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Een terugblik op de tentoonstelling

Sanskrit Across Asia and Beyond
Peter Bisschop

In het kader van de opening van de nieuwe Asian Library
vond van 18 mei tot 3 september de tentoonstelling Sanskrit
Across Asia and Beyond plaats in de Universiteitsbibliotheek
Leiden. Samenstellers van de tentoonstelling waren Elizabeth
Cecil, Daniele Cuneo en ondergetekende. De rijke traditie van
het Sanskrit als cultuurhistorisch fenomeen werd geïllustreerd
door een diversiteit aan materialen, waaronder handschriften,
inscripties, historische publicaties, beelden, foto’s en kunstwerken, afkomstig uit verschillende gebieden van Zuid- en
Zuidoost-Azië.
De opening van de tentoonstelling mocht zich verheugen in een brede belangstelling van het publiek, waaronder veel VVIK leden. Ook later werd de tentoonstelling goed bezocht. Aangezien de tentoonstelling deels
viel in de zomerperiode waren ook de vele internationale studenten van de Leiden Summer School of Languages and Linguistics in staat Sanskrit Across Asia and Beyond te bezoeken.
De tentoonstelling bood een mooie gelegenheid om diverse objecten uit het bezit van de vereniging te
presenteren aan een breder publiek. Ook verscheen een artikel getiteld ‘Sanskrit Manuscripts from the Kern
Collection’ ter gelegenheid van de opening van de Asian Library in het boek Voyage of Discovery: Exploring the Collections of the Asian Library at Leiden University. Daarnaast zijn de lijsten met Sanskrit handschriften uit de Leidse
collecties handmatig ingevoerd in de digitale bibliotheekcatalogus (zoekterm ‘I.KERN Skr’). Dit project is uitgevoerd en afgerond door Devaki Sapkota.
Onder de getoonde objecten uit het bezit van de VVIK bevond zich ook een prachtig beschilderd Balinees
houten beeld van Wisnu gezeten op Garuda. Uit de archieven blijkt dat het beeld, met een afmeting van 0,75
x 0,45 x 0,45 cm, in opdracht van het Instituut Kern door bemiddeling van Dr. Korn werd besteld in Bali in
de eerste helft van de 20e eeuw. Het vormt onderdeel
van een set van twee beelden. Het bijbehorende beeld
toont Rawana gezeten op een Garuda-achtig wezen genaamd Wilmana. De traditie van Rawana op Wilmana is
kenmerkend voor Bali en zonder parallel in India. Beide
beelden hadden sinds de verhuizing uit de Nonnensteeg
geen geschikte behuizing meer, maar hebben in overleg met de bibliotheek nu een mooie plek gekregen in
de nieuwe studieruimte ‘Kern’ van de Asian Library.
In deze ruimte, vernoemd naar onze eigen professor
Kern, zijn de houten beelden geplaatst op een voetstuk
en worden ze bovendien goed beschermd in op maat
gemaakte vitrines. De vereniging verheugt zich in hun
nieuwe onderkomen.
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De Naltuṇaīśvara tempel in Punjai en de vroege voorstellingen van Naṭarāja
Anna Ślączka
Het dorp Punjai in het Nagapattinam district in Tamil Nadu maakt nu een verlaten indruk. In het verleden
moet het echter een bekende pelgrimageplaats geweest zijn, want het wordt al genoemd in de Tēvāram (c.
7de eeuw). De Naltuṇaīśvara tempel
(fig. 1) wordt meestal gedateerd in
de mid-10de eeuw, rondom 940 CE
(Barret, Early Chola Temples, 1974:
81-2). Het behoort tot een van de
mooiste tempels uit de vroeg-Chola
periode; het heeft perfect bewaarde
sculpturen aan de buitenmuren,
prachtige makara-toraṇas, en – zeer
uitzonderlijk op de Chola-tempels
– twee rijen kleine verhalende reliëfs
op de adhiṣṭhāna met o.a. scenes uit
het Mahābhārata.
Wat deze tempel vooral erg bijzonder maakt, is het kleine reliëf in
de makara-toraṇa bovenaan de nis
met een Durgā-sculptuur (fig. 2).
Fig. 1 Foto van de tempel vanuit het Zuiden met een ‘tempeltje’ rond de Dakshinamurti Het beeld stelt een dansende Śiva
voor, de zogenaamde Naṭarāja (fig.
3). Het is moeilijk om precies te zeggen wanneer de eerste voorstellingen van Śiva in deze houding – tegenwoordig zo populair – werden gemaakt. Maar het kleine reliëf in Punjai
behoort zeker tot een van de eerste stenen exemplaren. Behalve
Punjai zijn er slechts drie andere vroege voorstellingen bekend,
boven de nissen van de tempels in Tiruchchennampundi (c. 920),
Tiruvaduturai (934-45) en Tiruverumbur (c. 952). Soms wordt het
kleine reliëf op de Sūrya-tempel in het complex van de Nageśvara in
Kumbakonam er ook toegerekend (fig. 4). Op al deze voorstellingen
staat Śiva al in de canonieke Naṭarāja-houding, met alle vereiste attributen, maar het liggende dwergje ontbreekt soms nog. Bovendien
zijn er twee aanwijzingen dat in deze periode de Naṭarāja-cultus zijn
hoogtepunt nog niet bereikt had. Dit blijkt ten eerste uit het kleine
formaat van de reliëfs en hun plaatsing: net boven nissen die veel
grotere sculpturen van andere goden huisvesten. Deze situatie veranderde na 950, toen Naṭarāja een prominente plaats kreeg in een
van de hoofdnissen in de buitenmuur van het ardhamaṇḍapa, met
name in de tempels gesponsord door de Chola-koningin Sembiyan
Mahādevī, de weduwe van Gaṇḍarāditya (r. 949-58). De tweede aanwijzing is de plaats van het Naṭarāja-beeld. Terwijl deze beelden in
tempels gewoonlijk gericht zijn naar het Zuiden, hetgeen het geval
is bij de andere vier vroege voorstellingen in Tiruchchennampundi
etcetera, staat het reliëf in Punjai op de noordelijke muur. Dit is een
uitzondering, hetgeen aantoont dat in die tijd de plaats van Naṭarāja
in de iconografie van een tempel nog niet vaststond.
Fig. 2 Dūrga met Naṭarāja-reliëf erboven
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Fig. 4 Naṭarāja in Kumbakonam

