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Verslag van een zomerconferentie in Leiden
Peter Bisschop

Eind augustus vond in het paviljoen van het Museum
Volkenkunde te Leiden de vijfdaagse conferentie Asia
Beyond Boundaries: Transdisciplinary Perspectives on Primary
Sources from the Premodern World plaats. De conferentie, georganiseerd door Elizabeth Cecil en mijzelf, werd gehouden in het kader van het zes jaar durende ERC Synergy
project ‘Asia Beyond Boundaries’, een samenwerkingsverband tussen The British Museum, The British Library,
SOAS en de Universiteit Leiden. Verdeeld over acht panels, gaven veertig internationale sprekers presentaties
over primaire tekstuele en materiële bronnen betreffende de religieuze, rituele en politieke culturen van Zuid
en Zuidoost Azië en daarbuiten. Een klein overzicht van de vier keynote lezingen geeft een indruk van het rijke
aanbod aan lezingen van de conferentie.
In zijn lezing Why So Many ‘Other’ Voices in the ‘Brahmin’ Bhārata? Debating and Enacting Dharma in Cities, Courts,
and Ashrams; out in Fields (even Battlefields) and on the Road (even on the Road to Heaven) bracht Jim Fitzgerald (Brown
University) een bont gezelschap aan stemmen in het brahmaanse Mahābhārata bij elkaar. Zo hoorden we onder
meer over de leerredes van een śūdra, een slager, een huisvrouw, een brahmaanse koopman, een vrouwelijke
yogi, en een slang. Richard Payne (University of Chicago) richtte zijn blik op het premoderne politieke landschap van de Iraanse Kaukasus in zijn lezing The Iranian Caucasus: An Imperial Landscape and Its Contestation in Late
Antiquity. In de loop van de vijfde eeuw na Christus bouwde het Iraanse hof hier intensief aan een complex
stelsel van stadswallen, forten en steden, ter integratie van de diverse Kaukasische regio’s en gemeenschappen
onder gezamenlijk Iraans gezag. Leslie Orr (Concordia University) verplaatste onze blik naar het uiterste zuiden
van India in haar lezing Plainly Powerful: Late Medieval Epigraphical Voices in the Temples of Southernmost Tamilnadu.
Zoals ze liet zien, zijn de muren van de middeleeuwse tempels in het zuiden van Tamil Nadu letterlijk bedekt
met inscripties en vormen als zodanig een uniek archief in steen. Miriam Stark (University of Hawaii), ten slotte,
besprak in haar lezing Landscapes, Linkages, and Luminescence: First Millennium CE Environment and Social Change in
Mainland Southeast Asia een aantal recente opgravingen in Zuidoost Azië, in het bijzonder pre-Angkor Cambodia. Zij betoogde dat het traditionele kunst- en tekstgeoriënteerde onderzoek naar de verspreiding van brahmaanse en boeddhistische culturen in Zuidoost Azië moet worden aangevuld met archaeologisch onderzoek
naar het ontstaan van de politieke en rituele landschappen in de regio. In combinatie met de andere lezingen in
de diverse panels leverden deze keynote lezingen veel kruisbestuivingen, dwarsverbanden en nieuwe inzichten
en vragen op.
Naast de lezingen was er ook ruimte voor een bezoek aan twee tentoonstellingen. In een flitstentoonstelling
opgezet door de Universiteitsbibliotheek werden een aantal hoogtepunten uit de Leidse collecties, waaronder
die van de VVIK, gepresenteerd. Verder bezochten de conferentiegangers de tentoonstelling Treasures from
Storage — Indonesian Bronzes in Museum Volkenkunde, ingeleid door Marijke Klokke (Leiden).
Een bundel met geselecteerde lezingen is in de maak en zal worden uitgegeven in de Open Access ‘Asia Beyond Boundaries’ serie bij De Gruyter.
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Indian Life on Mica
Doris Jedamski
It is part of our everyday life; you can find it in
shiny cosmetics and make-up, watercolours, electric
cables, asphalt, and in Christmas decoration: the
glittery mineral mica. Every now and again it is also
mentioned in the media in connection to illegal
mines in India and child labour. Beautiful gouache
miniature paintings, however, are not the first thing
to come to mind when talking about mica.
During the second half of the 19th century
Indian native painting started to leave the realm
of sacral art to develop new, hybrid styles influenced by Western artists who travelled India in great numbers
with their oil colours and easels. This was also the period that modern Indian art took off. One such new style
developed in Patna around 1850: miniature paintings in watercolours on paper or mica. A second centre of mica
paintings emerged in Trichinopoly (now Tiruchirappalli)
in the 1860s. Whole insertion albums of miniatures were
commissioned, often by the British Trade Company and
therefore labelled as Company and Patna style respectively.
In their early phase these miniatures were far from being
considered art, neither by the makers nor the buyers. Rather,
they functioned more like a means of documentation in
a time when photography was still in its embryonic state.
Paintings of occupations and house servants were very
popular. High numbers of mica miniatures were produced
to be sold along the road as souvenirs showing scenes of
everyday life, but also rituals, local festivities, and regalia of
princely courts. One may almost speak of mass production.
Mica can easily resist more than 500 degrees Celsius, but the miniatures are still fragile and the paint comes
off quite easily. Hence, despite the fact that thousands and thousands of them circulated in 19th-century India,
they are now getting rather scarce. It should not come as a surprise that the largest collections of mica miniatures
are found in the museums and libraries of the former
colonial empire of Great Britain. Since 2016, the Leiden
University Library has acquired 70 mica miniatures, almost
all of them likely to date back to the 1850s—1870s.
One set of micas stands out (Or. 27.096; figured central and
below). Instead of featuring one character to represent an
occupation, these micas are paired up and show a couple
that is performing their trade together. English captions
in Victorian handwriting by the anonymous collector
inform the observer what occupation is depicted.
Mica miniatures are no longer sold along the road as
souvenirs but traded as desirable collectables at onlineauction, achieving impressive prices. Once in a while you
come across a modern mica miniature - an attempt to
revive this art? Or is it an attempt to mislead the potential
buyer? A Gandhi portrait acquired recently, for example,
is not likely to date back to the 1930s, as claimed by the seller. In fact, it strikingly resembles the Gandhi portraits
that YouTube offers to teach you how to draw in five minutes.
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Sanskrit, gender, en kaste in de 21ste eeuw:
een dispuut op de 17de World Sanskrit
Conference
Lucas den Boer

