Nieuwsbrief van de Vereniging van Vrienden van het Instituut Kern

VVIK Nieuws
Nummer 26

Copyright © 2017 VVIK Nieuws

Juni 2017
halfjaarlijkse uitgave

Exhibition University Library

Sanskrit—Across Asia and Beyond
Peter Bisschop

Sanskrit is a global phenomenon—a language that has captured the intellectual imagination of historians and linguists
in nineteenth-century Europe, and contemporary students
of yoga and āyurveda, alike. Yet, Sanskrit is not a language
that speaks solely through texts. It has been a medium for the
transmission of ideas, stories, images, and performances that
together inspired a shared world of culture linking far-flung regions of Asia across the centuries. The current
exhibition in the Leiden University Library presents some of the complexity and cultural dynamism of Sanskrit
in Asia and beyond: from a language of sovereignty to a language of devotion, from its rich story worlds to
traditions of embodied practice. The exhibition concludes by reflecting upon the current status of Sanskrit and
the politics of a classical language in an increasingly globalized world.
To tell the story of Sanskrit in its many manifestations and cultural forms, the exhibition incorporates a
broad range of materials. The showcases feature rare manusVan de redactie
cripts and inscriptions on bronze, paper or palm leaves, from
U heeft het vast al voorbij zien komen: de various regions in South and Southeast Asia. In addition to
Universiteitsbibliotheek is een Asian Library showing how Sanskrit was transmitted in literary forms, the
rijker. Wekenlang konden we nauwgezet de exhibition also features sculptures, ritual objects and images
werkzaamheden op het dak van de UB volgen that reflect a Sanskritic milieu.
Many of the objects and manuscripts on display are held
en sinds maart dit jaar kunnen studenten
en andere geïnteresseerden in Asian Studies in Leiden University Library’s extensive special collections.
de gloednieuwe verdieping bewonderen. The organizers are also grateful to the Nationaal Museum van
De officiële opening zal plaatsvinden in Wereldculturen and the Vereniging Vrienden van het Instituut Kern
september. Het is een van de hoogtepunten for their generous loans in support of the exhibition. The
van Leiden Asia Year. In de agenda vindt u exhibition has been conceived and curated by Peter Bisschop,
een selectie van de activiteiten die rondom Elizabeth Cecil and Daniele Cuneo of the Leiden University
Leiden Asia Year georganiseerd worden. Institute for Area Studies.
Sommige hiervan zijn direct gerelateerd aan de
Indologie, zoals de Sanskriet tentoonstelling
in de Universiteitsbibliotheek (waarover meer
in deze nieuwsbrief), en andere zijn breder
ingestoken, zoals het symposium ‘Mapping
Asia – Cartographic Encounters between East
& West’. Verder schrijven reislustige VVIK
bestuursleden over hun reis door India en vindt
u een verslag vanuit het De Cock Fonds, en één
over de Buddhist Studies Conference vorige
maand. Kortom, genoeg te lezen – veel plezier!
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Herbouwen of bewaren? Tempelrenovatie in
de Kaveri-delta, het voorbeeld van Tukkacci
Anna Ślączka
De Kaveri-delta kent een, zelfs voor Tamil Nadu, indrukwekkend aantal vroege tempels, vele daterend uit de Chola-periode. In de laatste jaren worden steeds meer tempels
gerestaureerd, als gevolg van onder meer het initiatief dat
is begonnen door de (vorige) regering Jayalalitha. Helaas
worden de meeste werkzaamheden uitgevoerd door nietspecialisten. Veel antieke tempels zijn door een slecht uitgevoerde restauratie zo veranderd dat de oorspronkelijke
Eerste gopura Tukkacci
elementen niet meer te herkennen zijn. Een verfraaiing in de ogen van de dorpsbewoners, een ramp voor kunsthistorici.
De meeste tempels staan onder het toezicht van de Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments Department, andere vallen direct onder de religieuze mutts (matha’s). Slechts enkele worden bestuurd
door de Archaeological Survey of India. Bij de eerste twee groepen wordt de archeologische dienst over het
algemeen niet betrokken bij de renovatie. Minder bekende tempels in ver gelegen dorpen lopen het grootste
gevaar, maar zelfs beroemde gebouwen ontsnappen soms niet aan een onprofessionele renovatie. Het opknappen van de Nagesvara (9e eeuw) in Kumbakonam viel in de handen van de lokale pandal-bouwer zonder enige
ervaring op het gebied van conservering en restauratie. De kunsthistorici en activisten trokken aan de bel.
De steeds feller wordende discussie was te volgen in de kranten en resulteerde tenslotte in de uitspraak van
de Madras High Court dat vanaf dat moment alle aanvragen tot verbouwing beoordeeld moeten worden door
een commissie, bestaande uit een bouwkundig ingenieur, een archeoloog, een ‘conservation expert’, een traditionele
sthapati en twee āgama-geleerden. Toch worden, volgens de pers, nog steeds bijna alle werkzaamheden gedaan
zonder overleg met een specialist en wordt niets gedocumenteerd.
De Apatsahayesvara Tempel in Tukkacci (Kumbakonam taluk) dateert uit begin 12e eeuw. Mede door zijn
afgelegen locatie, wordt het tegenwoordig weinig bezocht en in de laatste jaren raakte de tempel in verval. Toch
is de tempel belangrijk voor de ontwikkeling van de tempelarchitectuur in de regio en werd deze al beschreven
door Balasubrahmanyam. Volgens hem diende Tukkacci zelfs als model voor de Airavatesvara in Darasuram.
Apatsahayesvara is bekend om zijn ratha-mandapa, een zeldzame stenen Śarabha, en een Nataraja in een nis aan
de buitenmuur. Het Ministerie van Cultuur stelde in 2015 een bedrag van 5.500.000 INR beschikbaar voor de
restauratie, die werd aangevuld met donaties van particulieren. Begin 2017 kwam de renovatie langzaam op
gang, met het vervangen van de delen van de śikhara. De meeste sculpturen werden toen weggenomen uit de
nissen en opgeslagen in een container op het tempelterrein, maar de al eerder beschadigde Nataraja was nergens
te vinden. Of er bij het opstellen van het renovatieplan enige specialisten aanwezig waren en hoe de verbouwing
verder gaat verlopen is onbekend.
Apatsayahesvara is een voorbeeld van de eindeloze belangenstrijd tussen enerzijds de historici,
kunsthistorici en archeologen, die
antieke tempels als monumenten
zien, en anderzijds de religieuze
groeperingen en lokale bevolking,
voor wie een tempel, zelfs een Chola-tempel, simpelweg Gods huis is.
En elke huis moet om de paar jaar
een flinke opknapbeurt krijgen.
Tukkacci, vanuit het Zuiden gezien
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Dr De Cock Fonds