Helaas raken zelfs belangrijke tempels in verval en – misschien nog
gevaarlijker – worden op een onverantwoordelijke wijze verbouwd (zie
VVIK Nieuwsbrief, Juni 2017). Een recente ontwikkeling op dit gebied
is het plaatsen van moderne tempeltjes om nissen heen. Deze tempeltjes worden vaak gesponsord door een gelovige die graag ‘iets’ voor de
God wil doen. Ook de Naltuṇaīśvara tempel heeft hieraan niet kunnen
ontkomen. Dat het gebruik van deze ‘shrines’ nieuw is, wordt bevestigd
door oude foto’s van Punjai, onder andere gepubliceerd door Barrett,
waarop deze nieuwe gebouwtjes nog ontbreken. Helaas heeft door deze
nieuwe ontwikkeling ook de kleine Naṭarāja het te verduren gekregen. Rondom de Durgā-nis werd een modern
tempeltje gebouwd, waarvan de muren de uiteinden van de makara-toraṇa bedekken. De Naṭarāja zelf wordt net
niet aangeraakt door de bakstenen en het beton, maar het is nu niet meer vanbuiten zichtbaar. Het is moeilijk
te zeggen of de zijkanten van deze zeer bijzondere makara-toraṇa – met een voorstelling van rijders en paarden
– beschadigd zijn door de bouw van het tempeltje. En de staat van de Naltuṇaīśvara tempel zou nog weleens
kunnen verergeren, want met de steeds beter wordende economische situatie van de dorpsbewoners zullen
dergelijke ‘verbeteringen’ aan de antieke tempels alleen maar toenemen.

