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Asia after Tagore: the Legacy of
Rabindranath Tagore
Ellen Raven

Every other year, the Friends of the Kern Institute organize a grand seminar entitled the ‘Indologendag’. This
year the event, held at the Lipsius building of Leiden
University on 23 and 24 September, was dedicated to the
Bengali poet Rabindra Nath Tagore (1861-1941). Acting
as academic convener, Dr. Bhaswati Bhattacharya had
persuaded seven specialists on Tagore to shine their light
on the heritage of Bengali’s Nobel Laureate. Both days
attracted some 40 participants from among our memShigemi Inaga, Imtiaz Ahmed, Ananda Lal and Nira
bers and beyond.
Wickramasinghe together with the Great Poet
In his key-note address, Dr. William Radice (SOAS, London)
emphasized how Tagore managed to reach the hearts of others
through the quality of empathy. Prof. Rokus de Groot (UvA, Amsterdam) then demonstrated how Tagore has
also inspired composers in the Netherlands.
Prof. Imtiaz Ahmed (Dhaka University) examined Tagore’s story of Rahmun, the kind peddler ‘from Kabul’ (kabuliwallah) and its retelling in a movie by Tapan Sinha in 1956. Prof. Shigemi Inaga (International Research Centre for Japanese Studies, Kyoto) offered us the opportunity to accompany Tagore on his journeys
to Japan. Prof. Nira Wickramasinghe (Leiden University) then considered Tagore’s visit to Sri Lanka and his
critique of patriotism. Prof. Ananda Lal (Jadavpur University, Kolkata) pointed out that the plays of Tagore,
generally considered to be dense and symbolical, may actually prove highly relevant to audiences in the West
today. Dr. Victor van Bijlert (VU, Amsterdam), finally, showed what Tagore regarded as the core message of
Buddhism. In his writing, he foreshadowed postcolonial and anti-orientalist debates on western buddhological
scholarship.
In the cultural programme Tagore’s poetry came alive in recitations by Nilanjan Mukherjee and, in Dutch
translation, by Pauline de Koning. Well-known songs on monsoon (barsha) and autumn (sharat) by Tagore
inspired a song and dance performance by The Wandering Minstrels. Three musicians from the Music School
of Braine l’Alleud, Brussels, performed two songs written and composed by Tagore. In a magnificent Kathak
dance performance, Mrs. Sharmini Tharmaratham finally danced a great finale in honour of the Bengali poet.
During the entire conference the participants could visit an exhibition of Tagore-related materials from our
collections and those of the University Library, organized by Dr. Dory Heilijgers and hosted at the University
Library. These included original photographs of Tagore’s visit to Bali and Java, on loan for the occasion from
the KITLV.
The Friends could achieve this Tagore celebration through the generous financial support of the Leiden
Institute for Area Studies, the International Institute for Asian Studies, the Leiden University Fund, and several beneficent members (Marianne Oort-Lissy, Hanneke ‘t Hart, Bhaswati Bhattacharya and Alied de Cock).
Throughout the event a group of enthusiastic students made the machinery run smoothly. One of them,
Savita de Backer, also designed the beautiful cover for the seminar brochure which can still be read on www.
instituutkern.nl. And from his quiet corner in the LIAS garden, Tagore saw it all, and smiled.
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Een uniek handschrift uit de Kerncollectie
Karel R. van Kooij
In een lijst van Sanskrit manuscripten, geschreven in
het fraaie handschrift van Prof. J. Ph. Vogel, vroeger
hoogleraar Sanskrit en Indische Archeologie in Leiden,
wordt ook het Kālikā Purāna genoemd, een late tekst die
mogelijk in of na de 12de eeuw ontstond.
Kalikapurana handschrift A11 uit de Vogel-collectie
Dank zij de deskundige medewerking van het hoofd van
van Instituut Kern
de bibliotheek van Kern Dory Heilijgers kon het manuscript worden opgespoord. Het bevond zich in een zwarte doos, met het nummer A 11, in de kluis van het
gebouw aan de Nonnensteeg. Zoals gebruikelijk staat de naam van de tekst in het colophon van elk hoofdstuk
vermeld. De tekst is geschreven op geelachtig papier in langwerpige stroken van 47 bij 8,3 cm. Totaal 270
bladen. Het geheel is afgedekt met houten schutbladen. Het schrift is Bengali.
Het manuscript blijkt de bijna complete tekst te bevatten. De bladen met het eerste hoofdstuk ontbreken
echter, en enkele andere zijn beschadigd. Gelukkig is het laatste blad met de datering bewaard gebleven. “Dit
boek is af ”, schrijft de kopiïst. Hij brengt hulde aan de godin Kālikā en aan zijn guru, en sluit vervolgens af
met het jaar waarin hij zijn werk voltooide: Sāka 1719. Dat wordt 1797 in onze tijdrekening. Het manuscript
werd in de dertiger jaren van de vorige eeuw naar Leiden overgebracht en bevindt zich nu in de Universiteitsbibliotheek, afdeling Bijzondere Collecties.
De tekst komt grotendeels overeen met die van de gedrukte edities maar bevat ook belangrijke varianten die
meegenomen worden in een hernieuwd onderzoek naar de betekenis van deze tekst. In dit onderzoek staan de
Tantristische rituelen centraal die in de tekst uitvoerig worden beschreven.