De India Office Records: werken met
weerbarstig studiemateriaal
Maarten Pelgrim

Gedurende de studie krijgt een student veel
informatie te verwerken. Immers, wil een onderzoeker—al dan niet in opleiding—iets toevoegen aan de rijke traditie van, in mijn geval,
historisch onderzoek, dan moet de student weten welke kennis reeds voorhanden is. U dient
zich, in andere woorden, rekenschap te geven
van de reuzen op wiens schouders u zult moeten
gaan staan om uw bijdragen te kunnen leveren.
Als deze kennis eenmaal is opgedaan is het
zaak voor de onderzoeker om zelf informatie te
verzamelen. Hier bestaan veel methoden voor,
maar een van de voornaamste bij het doen van
historisch onderzoek is het raadplegen van archieven. Het archief wordt door iedere historicus met respect behandeld. Het is een onzekere factor. Niemand weet ooit zeker wat er zal
worden aangetroffen; of het archief direct haar
informatie prijsgeeft. Informatie is meestal niet
vindbaar onder de voor de hand liggende zoektermen. Of het is er simpelweg niet. Met die
onzekerheid, is nu mijn persoonlijke ervaring,
weet iedere onderzoeker zich op enig moment
geconfronteerd.
Zo begaf ik me op 7 maart van dit jaar naar Londen om in de National Archives en de British Library
op zoek te gaan naar informatie over het lot van een
Indiase kaste, de Khoja’s, op het eiland Zanzibar aan
het begin van de 20e eeuw. Ze waren tevens het onderwerp geweest van mijn bachelorscriptie. Daarbij
had ik gebruik gemaakt van online bronnen, te weten
koloniale kranten uit de regio.
Ik besloot mijn masterscriptie ook over de Khoja’s
te schrijven. Dit keer wilde ik echter koloniale archieven raadplegen om te zien of het me zou lukken
nieuwe informatie over deze gemeenschap te vinden.
Londen bleek de beste optie.
Snel na aankomst in de archieven werd ik geconfronteerd met de realiteit van veldwerk. Na twee
dagen zoeken, ploeterend door bergen aan moeilijk leesbare hanenpoten, had ik niets. Een deel van
het materiaal bleek vervolgens 250 kilometer verderop te liggen. Verreweg de meeste dossiers die ik
in Nederland in de catalogi had gevonden bleken