Jayastambha

Kamer krijgt een petitie aangeboden: graag vierduizend wetenschappelijk docenten extra aanstellen. En
hou eens op met die nutteloze maar dwingende verplichting om projecten aan te vragen bij NWO: met
wel rond de twee procent kans dat je iets binnenhaalt.
En vergeet ook de bureaucratie rond de evaluatie- en
beoordelingscultuur niet.
Je gunt de gestreste academici twee soorten activisten: gedreven door moreel gelijk zoals de anti-zwarte Piet activisten en zoals pro-zwarte Piet demonstranten dikke middelvingers opstekend naar de politieke
middenpartijen. Die vinden immers dat academici niet
alleen meer, maar vooral ook slimmer, moeten gaan
werken. Zo pers je bij de academici tenminste efficiënt
eruit wat erin zit.

De decembermaand is de tijd
van feesten en activisme. Iedereen weet inmiddels dat
Sinterklaas in het land is. Maar
hij staat niet in het centrum
van de belangstelling, zijn bedienden / knechten / slaven echter wel. Sinterklaas is allang geen kinderfeest
meer, maar aanleiding tot sociaal-politiek activisme. Je
hebt de tegenstanders van zwarte Piet (moreel gelijk
aan hun kant), en voorstanders van zwarte Piet (dikke
middelvingers naar de anti-zwarte Piet demonstranten).
Toeval of niet, vijf december is ook de dag dat
de vakbonden aandacht vragen voor werkdruk en
werkstress bij wetenschappelijk personeel. De Tweede (column van Victor van Bijlert)
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Locating a lost hoard of Gupta
period terracotta panels depicting
scenes from the Indian epics
Laxshmi Greaves

The Sanskrit texts – the Rāmāyaṇa and the
Mahābhārata – are among the world’s most
enduring and beloved works of epic literature.
Indeed, they continue to exert tremendous influence in the spheres of religion, culture and
politics in South Asia and with Hindu communities globally. Yet visual manifestations of
the textual narrative have been afforded a decidedly
subordinate place in epic studies, notwithstanding
their continued potency and efficacy; their ability to
bring shape and form to much-revered poems most
commonly transmitted orally; and their accessibility
to a populace which, in the early centuries CE, was
largely illiterate. My latest research has focused on
collating and analysing the earliest extant epic images.
During my fellowship at the IIAS, Leiden, I concentrated on a rare collection of early fifth-century
terracotta reliefs scattered across numerous international museum and private collections. Their shared
origin had apparently never been noticed despite all
the plaques having been made from terracotta of the

Fig. 2 Hanūmān setting fire to Laṅkā

same colour and texture, and the remarkable likeness
in style, scale and form between the panels.
The animated narrative scenes depicted on sever-