Indiase miniaturen in het
Museum Rietberg in Zürich
Victor van Bijlert
Een behoorlijk grote delegatie van leden van de
VVIK bezocht eind augustus 2011 de bijzondere
tentoonstelling The way of the master – the great artists of
India 1100-1900 in het Museum Rietberg in Zürich.
De immer oplettende bestuursleden Ellen Raven
en Alied de Cock hadden ontdekt dat het Museum
Rietberg een uniek overzicht liet zien van Indiase
miniaturen, vanaf boeddhistische geïllustreerde handschriften uit de 14de eeuw via Moghul miniaturen naar
laat 18de eeuwse prenten en zelfs 19de eeuwse foto’s die als voorbeeld voor miniatuurschilderingen dienden.
De tentoonstelling – die gaat rondreizen – was mede uniek omdat uit verschillende collecties in de wereld een
fraaie keuze was gemaakt. De bedoeling van de tentoonstelling was om met name de individuele schilders van
de miniaturen voor het voetlicht te brengen. Meestal beschouwt men Indiase miniaturen zoals Indiase heilige
teksten: artefacten waarvan de maker voor altijd anoniem zal blijven. Deze speciale Rietberg tentoonstelling
wilde hierin verandering brengen en juist de individuele schilders in hun eigenheid qua stijl en techniek tonen.
Op donderdag 18 augustus gingen we met z’n achten de trein in en kwamen we in de late middag in Zürich
aan. Eén nacht in een hotel; de gehele volgende dag werd goed besteed in het museum. Dezelfde avond nam
men de nachttrein terug naar Nederland en kwam op zaterdag 20 augustus in de morgen weer in Nederland
aan. Het grote succes van deze korte trip is grotendeels te danken aan de goede zorgen en voorbereiding van
VVIK bestuurslid Alied de Cock. Voor de deelnemers smaakte deze zeer geslaagde excursie naar meer.
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Van modern India naar klassiek
Zuidoost-Azië
Raju Bakker
Onlangs is ook Marijke Klokke benoemd tot hoogleraar
en wel voor de kunst en materiële cultuur van Zuid- en
Zuidoost-Azië. Dit is een nieuwe bijzondere leerstoel die
echter een oude traditie voortzet, zoals die zich ontwikkelde in de leerstoelen van N.J. Krom, F.D.K. Bosch,
T. Galestin en J.G. de Casparis. Marijke begon met een
interesse in het moderne India en het Hindi. LangzaMarijke fotografeert motieven van Gedong Songo I, Java
merhand raakte zij echter steeds meer geïnteresseerd in de
kunst van de klassieke culturen van Zuidoost-Azië. In de jaren tachtig werd dat vakgebied, dat toen onderdeel
vormde van de opleiding voor India, overgeplaatst naar de opleiding die zich met Indonesië bezig hield. Nu
zijn die twee samengevoegd wat goed is voor haar vakgebied, waarin de contacten en uitwisselingen tussen
beide regio’s van oudsher een belangrijke rol spelen. Naast het onderwijs, dat een groot deel van haar tijd in
beslag neemt, is Marijke momenteel erg druk met het opzetten van onderzoek naar bronzen beelden. Het
betreft een samenwerking met het Museum Volkenkunde in Leiden, het Rijksmuseum in Amsterdam, de
Technische Universiteit Delft en de Katholieke Universiteit Leuven. Naast kunsthistorisch onderzoek zal ook
technisch onderzoek worden gedaan. Daarmee hoopt men na te kunnen gaan uit welke workshop beelden
afkomstig zijn en ook waar de betreffende metalen vandaan kwamen. Zo krijgen we een beter beeld van handelswegen en contacten tussen de verschillende Aziatische regio’s. Het is nog even spannend of er ook geld
voor is.