Voorbeeld van het gevonden bronnenmateriaal

geen relevante informatie te bevatten. Archiefonderzoek kon bijzonder frustrerend en moeizaam zijn, zo
leerde ik. Na een dag of vier overwoog ik serieus om
mijn spullen te pakken.
Dat heb ik niet gedaan. In plaats daarvan heb ik
me vastgebeten in het vinden van nieuw materiaal.
Aan de hand van de sneeuwbalmethode: het analyseren van het materiaal dat je hebt, om vervolgens op
basis daarvan nieuwe zoektermen en nieuw materiaal
te vinden. En dat lukte. Een eerste ervaring als onderzoeker, hoe klein en bescheiden ook, waar ik de Vereniging Vrienden van het Instituut Kern zeer dankbaar voor ben. Mijn scriptie is een microgeschiedenis
over een begraafplaats op Zanzibar die inmiddels niet
meer bestaat. In 1912 raakten de Khoja’s en de Britse
autoriteiten in conflict over de vraag wie er zeggenschap had over de grond. Wie er uiteindelijk aan het
langst eind trok, zal ik u hier niet verklappen; over een
tijdje kunt u mijn scriptie ongetwijfeld vinden in het
repositorium.
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Reisverslag

Van all-time favorites tot
verborgen pareltjes
Sanne Mersch

Kunt u zich uw eerste reis naar India nog herinneren?
Ik weet niet hoe het bij u was, maar ik was al weken voor mijn vertrek in januari dit jaar zenuwachtig.
Niet dat ik nooit had gereisd. Integendeel, vorig jaar
heb ik nog de Namib Desert getrotseerd. Maar het
feit dat het India was, was voor mij al reden genoeg
om de kriebels te krijgen. Ik had daarom aan verschilAfb.1: De Varāha van Udayagiri
tempels, maar ook de
lende collega’s, alsook VVIK leden, om tips en ideeën
keiharde waarheid:
gevraagd én gekregen. Met gedegen vooronderzoek
toen het geld op was, was het ook meteen afgelopen
ging ik dan ook voor een maand op avontuur, waar
met de restauratie.
me van alles te wachten stond: van all-time favorites
En, toegegeven, de Taj Mahal komt ook zeker in
tot verborgen pareltjes.
mijn top 3! Door de lange aanloop naar de ingang (heleDe eerste drie weken stonden in het teken van mijn
maal als je aanvankelijk de ticket counter niet kunt vinpromotieonderzoek. Ik onderzoek een aantal mythen
den, en ook nog eens weer terug moet omdat je rugzak
uit het Skandapurāṇa,
een Śivaïtische tekst
uit de 6e/ 7e eeuw
na Christus. In deze
mythen manifesteert
Viṣṇu zich als manleeuw
(narasiṃha),
zwijn (varāha) en dwerg
(vāmana). Ik doe onder
andere een studie naar
de ontwikkeling van
de manifestaties, en
daar hoort natuurlijk
ook iconografie bij.
Maar beelden komen
Afb.2: Batesara in de mist
pas echt tot leven als
Afb.3:
Vrij
naar het Droste-effect
je ook daadwerkelijk voor ze staat.
Daarom ging ik tijdens deze reis op
“te groot”
zoek naar Viṣṇu’s manifestaties in Uttar Pradesh en
is) is de aanblik van de Taj Mahal werkelijk adembeMadhya Pradesh. En ik heb heel wat Varāhas gezien!
nemend. Maar waarom toch iedereen al die verwoede
De absolute hoogtepunten voor mij waren Udapogingen doet om het blinkend marmer “vast te pakyagiri (MP) en Batesara (MP). Udayagiri (afb. 1) is
ken”, daar ben ik nog altijd niet over uit. (Helemaal als
bekend vanwege haar indrukwekkende grotten, die
je niet weet wat de Taj Mahal en wat een bijgebouw
verhalen visueel vertellen. Voor mij was vooral het
is… (afb. 3)). Wat ik wel weet, is dat ik zeker nog een
beroemde Varāha panel (bijna 4 meter hoog!), waar
keer terug kom! Want ondanks treinvertragingen van
ik zoveel over had gelezen en zoveel afbeeldingen
gemiddeld tien uur, reserveringen die geen reserverinvan had gezien, bijzonder imposant. En het is juist
gen bleken te zijn en andere Indiase praktijken, ben ik
de rust en de sereniteit die mij zo aangreep in Bateverliefd geworden op de mooie tempels, de kleurrijke
sara (afb. 2), in de buurt van Gwalior. In geen velden
straten en het heerlijke eten dat India rijk is.
of wegen een mens te bekennen, gerestaureerde
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Conference Buddhist Studies in Leiden
Jonathan Silk