In juli vond de 17de editie van de World Sanskrit Conference (WSC) plaats in Vancouver. Hoewel de WSC
de gelegenheid bij uitstek is voor Sanskritisten om op
de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied zal de laatste editie van de WSC vooral herinnerd worden vanwege de controverse die er ontstond
naar aanleiding van een panel met de titel ‘The Story of
Our Sanskrit: Gender and Caste in Sanskrit Studies’. Het
panel werd gevormd door drie vrouwelijke sprekers:
Kaushal Panwar (University of Delhi), Ananya Vajpeyi (Centre for the Study of Developing Societies,
New Delhi) en Mandakranta Bose (University of British Columbia, Vancouver). Zij bespraken de wijze
waarop vrouwen gerepresenteerd worden in Sanskrit
literatuur en de manier waarop er omgegaan wordt
met gender en kaste in huidige instituten voor Sanskrit studies. De sprekers deelden hun ervaringen als
vrouw in een vakgebied dat zowel in India als daarbuiten gedomineerd wordt door mannen. Men zou
kunnen verwachten dat een dergelijk onderwerp op
een academisch congres in 2018 niet veel stof meer
doet opwaaien. Niets was echter minder waar. Tijdens
het panel ontvingen de sprekers zeer onprofessionele
en seksistische reacties uit het publiek, en er werd negatief verwezen naar de ‘lage’ kaste van een van de
sprekers.
Dit mondde uit in een langlopende discussie op
het internetforum ‘Indology’, een belangrijk medium
voor de academische indologie. Er werd vooral met
de vinger gewezen naar ‘Hindutva’ supporters - hindoes die een uitgesproken nationalistische en traditionele ideologie aanhangen. De hoofdorganisator van
de conferentie zag zich genoodzaakt om zijn excuses aan te bieden via het Indology forum voor wat
hij omschreef als “hooliganistic behaviour of some
members of the audience”.1 Hiermee werd de discussie alleen maar complexer en uiteindelijk was iedereen
ontevreden: de sprekers vonden dat ze onvoldoende
steun kregen vanuit de organisatie en van collega’s
in het publiek, andere Indologen bekritiseerden de
toenemende invloed van Hindutva supporters op de
WSC, en de critici uit het publiek en hun sympathisanten voelden zich beledigd door de excuusbrief van de
organisator. Uiteindelijk trok de organisator zijn excuses weer in, waarmee hij de onvrede van een groot
aantal participanten uit India trachtte weg te nemen.
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Hiermee was het probleem uiteraard niet uit de wereld. Helaas staat deze gebeurtenis niet op zich – de
interesse in Sanskrit van een groeiende groep hindoenationalisten dwingt Indologen een politieke positie
in te nemen. Het oriëntalisme-debat dat aanvankelijk
vooral een theoretisch karakter had, begint inmiddels
praktische consequenties te hebben en ook de klassieke Indologie kan zich niet langer afzijdig houden
van actuele ontwikkelingen in India.
De organisatie van de volgende WSC editie staat
hierdoor voor een dilemma: moet er strikter vastgehouden worden aan ‘westerse’ academische conventies om te voorkomen dat er een podium wordt geboden aan aanhangers van Hindutva ideologie, of moet
er geaccepteerd worden dat Sanskrit een bijzondere
status heeft voor hindoe-nationalisten en dat zij om
die reden een groter recht van spreken hebben? Per
slot van rekening is de geschiedenis van de Indologie
onlosmakelijk verbonden met de koloniale geschiedenis van India, en men kan zich afvragen of het gepast
is om de ‘eigen’ academische conventies op te leggen
aan Sanskritisten uit India.
Of is er een derde optie? De huidige discussie lijkt
een kloof te vooronderstellen tussen Sanskritisten uit
India en hun collega’s uit de rest van de wereld, en de
Indiase Indologie wordt hierbij voornamelijk gezien
in het licht van Hindutva ideologie. Hiermee wordt
echter voorbijgegaan aan de tegengeluiden van Indiase academici. Waarom kregen de sprekers in het panel geen bijval van hun niet-Indiase collega’s op het
moment dat zij werden aangevallen door een hindoenationalistisch publiek? Ik kan me niet aan de indruk
onttrekken dat veel Indologen maar weinig interesse
hadden in het perspectief van de sprekers – een panel
over de ervaring van vrouwen in het vakgebied trekt
beduidend minder belangstelling dan de gemiddelde
lezing van een witte mannelijke collega over een willekeurige tekst uit de Sanskrittraditie. Het vakgebied
lijkt gekarakteriseerd te worden door een sterk ‘wij
– zij denken’. ‘Wij’ mengen ons niet in een discussie tussen Indiase participanten, en ‘wij’ blijven liever
buiten de discussie over vrouwen in het vakgebied.
Het wordt tijd dat de Indologie seksistische en racistische elementen in het vakgebied hoog op de agenda
zet. Zolang de organisatie van de WSC vasthoudt aan
een niet-geëngageerde en apolitieke benadering van
het vakgebied, verwacht ik niet anders dan een groeiende tegenstelling die zich ongetwijfeld opnieuw zal
manifesteren tijdens de volgende editie van de WSC.
1