Fig. 1 The demoness Siṃhikā and Hanūmān

al of the plaques have been drawn from the Rāmāyaṇa
and the Mahābhārata, in addition to the Harivaṃśa. The
Rāmāyaṇa images include depictions of the demoness
Siṃhikā trying to prevent Hanūmān from reaching
Laṅkā (fig. 1); Sītā and Hanūmān in Rāvaṇa’s grove
(the aśōka-vāṭikā) on Laṅkā; Hanūmān setting fire to
Laṅkā (fig. 2); Rāma with the monkey king Sugrīva;
Rāma killing Sugrīva’s brother Vālin; and two poignant images which might depict Daśaratha sending
his son Rāma into exile. A number of reliefs depict
scenes from Kṛṣṇa’s life: for example, Kṛṣṇa subduing
the serpent Kāliya, and flying into battle against the
demon Bāṇa with Garuda as his vehicle. The multiarmed Bāṇa is depicted in a separate panel
riding a horse-drawn
chariot and wielding
weapons. There is also
a fragmented image of
Kṛṣṇa’s wicked uncle,
Kansa, and a relief of
a man inscribed with
the word Pāṇḍava. A
now headless image
of a beautiful woman
might depict Hidimbā,
the demoness who fell
in love with and married the Pāṇḍava Bhima, in the Mahābhārata.
Other panels portray
attendant figures, minor divinities, composite beasts and lovers (mithunas). A number of the panels are etched with short Brāhmī inscriptions usually
identifying the principle characters depicted. These
have been transliterated by Peter Bisschop, Ellen Ra-
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ven and Hans Bakker.
The plaques are each described as hailing from the expansive North Indian state
of Uttar Pradesh and their obscure provenance indicates that they were unearthed
illegally. In an illuminating essay on archaeological looting in India, the late DirectorGeneral of the Archaeological Survey of
India, Ajai Shankar, discloses that fifth-century (Gupta period) ornamental bricks and
inscribed terracotta panels depicting scenes
from the Rāmāyaṇa were illicitly unearthed
by villagers at the bidding of antiquities
thieves, from twin mounds near the village
of Katingara, beside the winding Kali river
in district Etah, Uttar Pradesh. Since their
removal, the whereabouts of the artefacts
has been shrouded in mystery. The rarity of
inscribed Gupta Rāmāyaṇa panels, however, led me to
tentatively posit that the images I had collated might
be the lost Katingara hoard. My hypothesis was proved correct following a visit to the Gurukul Museum
in Jhajjar, Haryana, which houses some fragmented
terracotta plaques recorded as originating from Katingara (fig. 3). These reliefs share the same charming,
idiosyncratic style as the images I had already collated. The museum purchased the terracottas from a
Delhi-based dealer, Mani Ram Godara, in 1979, and
it is likely that the better-preserved pieces had been
shipped internationally while the worn fragments
remained in India.
The main temple mound at Katingara is covered
in alluvial deposits. Extensive digging has taken place
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Fig. 4 Fragment of a
makara panel found
at Katingara

on all sides of the
mound, in the process removing virtually all evidence
of the original
structure. Baked
brick
fragments
protrude from the
disfigured earthen
walls of the mound
and are also scattered for some distance in the immediate vicinity. I was
fortunate to discover a fragment of a carved brick close to the mound
(fig. 4), which matched in motif, style, material and
form, elements from several of the terracotta plaques
already mentioned. This was the final evidence needed to confidently affiliate the panels with Katingara.

Fig. 3 Makara panel.
Gurukul Museum, Jhajjar
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Munten als indicatie voor de datering van gevolgd door munten met Kosala’s invloed en daarna
door munten uit Magadha Series I. Die verschillende
de Boeddha en van canonieke teksten
René van Oosterwijk
In de canonieke literatuur van de Theravāda school
staat een aantal verwijzingen naar kahāpaṇas, een type
munten1. Als munten in India pas na 400 BCE in gebruik werden genomen, dan zouden we die teksten
eveneens later dan dat jaar moeten dateren. Westerse
Boeddhologen nemen sinds het boek van Heinz Bechert (1991/1995) meestal aan dat het parinibbāṇa van
de Boeddha omstreeks 400 BCE plaatsvond2. Een datering van munten na 400 BCE kan ook een aanwijzing
zijn dat de Boeddha nog later leefde dan die datum.
De muntenschat gevonden te Chaman Hazouri
zou na ca. 390-350 BCE begraven zijn, op basis van
een dateerbare namaak Atheense munt (Cribb, J., 2003,
17). Daarin vond men ook bent-bar munten, die dus
vanaf het midden van de 4e eeuw BCE beschikbaar
waren. Die zijn vergelijkbaar met Indiase cup-shaped
munten. Westerse deskundigen nemen aan dat munten
in het Indiase subcontinent van West naar Oost zijn
verspreid. Echter, W. Pieper (1998, 8) is het oneens
met Cribb’s datering van de munten in die schat op
basis van één dateerbare munt. Hij merkt op dat zulke
‘hoards’ vaak (veel) oudere munten bevatten. Pieper
noemt de Mir Zakah hoards I en II als voorbeelden en
stelt: “Other hoards have also contained very different classes of
coins issued over a period of hundreds of years”. Dilip Rajgor
(2001, 19) is het daarmee eens en merkt op dat Cribb
zich slechts op één relevante muntenschat baseerde.
Elisabeth Errington (2007, 39) pleit eveneens
voor een late datering van de vroegste Indiase munten.
Zij gaat ervan uit, dat het aantal slagen op de munten of punches regionaal verschilde tijdens het Mauryaimperium. Maurya kahāpaṇas wogen standaard 3,5
gram (Dilip Rajgor 2001, 56). Daarbij valt echter op te
merken dat in sommige Janapadas munten in gebruik
waren met andere gewichten dan in het Maurya-rijk.
Zo kende bijvoorbeeld Kashi een eigen munt, met het
standaardgewicht van 4,4-5,2 gram en men vond in
die Janapada munten van 5,1-6,4 gram in de ‘Bhabua’hoard (Rajgor 2001, 58). Nadat Kosala Kashi annexeerde, bracht men symbolen van beide staten aan op de
munten van 4,5-5 gram in Kashi. Munten uit Magadha
Series I werden vooral in Magadha zelf en buurstaat
Kashi gevonden. Die kunnen daarom eerder worden
gedateerd dan de grotere veroveringen door Magadha van de Noord-Indiase vlakten (Rajgor 2001, 20)3.
Kashi had kennelijk eerst eigen munten, die worden

