang :
Entree

20.00 uur
Zes euro (€ 6,-)