Nieuwe hoogleraar Sanskrit
Raju Bakker
Vandaag spreek ik onze nieuwe hoogleraar Sanskrit and Ancient Cultures of
South Asia: Peter Bisschop. Zijn nieuwe werkkamer in het Huizingagebouw
(ook van oorsprong een Groningse Sankritist) betredend wordt de geschiedenis van de leerstoel tastbaar in de vorm van het kastje van Vogel, het portret van Caland en ook dat van Hendrik Kern zelf. Peter begon ooit aan een
studie wijsbegeerte in Groningen en leerde daar Sanskrit bij Hans Bakker bij
wie hij promoveerde op het vroege Sivaïsme en het Skandapurana. Na een
jaar Oxford en vijf jaar Edinburgh, waar zijn blik op het vakgebied verbreedde met name door de intensieve samenwerking met Jaina-deskundige
Peter Bisschop, hoogleraar Sanskrit
Paul Dundas, keerde hij terug naar Nederland met vrouw en kinderen.
and Ancient Cultures of South Asia
Zijn onderzoek concentreert zich op ontwikkelingen binnen het vroege
Sivaïsme en dan vooral op de maatschappelijke rol van deze religieuze traditie, maar ook op de interactie met
de esoterische kant. Nieuwe inzichten worden hier verkregen door nauwkeurig filologisch onderzoek van de
bronteksten zelf, waarvan velen nog onontgonnen zijn. Hierdoor kunnen heersende onjuistheden die voortdurend doorverteld zijn gecorrigeerd worden. Het onderzoek sluit aan bij een reeks recente studies waarin het
belang van het Sivaïsme in de ontwikkeling van de Indiase religieuze cultuur naar voren komt.
Als opleidingsvoorzitter is Peter ook intensief bezig met het onderwijsprogramma voor de opleiding Zuid- en
Zuidoost-Aziëstudies (ZZOAS). Naast o.a. colleges Sanskrit en premoderne culturen geeft hij ook een reeks
over boeddhistische en hindoeïstische koninkrijken met Marijke Klokke.
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RANDSTAD AGENDA
Tot 11 januari Indiase Affiches Fototentoonstelling in de OB Leiden. Info:
www.photocouprie.com
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5 februari Meenakshi Srinivasan Bharata
Natyam te Amsterdam. Info: www.
tropentheater.nl
9 februari Meenakshi Srinivasan Bharata Natyam te Den Haag. Info: www.
deregentes.nl
22 februari Tibet in Song documentairevertoning te Amsterdam. Info: www.
tropentheater.nl
En verder Iedere vrijdagavond Live muziek
Restaurant India Palace te Scheveningen.

14 jan 2012 Mukehs Tere
Yaad Mein in Den Haag.

DE VVIK IN HET KORT

Affiche collages op Indiase muren © Sanne Couprie

Tot 7 april 2012 De verborgen tuin Expositie over juwelen uit India te Leiden.
Info: www.rmv.nl
16 januari Mukesh Tere Yaad Mein Bollywood klassiekers te Den Haag. Info:
www.indiawijzer.nl
18 januari Mahabharata Theatervoorstelling van Marjolein van Heemstra en
Satchit Puranik. Info: www.theateraanhetspui.nl
24 januari Water Indiase filmvertoning
van Deepa Mehta te Amsterdam. Info:
www.tropentheater.nl
Redactie: R.T.J. Bakker
(r.t.j.bakker@library.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
Vrienden van het Instituut Kern 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 Talen en Culturen van Zuid en
Zuidoost Azië. Deze is gehuisvest in het Huizingagebouw, Doelensteeg 16
te Leiden. 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
DeVereniging heeft boeken, tijdschriften, handschriften en fotoverzamelingen bijeen gebracht 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
Studentleden die een studiereis of een andere bijzondere studie-aktiviteit
willen doen, kunnen een reisbeurs aanvragen uit het Fonds de Cock. Aanvragen dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Achteraf
wordt een kort verslag van de reis verlangd.
Lid worden?
Aanmelden kan via een e-mail bericht naar de secretaris: Alied de Cock,
alied@vanede.nl. Het correspondentieadres voor andere zaken is Voorzitter VVIK, Treilerstraat 105, 1503 JE Zaandam. De contributie (€ 20,voor gewone leden, € 10,- voor studenten; per lopend kalenderjaar) kunt
U overmaken naar het rekeningnummer van de Vereniging: ABN AMRO
45.17.84.308 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Instituut Kern, Leiden.