soevereiniteit impliceert een vrij lange periode.
In Kosala zijn ook munten van 4,4-5,2 gram gevonden met vier symbolen en karshāpaṇas van 3,3 tot
2,3 gram en twee of vier symbolen (Rajgor 2001, 58).
De Shakya ten Noorden van Magadha hadden ook een
eigen munt, namelijk de ‘5 Shana’ met één symbool en
een gewicht van 7-7,2 gram. Rajgor (2001, 58) beeldt
munten van de Lumbini hoard uit Shakya-gebied af.
Bij een opgraving in Jhusi, gelegen in Kashi bij
het samenstromen van de Ganges en de Yamuna en
iets ten westen van het gebied waar men aanneemt dat
de Boeddha rondtrok4, vond men veel munten. Die
munten bevonden zich in lagen met Northern Black
Polished Ware aardewerk. Met de radiocarbon methode werden deze lagen gedateerd in de middenfase
van de NBPW-periode. Dat betekent volgens S. Shukla
(2011), dat die munten vermoedelijk tussen de 5e-4e
eeuw BCE tot ca. 300 BCE in die lagen terecht kwamen. Echter, de gekallibreerde data voor deze NBPWlaag met veel munten zijn 763-393 BCE (Shukla 2011,
139, in navolging van Misra e.a. 2009), dus die data liggen vroeger dan Shukla’s datering. Er waren niet nader
omschreven punch-marked-munten en gegoten munten
bij (Shukla 2011, 137-9). Die vondst is belangrijk, want
die datering is niet omstreden: “Nobody has questioned the
stratigraphic sequence of Sringverapura and Jhusi as proposed
byrespective excavators” (Shukla 2011, 140)5. Die munten
in Jhusi zijn dus waarschijnlijk voor 400 BCE gemaakt,
omdat de NBPW-laag waarin men ze vond in een periode vóór die tijd gedateerd is.
Conclusie
Muntenschatten bevatten vaak oudere munten en
daarom is een laat gedateerde munt in een schat onvoldoende basis om alle munten in die schat te dateren.
We hebben aanwijzingen dat er in Kashi, Magadha,
Shakya en Jhusi vóór het Maurya-imperium munten
gebruikt werden. Die vroege staten bevonden zich in
of dichtbij het huidige Bihar, het gebied waar de Boeddha rondtrok.
We kennen de beperkte geografische verspreiding
van munten uit Magadha Series I, namelijk Magadha
en Kashi.
Men heeft van Magadha-typen afwijkende munten
gevonden in andere Janapadas die globaal in het gebied
waar de Boeddha rondtrok lagen en sommige van die
munten kunnen vroeger dan 400 BCE worden gedateerd.
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Kennelijk gebruikte men al munten in het gebied
waar de Boeddha rondtrok voordat het grote Mauryarijk ontstond. De bovenstaande resultaten vormen dan
ook onvoldoende aanleiding om de datering van het
leven van de Boeddha of van de canonieke Theravāda
literatuur die kahāpaṇa-munten noemt in de richting
van periode van het Maurya-imperium aan te passen.

