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De Berlijnexcursie van 2012
Ellen Raven

De vorige Nieuwsbrief opende met de uitnodiging
voor een excursie naar Berlijn om daar Boeddhistische oudheden te bewonderen die tussen 1900 en
1908 door Albert Grünwedel en Albert von Le Coq
in Centraal-Azië, in oases langs de handelsroutes
richting China, werden uitgegraven en meegebracht.
Het betreft wandschilderingen uit kloosters en grottempels, Boeddha’s en Bodhisattva’s in stuc en klei,
Restaurateur Gerhard Prückner werkt aan de muurschilderingen van de »Grot
fragmenten van manuscripten met teksten en schil- van de 16 zwaarddragers« ter voorbereiding van de tentoonstelling »Auf Grünwedels Spuren«. Foto: Ines Buschmann
deringen, zijden tempelbanieren en schilderingen
op houten panelen. Het aantal grotten ter plekke is onvoorstelbaar groot. Alleen al te Kizil, in het koninkrijk
Kucha, nu in China’s Xinjiang, werden meer dan 236 grotten geteld. De hoeveelheid wandschilderingen uit de
bloeitijd van de site wordt geschat op wel 10.000 m2!
Een gezelschap van VVIK-leden toog op 23 augustus per vliegtuig naar Berlijn. Vrijdag 24 augustus stond
geheel in het teken van het Museum te Dahlem. Indologe dr. Caren Dreyer verzorgde een uitgebreide rondleiding langs de Grünwedel-tentoonstelling en de vaste collectie voor Centraal-Azië. De directeur, dr. Klaas Ruitenbeek, kwam de groep nog even verwelkomen. Na de lunch nam dr. Martina Stoye, conservator voor ZuidAzië, ons mee achter de schermen en liet ons neuzen in de opslagruimtes, waar een schat aan voorwerpen
staat opgeslagen. Als kinderen in een snoepwinkel liepen we van kamer naar kamer. Aansluitend nam dr. Lilla
Russell-Smith het stokje over en bracht ons naar de werkruimtes voor Centraal Aziatische collecties. Ook daar
verwonderden we ons over laden vol kwetsbare schilderingen, textiel met exotische patronen, manuscripten
met teksten in vele talen, terracottas van Boeddha’s en Hindoegoden, te veel om op te noemen. We werden er
nog eens van doordrongen hoe belangrijk het blijft om specialisten op te leiden die de kennis opdoen om verantwoord met deze culturele erfenis om te gaan en deze verder te ontsluiten. Moe, maar supervoldaan streken
we ter afronding van de eerste dag neer voor
een diner samen met de conservatoren in het
Parkcafé aan de Fehrberlinerplatz.
Op zaterdag bezochten we de de tentoonstelling ‘Das koloniale Auge’, met veel portretfoto’s uit het 19de-eeuwse India, ingericht in
het Fotomuseum. Zondag reisden we weer
terug. Voldaan van al het moois en, eenmaal
weer thuis, waren we het roerend met elkaar
eens: de uitstekende, persoonlijke begeleiding tijdens het bezoek in het ‘Museum für
Asiatische Kunst’ maakte onze excursie in
het voetspoor van Albert Grünwedel tot een
Culturele Belevenis. Superklasse!
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Jayastambha
Postmoderne visies op hindoeïsme!
Hoewel je zou denken dat het
postmodernisme passé is (we
weten nu wel dat wetenschap niet
gericht moet zijn op het zoeken
naar waarheid en dat rationaliteit Westers cultureel
imperialisme is) blijkt er toch behoorlijk veel leven in
de dood van het modernisme te zitten. De gedachte
dat we in een ‘post’ tijdperk leven is nog niet aan een
‘post’ toe, zo lijkt het. Zelfs meer dan dertig jaar na
Edward Said’s geruchtmakende stelling van de nefaste
bijbedoelingen van Westerse oriëntalisten waardoor
alle Westerse kennis van de ‘Oriënt’ niets beters was
dan machtspolitiek, kunnen varianten van Saidiaanse
stellingnames nog rekenen op veel (uiteraard linksige)
bijval. De nieuwere reïncarnaties van Said’s gedachtengoed heten post-koloniale sociale theorie (weer die
‘post’), post-koloniale literatuur, wellicht wat opgefleurd met een vleugje feminisme (en post-feminisme),
en ‘Subaltern Studies’ (de historiografische school van
guru Ranajit Guha).
En zo mogen we sinds 2010 tot de ontdekking komen