De volledige discussie kan geraadpleegd worden op ‘The INDOLOGY Archives’ uit Juli 2018. Zie: list.indology.info.
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Een Tamil-Portugees palmblad
manuscript in het Rijksmuseum
Anna A. Ślączka

Een tijdje geleden kreeg het Rijksmuseum documenten uit de nalatenschap van jonkheer
Hendrik Teding van Berkhout (1879-1969),
voorheen directeur van het Rijksprentenkabinet en een amateurfotograaf. Tot ieders
verbazing bevatte zijn persoonlijke kist met
archivalia twee Zuid-Aziatische palmblad-manuscripten (afb. 1), verborgen tussen oude foto’s en
brieven.
Het eerste manuscript (AK-MAK-2015-6) bestaat
uit 36 palmbladen beschreven met de fragmenten van
een catechismus in het Tamil. Het tweede manuscript
(AK-MAK-2015-5), het thema van dit mini-artikel,
is incompleet en bestaat uit slechts achttien palmbladen. Op de eerste vijf staan schrijfoefeningen in het
Tamil-schrift met daaronder een Latijnse transcriptie
(plus een blad blanco); die worden gevolgd door zes
bladen met fragmenten uit een catechismus in het Tamil. De laatste zes palmbladen bevatten tekst in het
Tamil (links) en de Portugese vertaling (rechts). Naast
bekende gebeden zoals het Onze Vader en een dialoog tussen de berouwvolle zondaar en de biechtvader vindt men daar ook gebeden om voor en na de
maaltijd te bidden: Oração antes de comer en Oração pera
depois de comer (afb. 2).
Portugese missionarissen, met name jezuïeten,
waren actief op de Coromandelkust sinds de vroege
16de eeuw en zorgden voor veel bekeringen, vooral
onder de Paravars, een visserskaste. Er is een aantal
van zulke tweetalige manuscripten bekend, maar de