Fig. 1 Shakya Silver 5-shana munt c. 600-450 BCE. Gewicht: 7,04
g, 20x20 mm. Central pentagonal symbol, with additional symbol
to left/ rearside blank (accessed at http://coinindia.com/galleriesshakya.html on 04.12.2017)

Voetnoten:
1
Samyutta Nikāya 1.82; Aṇguttara Nikāya I, 250 en V,
83; Dhammapāda 186; Vinaya II, p. 100, 102, 107; Vinaya III, 237-8.
2
Bareau 420-380 BCE (in Bechert, Heinz, 1995, When did the Buddha live?, 221); Bechert ca. 400 BCE-350 BCE
(in Bechert ed. 1991, Die Datierung des historischen Buddha, 235-6); Cousins, L. ca. 400 BCE (Indology.info/papers/cousins/node 6, accessed 05.08.2017).
3
Aanname: onder Chandragupta, vanaf 320 of 321 BCE.
4
Boeddha trok vermoedelijk rond in en dichtbij het huidige Bihar.
5
De stratificatie van Kausambi wordt wel door veel Indiërs bekritiseerd. Sringverapura is hier niet relevant omdat daar alleen latere munten zijn gevonden.

Aankondiging VVIK lezing (25 januari 2018, 16.00 uur)

How to make a ‘Cōḻa bronze’? Theory
and practice of bronze casting in South
India and the Rijksmuseum research on
Asian bronzes
Anna Ślączka

There are numerous publications dealing with the subject of the Cōḻa bronzes. Considering the amount of
literature on this topic, one gets an impression that
everything that needs to be said has already been said.
But nothing can be further from the truth. The majority of the publications discuss in detail iconography
and style, leaving out the technological aspects, which
are of less interest to art historians. Information about
production technology, if included at all, is rarely
based on scientific research. The same is true for the
instructions allegedly found in the ancient Sanskrit and
Tamil treatises on art, which are often misquoted. The
results are incorrect, or at best imprecise, statements
often repeated by several authors.
In this lecture, I will discuss the techniques of
bronze casting in the Cōḻa period and today in an at-

tempt to clarify the often contradictory statements
found in publications. Attention will be given to topics
such as solid versus hollow casting and the so-called
pañcaloha, an alloy of five metals. Finally, I will present the preliminary results technological research on
bronze images from the collection of the Rijksmuseum, Amsterdam.
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RANDSTAD AGENDA
Doorlopend: vaste Aziatische tentoonstelling in Museum Volkenkunde,
Leiden (www.volkenkunde.nl), Rijksmuseum (www.rijksmuseum.nl) en Tropenmuseum, Amsterdam (www.tropenmuseum.nl).
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25 jan VVIK lezing door dr. Anna Ślączka (zie aankondiging op p.
7), Universiteit van Leiden, Leiden. www.instituutkern.nl
t/m 28 mei Volkenkunde tentoonstelling ‘Mentawai uit Indonesië - schatten uit het depot’, Museum Volkenkunde Leiden. www.
volkenkunde.nl
t/m 30 juni 2019 Volkenkunde tentoonstelling ‘Indonesische
bronzen - schatten uit het depot’ (afb. 2), Museum Volkenkunde
Leiden. www.volkenkunde.nl

Doorlopend: diverse films, zoals Tiger
Zinda Hai en Dragon, Pathé. www.pathe.
nl
17 dec Kande (Indonesische band die
traditionele Islamitische percussie combineert met westerse gitaar en zang in de
taal uit Atjeh), Nieuwe Kerk Den Haag.
www.zuiderstrandtheater.nl
6 jan Ikke Nurjanah (Indonesische
zangeres die dangdut zingt: Indonesische popmuziek). www.zuiderstrandtheater.nl

DE VVIK IN HET KORT

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.

t/m 14 jan Volkenkunde tentoonstelling ‘Azië in kaart’ (afb. 1), Museum
Volkenkunde Leiden. www.volkenkunde.
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.

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).