Een handschrift van de Rājadharma uit
het Mahābhārata

Nieuwsbrief voor de Vrienden van het Instituut Kern

dat zelfs het hindoeïsme een koloniale uitvinding is, dat
het hindoeïsme niet bestaat (behalve in de fantasie van
Westerse oriëntalisten) en dat hindoeïsme misschien
zelfs wel bedacht was door Britse bestuursambtenaren om er twee eeuwen later de identiteiten van Indiase onderklassen mee uit te vegen. Dit en meer vindt
men in een uiterst leesbaar boek met de veelzeggende
titel Rethinking Religion in India: The colonial construction
of Hinduism (Routledge). Het mooie van zulke postkoloniale ‘deconstructies’, ‘gestures’, ‘interventions’ en
‘discourses’ is dat ze de lezer laten zien hoe woorden
imponeren, en hoe deskundigheid macht uitstraalt,
zelfs politieke macht. En het toont ook het principe
van uitsluiting: wie deze taal niet verstaat en deze methodische grondslagen niet onderschrijft, hoort er niet
bij. Misschien brengen het postmodernisme en de
post-koloniale theorie hun eigen vijandbeelden in de
praktijk? Misschien heft het postmodernisme zichzelf
in zijn eigen dialektiek op? Misschien bestaat post-koloniale theorie alleen maar in de fantasie van Westerse
academici en hun Zuidaziatische adepten? De tijd zal
het hopelijk snel leren.
(column van Victor van Bijlert)

De tekst eindigt op folio 142 omstreeks het midden van boek 12, bij vers 90 van hoofdstuk 149. De
folio’s zijn vrij lang (57 x 10.4 cm); ieder folio bevat
Peter Bisschop
gemiddeld zo’n 8 of 10 regels. Twee houten planken houden het geheel bij elkaar. De bovenste plank
In de vorige nieuwsbrief berichtte ik over een handvermeldt de titel van de tekst in Bengaals schrift:
schrift van de Śivadharma “Regels van Śiva”. Deze
Rājadharma. Zoals te verwachten sluit de tekst aan bij
keer breng ik graag een ander handschrift uit de rijke de Bengaalse overlevering van het Mahābhārata. Is het
collectie van het Instituut Kern voor het voetlicht.
nog zinvol om een handschrift van het Mahābhārata in
Dit handschrift, met de code I-Kern A10, maakt geen te zien als de tekst al is uitgegeven, bovendien vooronderdeel uit van de Van Manen collectie. Het betreft zien van een kritisch apparaat? Deze vraag is volmoneen mooi papieren handschrift van de Rājadharma,
dig met ja te beantwoorden. De overlevering van het
geschreven in Bengaals schrift. De Rājadharma “ReMahābhārata is uiterst complex. Vergelijking van de
gels voor Koningen” vormt het eerste gedeelte van
tekst met de in Poona geproduceerde kritische editie
boek 12 van het Mahābhārata. Het handschrift vangt
levert altijd nieuwe inzichten op. Uiteindelijk vormen
aan met de welbekende aanroep tot overwinning aan edities slechts een hulpmiddel en loont het altijd om
terug te gaan naar de bronnen, zeker in het geval van
Nārāyana, Nara en Sarasvatī, waarmee de Sanskrit
een epische tekst als het Mahābhārata.
Mahābhārata overlevering standaard begint.
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Boekbespreking
Victor van Bijlert