Afb.1: Palmblad-manuscripten uit de nalatenschap
van Teding van Berkhout

bovengenoemde gebeden komen daarin zelden voor.
Verder zijn dergelijke manuscripten gewoonlijk geschreven op papier. Het gaat hier dus om een uiterst
zeldzame vondst.
Datering en regio
Sommige Tamil-letters hebben een vorm die typerend is voor de schrijfwijze uit de 18de eeuw of eerder,
maar het manuscript kan uiteraard een kopie zijn van
een oudere tekst - de palmbladen zien er opvallend
goed uit. De taal vertoont elementen karakteristiek
voor de dialect van de zuidelijke kuststreek van Tamil
Nadu, maar mogelijk ook het noorden van Sri Lanka.
Helaas is het moeilijk om de tekstfragmenten uit het
manuscript te ‘matchen’ met de catechismussen die
populair waren in India of Sri Lanka in een bepaalde
periode: het manuscript is incompleet – het palmblad
op afb. 2 heeft het nummer 136! – en het colofon
ontbreekt.
Verder is het gebruikte vocabulaire typisch
voor christelijke Tamil-teksten, maar de SanAfb.2: Gebeden voor vóór en na de maaltijd
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skritisten onder de lezers zullen zeker plezier beleven
aan het volgende: de term voor ‘duivel’ luidt piśācu,
‘hemel’ is aangeduid met mokkiṣa (mokṣa; geschreven
met het grantha-letter ṣa) en Jesus zit op zijn siṃhāsana,
een leeuwentroon.
De maker / oorspronkelijke eigenaar
Het is goed mogelijk dat de schrijver van de tweetalige tekst een Tamil was. Sommige Portugese letters,
zoals de ç, zijn geschreven op een voor een nativePortugese schrijver ongebruikelijke manier. Het Tamil
daarentegen ziet er ‘natuurlijk’ uit (het geldt ook voor
de ‘alleen-Tamil’ stukjes). Het is precies andersom
bij de schrijfoefeningen aan het begin van het manuscript – die komen van een andere hand en zijn waarschijnlijk gemaakt door iemand die het Tamil-schrift
aan het leren was.
Een dergelijke, deels tweetalige catechismus kon
misschien door een ‘religious educator’ gebruikt zijn
voor didactische doeleinden. Of het manuscript kon
functioneren als een persoonlijke verzameling van
gebeden, bijvoorbeeld voor een nog maar net tot
het christendom bekeerde Tamil, misschien als een
hulpmiddel om belangrijke religieuze termen in een
vreemde taal te onthouden.
Het materiaal
Palmblad was lange tijd veel goedkoper en makkelijker te krijgen in Zuid-India dan papier dat uit het buitenland, o.a. China en Europa, geïmporteerd moest
worden. Al in 1716 probeerde de protestantse missie
daarom onder leiding van Bartholomäus Ziegenbalg
(1682–1719) papier te produceren in de toenmalige
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Deense kolonie van Tranquebar, tegenwoordig Tharangambadi, maar dit werd een fiasco. Dientengevolge werd palmblad nog tot begin 20ste eeuw op grote
schaal gebruikt. Het is daarom vreemd dat er niet
meer vergelijkbare manuscripten op palmblad bekend
zijn: de weinige Tamil-Portugese religieuze teksten die
bewaard zijn gebleven, zijn op papier (soms zelfs gedrukt). Aan de andere kant, er is weinig onderzoek
gedaan naar dergelijke teksten in het algemeen en de
bekende (papieren) exemplaren bevinden zich vooral
in goed-gecatalogiseerde westerse bibliotheken, zoals
de Bayerische Staatsbiliothek in München. Het is mogelijk dat er meer van dit soort manuscripten zullen
opduiken in bibliotheken en privécollecties in India.
Blijft nog de vraag hoe de manuscripten in het
bezit zijn gekomen van Hendrik Teding van Berkhout. Misschien heeft hij ze ontvangen van zijn nicht,
Cora Vreede-de Stuers, die nog voor de Tweede Wereldoorlog veel door Azië reisde en in de jaren ’60
veldonderzoek heeft gedaan onder moslimvrouwen
in India (later, tussen 1969 en 1973 was zij lector in
de culturele antropologie en sociologie van Zuid- en
Zuidoost-Azië aan de Universiteit van Amsterdam)?
Helaas is het op dit moment onmogelijk om hierover
iets te zeggen. Zijn archief, nog steeds niet volledig
ontsloten, zal mogelijk antwoord bieden.1