On the 17th and 18th of May, 2017, Leiden University
played host to a number of top scholars in the fields
of Indian and Buddhist Studies to celebrate 60 years
of the Chair in the study of Buddhism at Leiden University, 60 years of the Indo-Iranian Journal (IIJ), the
30th anniversary of Leiden University hosting the
Numata Visiting Professorship in Buddhist Studies
and the publication of the first volume of Brill’s Encyclopedia of Buddhism (BEB).
The conference was made possible by the generous support of the Leiden University Asia Year, the
Asian Modernities and Traditions profile area group
of Leiden University, the Leiden University Institute
for Area Studies, Brill Academic Publishers, the Jan
Gonda Funds of the Royal Netherlands Academy of
Arts and Sciences, and the Bukkyō Dendō Kyōkai,
sponsors of the Numata Chair.
The first day of the conference was held in the
lovely Orangerie of the Hortus Botanicus in Leiden,
the second in a room of Leiden University, followed
in the late afternoon by participation in the opening
of the University Library’s exhibition on Sanskrit Manuscripts, with a wonderful musical performance.
The list of speakers extended over a range of persons with a connection to Buddhist Studies in Leiden,
the IIJ, the Numata Chair, and the BEB. Speakers on
the first day were Lambert Schmithausen, who spoke
on “Stepping-stones for the Emergence of Vegetarianism in the Buddhist Tradition,” Johannes Bronkhorst, “The Beginning of Buddhism: Can It Be Studied?”, Oskar von Hinüber, “Some Buddhist Donors
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and Their Families,” Harunaga Isaacson, “Mantras
and Metre: Editing Esoteric Scriptures,” Stefano Zacchetti, “The Mahānidāna-sūtra in Chinese Sources,”
and Kazunobu Matsuda, “Four Buddhist Sanskrit
Manuscripts: Presented to Nikolai II from the 13th
Dalai Lama.”
Presentations on the second day were offered
by Vincent Eltschinger, “Aśvaghoṣa on Kings and
Kingship,” Helmut Tauscher, “Laṅkāvatāra-Sūtra
2.204-205 in the Context of Kanjur Research,” Stephanie Jamison, “The Subversive Source of the Hindu Householder,” Peter Bisschop, “Buddhism and
Śaivism: The Kāraṇḍavyūhasūtra, the Skandapurāṇa and
the Śivadharmaśāstra,” Peter Verhagen, “Long-Term
‘Cultural Memory’: Arapacana from Gandhāra to
Tibet,” Berthe Jansen, “Tibetan Buddhism and the
van Manen Collection in Leiden, and we concluded
with Ruixuan Chen, “An Opaque Pun: Notes on
Kāśyapaparivarta §68.”
Many of the papers generated stimulating discussion. It was especially encouraging to see just how
many listeners appeared; in fact, on both days the venues were filled virtually to capacity. What this says
of the health of the fields of study in this country is
extremely positive.
It should also not be passed over without mention that after the dinner on the first evening, Prof.
Schmithausen presented a moving and informative
tribute to the previous holder of the chair in the study
of Buddhism, the late Prof. Tilmann Vetter, whom he
had known since the days when they were graduate
students together.
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Jaina tempels in Gujarat en Rajasthan
Lucas den Boer
De geschiedenis van het Jainisme is lange tijd onderbelicht gebleven in Indologische studies. Dit is best verwonderlijk, gezien de impact van het Jainisme op het
culturele landschap van India. Voor mijn onderzoek
naar de filosofische traditie van de Jainas en de wijze
waarop de ontwikkeling van Jaina filosofie in een sociaalhistorisch kader begrepen kan worden, heb ik in
Januari 2017 een reis gemaakt naar verschillende plaatsen die van belang zijn voor de geschiedenis van het
Jainisme. Hieronder treft u een kort fotoverslag aan,
waarin ik een aantal sites laat zien die ik tijdens mijn
reis bezocht heb.
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Mijn reis begon in Gujarat, waar ik onder andere
de bekende pelgrimsplaatsen Shatrunjaya en Mount
Girnar heb bezocht. Girnar is een indrukwekkende
site geleggen op een vulkanisch gebergte (1117 meter). De hoofdtempel is gebouwd in de 12e eeuw, en
is gewijd aan Neminatha, de 22e Tirthankara. Naast
16 Jaina tempels halverwege de berg, bevinden zich er
ook Hindoeïstische tempels op de verschillende bergtoppen. De klim naar de top neemt een aantal uren in
beslag, maar is de inspanning meer dan waard.