Salman Rushdie

Joseph Anton: A Memoir
Op 14 februari 1989, ironisch genoeg Valentijnsdag, kreeg Salman Rushdie te horen dat zijn leven gevaar liep vanwege een ‘doodvonnis’ tegen hem. De beruchte
Londen: Jonathan
fatwa was wereldkundig gemaakt door de opperste religieuze gezagsdrager van
Cape, 2012. ISBN 978Iran, ayatollah Khomeini. Het boek dat de woede van de ayatollah had opgewekt,
0-224-09397-2.
evenals eerder al van andere radicale islamistische politieke activisten, was Rushdie’s roman Satanic Verses waarin volgens Khomeini en zijn vele medestanders
Prijs € 25,95
de Profeet van de Islam belachelijk werd gemaakt. Even ironisch als de dag van
aankondiging was het feit dat Rushdie zelf steeds gedacht had de islamitische
gemeenschap in de diaspora een culturele dienst te bewijzen met de Satanic Verses.
Joseph Anton: A Memoir is een autobiografisch verslag van de aanleiding tot de fatwa, de diepere bedoelingen
van de Satanic Verses, en de vaak schandelijk opportunistische draaierijen van Britse politici (zowel
met een Labour als een Tory achtergrond) en intellectuelen die opeens de vrijheid van meningsuiting
toch maar lastig vonden als die de ‘goede’ betrekkingen met autocratische regeringen en bewegingen
in de weg stond. ‘Joseph Anton’ is de schuilnaam
die Rushdie koos, toen hij zijn vele verhuizingen
moest maskeren en maandenlang ondergedoken zat.
Rushdie schrijft zijn memoir dus over een werkelijk
bestaande romanfiguur: hijzelf. Hij schrijft deze memoir niet in de ik-vorm maar in de hij-vorm waarbij
Joseph Anton de hoofdpersoon is. Deze vervreemding geeft Rushdie de mogelijkheid om van het pijnlijke
verleden afstand te nemen. De lezer neemt kennis van de wederwaardigheden van Joseph Anton wetend dat
het verhaal echt gebeurd is en dat de schrijver zelf het voornaamste personage is.
Zo mild ironisch maar bijtend Rushdie in deze autobiografie schrijft over de Britse politici die hem niet goed
gezind waren, zo lovend is hij over de geheimagenten en de bewakers die hem dag en nacht bewaakten en
moesten doordringen tot in de meest private aspecten van zijn dagelijks leven. Hij spaart ook zijn ex-vrouwen
niet, noch ‘bevriende’ editors en uitgevers die jaren bleven weigeren een paperback uitgave van de Satanic Verses op de markt te brengen. Maar vol lof is Rushdie weer over de moed van hen die de Satanic Verses in andere
talen vertaalden. Oprecht roerend is Rushdie’s beschrijving van de eerste reis naar India die hij samen met zijn
zoon Zafar maakte na de Satanic Verses affaire (in India was de wereldwijde affaire tenslotte begonnen), en
de erkenning die hem ten deel viel van Indiase schrijvers en intellectuelen. Opmerkelijk en leerzaam is het te
weten dat Edward Said een goede vriend van Rushdie was en diens Satanic Verses altijd verdedigd had. Joseph
Anton is een terugblik op een cruciale periode in de moderne geschiedenis en op een cruciale affaire in die periode, geschreven door de onbedoelde hoofdrolspeler zelf.

Brill’s Indo-Iranian Journal: speciale actie voor VVIK-leden
Uitgeverij Brill biedt de leden van onze Vereniging een speciaal abonnement
aan op het Indo-Iranian Journal (www.brill.com/iij). De gereduceerde tarieven* zijn in plaats van € 152,- (gedrukte versie) nu slechts €95/jaar voor de
gedrukte versie en €75/jaar voor de online versie. Indien u een abonnement
aan wilt vragen kunt u zich wenden tot secr.vvik@gmail.com.
*Prijzen staan vast voor 2013 en 2014.
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Randstad Agenda
20 december VVIK-lezing door dr.
Anna Slaczka en presentatie van dr.
Dory Heilijgers.
Info: www.instituutkern.nl
Vanaf 21 december
Dabangg 2 (Hindi
film). Info: www.
pathe.nl
23 december Sunehari Yaadien (Hindi
muziek). Info: www.
bijlmerparktheater.nl
Tot 6 januari De verborgen tuin Expositie
over juwelen uit India te Leiden. Info:
www.rmv.nl
Tot 16 januari Anish Kapoor (Moderne
kunst). Info: www.jhm.nl
23 jan - 3 feb Indiase films op het Rotterdams filmfestival. Programma bekend
op 7 jan. Info: www.filmfestivalrotterdam.com
1 februari Narsingh: Smatjes & Matties
(Theater). Info: www.theaterzuidplein.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.

23 februari Mega Bollywood Festival. Info: www.philipszaal.nl
En verder: Vaste Tentoonstelling Rondom India Info: www.tropenmuseum.nl

De VVIK in het kort

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 middels een e-mail bericht naar de secretaris, Alied de
Cock, secr.vvik@gmail.com. De contributie (€ 25,- voor gewone leden en
€ 12,50 voor studenten; per lopend kalenderjaar) kunt U overmaken naar
ABN AMRO 45.17.84.308 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Instituut
Kern, Leiden. Het correspondentieadres voor andere zaken is Voorzitter
VVIK, Treilerstraat 105, 1503 JE Zaandam.