1

In dit onderzoek ben ik geholpen door Tamilisten Cristina
Muru en Margherita Trento en mijn Tamil-docent Aroki Nathan.
Een diepgaande studie naar dit manuscript door Cristina Muru
verschijnt in maart 2019 in Aziatische Kunst.

‘Gandhi, de strijder die geen geweld gebruikte’ trok
veel meer leerlingen dan menig andere cursus in de seJayastambha
rie Pre-University College. De leerlingen die de cursus
In het grote strijdgewoel van volgen zijn zeer divers: moslims, christenen, jongeren
botsende meningen zou- zonder specifiek geloof. Wel allemaal geïnteresseerd in
den we haast vergeten dat er de geschiedenis van India’s onafhankelijkheidsstrijd en
honderdvijftig jaar geleden de rol van Gandhi daarin. Hun vraag is: wie werden er
iemand geboren werd die al geïnspireerd door Gandhi en kun je zijn geweldloze
te maken kreeg met meer dan boze meningen; eer- strijdmethodes ook nu nog toepassen? De cursisten
der met langdurige gevangenisstraffen voor het uiten zijn tieners tussen de 14 en 17 jaar oud. Een klein lichtvan impopulaire opinies over machthebbers, en die puntje in deze tijden?
tenslotte het zwijgen werd opgelegd door middel van
pistoolkogels. Wie zou dit zijn? Inderdaad, Mohandas
Karamchand Gandhi (1869-1948).
Hij blijkt onder Amsterdamse scholieren behoorlijk
populair. Een Pre-University College cursus getiteld (column van Victor van Bijlert)
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Iets over ritme in Tibetaanse muziek
Bernard Kleikamp
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ceerd. Een aantal daarvan is te horen op
soundcloud.com/pan-records

https://

Tibet heeft van oudsher een rijke muziekcultuur. In die
muziek is een belangrijke rol weggelegd voor ritme en
ritme-instrumenten. Vaak nemen alleen ritme-instrumenten, zoals drums, belletjes of cymbalen, de begeleiding van een lied of een ritueel voor hun rekening.
Hier volgen een aantal voorbeelden uit eigen waarneming1 van het gebruik van ritme-instrumenten in Tibetaanse muziek:
In de wereldlijke muziek
Tashi Droba (Wylie: bkra shis dro ba). Een heup-drum
dans uit de regio Shannan (afb. 1). De begeleiding bestaat uit kleine trommeltjes, die op de heupen hangen
en met de handen of een stok bespeeld worden, en
banden met belletjes om de knieën.

Afb. 1 Tashi Droba (Tsedang, April 1995)