Jaina tempel in Taranga

Jaina tempels op Girnar (boven) en Jaina tempel in
Vijayanagar (beneden)

Onderweg van Saurashtra,
naar noordoost Gujarat en Rajasthan, passeerde ik
onder andere een boeiende site nabij Vijayanagar, die
bekend staat als het Polo Forest. Middenin de bosrijke
omgeving staat een groot aantal ruïnes, waaronder Jaina en Surya tempels. De site is omstreeks de 15e eeuw
verlaten, maar is desondanks nog zeer indrukwekkend.
In Taranga, een plaats die eerder verbonden was met
de verering van de boeddhistische godin Tara, staat een
12e-eeuwse Jaina tempel, gebouwd in opdracht van de
Chaulukya koning Kumarapala. De sculpturen aan de
buitenkant van de tempel zijn allemaal gerestaureerd
of vervangen, maar een deel van de oudere beelden
staat nog opgesteld tegen de wanden van de buitenOudere sculpturen naast de tempel in Taranga
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muur van het complex.
In Kumbharia is een prachtig complex te vinden met vijf Jaina tempels, gebouwd in de 11e tot 13e eeuw. De
tempels zijn gebouwd met lichtgeel marmer en bevatten prachtig beeldhouwwerk aan de binnenzijde. Het interieur van de tempels in Kumbharia vertoont gelijkenis met de beroemde 14e-eeuwse Jaina tempel in Ranakpur,
de volgende bestemming op mijn reis.
Het interieur van de Adinatha tempel in Ranakpur is verbluffend. Het plafond rust op 420 unieke bewerkte
pilaren en bevat verschillende koepels en decoraties. Vanuit Ranakpur ben ik verder gereisd naar Bihar, waar ik
voornamelijk plaatsen bezocht heb uit een vroegere periode van het Jainisme.
Een van de boeiende aspecten van de Jaina sites die ik bezocht, is de wijze waarop de Jaina tempels een eigen
plaats innemen, zonder geheel op zich te staan. De locaties worden vaak gedeeld met Hindoes, en deze cohabitatie heeft in veel gevallen een lange geschiedenis. Dit roept vragen op over de
Tempelinterieur in Kumbharia
plaats van Jainisme in de geschiedenis, en de wijze waarop
de Jaina identiteit ontwikkeld is in nauwe relatie met hindoeïstische en boeddhistische stromingen.
Plafond in Ranakpur

Jayastambha

toekomstperspectieven van hen die Orchideenfächer
doen? Interessant genoeg is dit een vraag waar zelfs
de VU tegenwoordig mee worstelt. Er bestaat daar aan
de faculteit Godgeleerdheid een bachelor traject voor
hindoeïsme (zelfs Sanskriet is onderdeel van de opleiding). Deze bachelor heeft een vervolgtraject waarmee men hindoe geestelijke verzorger kan worden. Je
zou zeggen: past goed in deze tijd van brede aandacht
voor religie. Bachelor studenten komen er nauwelijks
op af. Overigens is er wel enige uitstroom van masterstudenten vanuit dit traject. Je vraagt je af, zijn studenten tegenwoordig kritischer geworden dan ze in de
zeventiger jaren waren? Praktischer? Materialistischer?
Minder idealistisch? Interessante vragen voor nader
onderzoek.

Wie in de vroege jaren zeventig van de vorige eeuw
indologie ging studeren in
Leiden, Utrecht, Groningen
of Amsterdam had vermoedelijk nooit serieus over de
eigen toekomst nagedacht, noch over die van het vak
waar men zich zo enthousiast op wierp. Het was vanzelfsprekend: met name als je gymnasium had gehad
kon je best exotische talen en culturen gaan studeren.
Daarna zag je wel hoe het met de baanmogelijkheden
zat. De academie absorbeerde immers de uitblinkers.
Dit waren de vette jaren. Toen kwam de tijd van de bezuinigingen en de kaalslag, en van de geringe achting
voor wat men in het Duits ‘Orchideenfächer’ noemt.
Het is nog steeds een brandende vraag: Wat zijn de (column van Victor van Bijlert)

Nummer 26 - Juni 2017

Copyright © 2017 VVIK Nieuws

RANDSTAD AGENDA
Doorlopend: vaste Aziatische tentoonstelling in Museum Volkenkunde,
Leiden (www.volkenkunde.nl), Rijksmuseum (www.rijksmuseum.nl) en Tropenmuseum, Amsterdam (www.tropenmuseum.nl).
Doorlopend: diverse films, zoals Shubh
Mangal Saavdhan en Judwaa 2, Pathé.
www.pathe.nl
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13 sep Leiden Asia Year Conference: De-bordering Asia, Academiegebouw Leiden. www.leidenasiayear.nl
14 sep Opening Asian Library, Universiteit Leiden.
www.leidenasiayear.nl
15—16 sep Mapping Asia
– Cartographic Encounters
between East & West. 7th
International Symposium
on the History of Cartography, Universiteitsbibliotheek Leiden. www.
mappingasia.nl
11—12 nov LAK workshops in het kader van Aziatische kunst en
cultuur (o.a. Bollywood dans), LAK theater Leiden. voorzieningen.
leidenuniv.nl/lakcursussen

DE VVIK IN HET KORT

25 juni The Legends Shiv-Hari Jugalbandi (traditionele Indiase muziek),
Zuiderstrandtheater Den Haag. www.
zuiderstrandtheater.nl
10—21 juli Summer School in Languages and Linguistics, Universiteit Leiden.
www.hum.leiden.edu/summerschool
t/m 5 sep UB tentoonstelling ‘Sanskrit
– Across Asia and Beyond’, Universiteitsbibliotheek Leiden. www.leidenasiayear.nl
Redactie: S. Mersch
(s.mersch@hum.leidenuniv.nl)
Lay-out: A.A.E. van der Geer
(geeraae@gmail.com)
VVIK Nieuws is een halfjaarlijkse gratis
uitgave voor en door Vrienden van het Instituut Kern. De Randstad Agenda is onder
voorbehoud, wij raden u aan eerst aanvullende informatie in te winnen alvorens u
een activiteit bezoekt.

Activiteiten
Leden van de VVIK ontvangen ongeveer 5x per jaar een
uitnodiging voor het bijwonen van lezingen, boekpresentaties of videovertoningen met aansluitend een borrel. De VVIK is verbonden aan de India
en Tibet studies binnen de opleiding South and Southeast Asian Studies
van de Universiteit Leiden, gehuisvest in Matthias de Vrieshof 3, alwaar
ook vaak de bijeenkomsten plaatsvinden. Voor komende VVIK activiteiten, zie de website van de Vereniging op http://www.instituutkern.nl
Nieuwsbrief
Leden ontvangen 2x per jaar de VVIK Nieuwsbrief met nieuws over VVIK
activiteiten, publicaties en overige wetenswaardigheden zoals een overzicht
van, voor VVIK leden interessante, activiteiten in de regio.
Collecties
De Vereniging heeft boeken, tijdschriften, handschriften en fotoverzamelingen bijeengebracht op haar gebied. Deze zijn in bruikleen bij de UB
raadpleegbaar. Veel van de foto’s zijn doorzoekbaar via de digitale speciale
collecties (UB website) op disc.leidenuniv.nl. Digitale reproducties kunnen
worden besteld via de UB. Voor gebruik in publicaties is schriftelijke toestemming van de Vereniging vereist.
Fonds De Cock
Studenten en onderzoekers die een studiereis of andere wetenschappelijke
activiteit willen ondernemen kunnen hiervoor een beurs aanvragen uit het
Fonds De Cock. Achteraf wordt een kort verslag verlangd voor de VVIK
Nieuwsbrief. Ga voor de voorwaarden en de procedure naar de website van
de Vereniging.
Lid worden?
Aanmelden kan middels een e-mail naar de secretaris, Sanne Mersch (secr.
vvik@gmail.com). Postadres: Salvatorshof 2, 2312 BX Leiden. De contributie (€ 25,- voor gewone leden en € 12,50 voor studenten; per lopend
kalenderjaar) kunt u overmaken naar NL84ABNA0451784308 ten name
van Vereniging Vrienden van het Instituut Kern (te Amsterdam).