Gorshay (Wylie: gor gzhas). Een cirkeldans uit de regio
Dingri. Één drummer begeleidt een groep van dansers
Afb. 2 Begeleiding van de Gorshay op de nga (Boudha, Juli 2018)
en zangers, hij bespeelt de middelgrote trommel nga
(Wylie: rnga), die ook bekend is als religieus instrument
(afb. 2). De nga hangt met een koord om de schouder Afb. 3 Tenzin Namgyal demonstreert Lhamo-patronen op de nga
en wordt horizontaal voor de buik bespeeld met
twee gewatteerde drumstokken.
Lhamo (Tibetaanse opera). De muzikale begeleiding in een Tibetaanse opera gebeurt door drum
en cymbalen (afb. 3). De drummer is de ceremoniemeester. Door middel van patronen en variaties geeft hij aan welk(e) personage(s) op en af
gaan en wanneer en hoe ze op het toneel bewegen. Tijdens mijn veldwerk bij de Nepal Tibetan
Lhamo Association in de zomer van 2012 heb ik
zo’n 25 verschillende drumpatronen geïdentifi-
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In de religieuze muziek
Het is moeilijk om religieuze muziek van Tibet te generaliseren. Er zijn vijf religieuze scholen, ieder met
eigen tradities en er is de bön religie. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen. In de
religieuze muziek bestaat onderscheid tussen muziek
tijdens de pūjā (gebedsritueel); muziek voor de chamdansen en muziek tijdens andere rituelen zoals begra-
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De verschillen liggen op het gebied van repertoire
en uitvoering. Een pūjā kan tot twee uur lang zijn en
bestaat gewoonlijk uit verschillende segmenten, waartussen een korte pauze valt. Elk segment bestaat uit
stukken gezongen recitatie en stukken instrumentaal.
Ritme en variaties daarin zijn een essentieel onderdeel
van de structuur van een pūjā.
De recitatie wordt gewoonlijk begeleid met vajra bel
en cymbalen of ook, afhankelijk van de school, met
ḍamaru en vajra bel. Er zijn ritmische patronen te onderscheiden, die geregeld herhaald worden. Gewoonlijk worden die ritmische patronen niet apart gespeeld,
dus je krijgt alleen een goed idee van de struktuur als
je een monnik zo vriendelijk krijgt dat hij die patronen
separaat voor jou en je opname-apparatuur wil spelen.
Cymbaalpatronen. In de zomer van 2012 nam ik samen met mijn vriend en collega Michael Monhart
twaalf verschillende cymbaalpatronen op van de monnik Phursang Kelak Lama uit de Kagyu school, in
een klooster op de heilige berg Swayambhu bij Kathmandu. Die opnames zijn later uitgebracht op Pan
Records, en terdege geanalyseerd in de bij de CD horende annotatie.
Chod-patronen. Later diezelfde reis was ik zo gelukkig
om in een Nyingma klooster in Boudha van de monnik Lhakpa Gelu Lama vijf patronen uit de chod (een
meditatieritueel) op ḍamaru en vajra bel te mogen opnemen. Zie http://youtu.be/5-pnGXKvbhY

1

Afb. 4 Phursang Kelak Lama

fenissen.
De overeenkomsten liggen
op het gebied van instrumentarium. Vrijwel alle scholen gebruiken dezelfde blaas- en ritme-instrumenten en alle instrumenten
worden in paren bespeeld. De
ritme-instrumenten bestaan uit
cymbalen (twee verschillende typen), trommels (drie verschillende groottes), vajra bel en ḍamaru.
Afb. 5 Lhakpa Gelu Lama met
vajra bel en ḍamaru

Van mijn veldwerk zullen t.z.t. meer publikaties verschijnen.
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weer in het Aziatisch Paviljoen
(afb. linker kolom bovenaan).
Tot 16 april: tijdelijke opstelling
bronzen beelden uit Zuid- en
Zuidoost-Azië, benedenverdieping
Aziatisch Paviljoen (afb. linker
kolom onderaan en hiernaast).

Randstad Agenda
Doorlopend: gratis yoga en tabla
cursussen bij het Gandhi Center, Den
Haag. Voor meer informatie, mail
Embassy of India, Gandhicentre.thehague@mea.gov.in

7 maart VVIK lezing door David
Pierdominici Leão, IIAS-fellow.
De titel, tijd en plaats worden later
aangekondigd.

Doorlopend: vaste Aziatische tentoonstelling in Rijksmuseum, Amsterdam (www.rijksmuseum.nl), Museum Volkenkunde, Leiden (www.
volkenkunde.nl), en Tropenmuseum,
Amsterdam (www.tropenmuseum.nl).

16—24 maart TEFAF Maastricht,
één van de grootste kunstbeurzen
van Europa (inclusief kunst uit
India en Zuidoost-Azië).
Avalokitesvara, Thailand, ca. 8ste eeuw

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.

Verder in het Rijksmuseum: sinds
oktober staan Khmer-sculpturen uit
Angkor en andere tempelcomplexen
Redactie: A.A. Ślączka, P.C. Bisschop
(anna.slaczka@ziggo.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).

