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Terug van weggeweest:
Aziatische kunst in het Rijksmuseum
Ellen Raven

Ons bestuurslid dr. Anna Slaçzka is conservator voor de kunst van India bij het Rijksmuseum. Zij was nauw betrokken bij de nieuwe
opstelling voor de Aziatische kunst in Amsterdam. Kort na de opening leidde ze mij rond in
het nieuwe paviljoen, waar de schoonheid en
Somaskanda, Tamil Nadu, Cola periode, 12de eeuw. Foto: Ellen Raven
het intrigerende ‘anders-zijn’ van Azië in een
nieuwe museale vorm werden gegoten. De kunst staat op
twee niveaus opgesteld. Het entreeniveau is gereserveerd voor sculpturen en bronzen uit India, Indonesië en
Cambodja, die daglicht immers goed verdragen. In de intiemere zalen, een verdieping lager en zonder daglicht,
wordt Oost-Azië in volle glorie gepresenteerd met aardewerk, houten beelden, lakwerk, tere wandschermen en
sprankelende kostuums.
Śiva zelf markeert de ingang, samen met Pārvatī en Skanda, in een
bronzen ‘Somaskanda’ beeld uit Cola India dat onlangs als topstuk werd
verworven. Dezelfde godheid domineert in zijn tandava dans de bovenzaal, waar beelden op witte sokkels staan opgericht of soms met haken
aan de wand zijn opgehangen. Het is even wennen dat sommige beelden op wisselende afstand van de wand in de ruimte zijn geplaatst. De
bezoeker kan dan ook vaak een object van meerdere kanten bekijken op
een werkbare hoogte, iets dat in musea door inrichters nogal eens onmogelijk wordt gemaakt. Ook de heldere belichting is een verademing.
De informatie is
degelijk, al vergt de
Schat aan informatie nu online beschikbaar
tweetalige uitvoering
relatief veel ruimte.
Op 25 februari jl. is de website Dutch Studies
Hierdoor dreigen
on South Asia, Tibet and classical Southeast Asia
informatiebordjes
Anna Slaczka en ‘haar’ dansende Siva
online gegaan. Deze website brengt het onderFoto: Ellen Raven
in de vitrines soms objecten te
zoek in kaart uitgevoerd door Nederlanders die
overstemmen.
vanaf de 17de eeuw Zuid-Azië en Tibet hebben
Ondanks dat Nederland geen rijke verzamelhistorie voor
bezocht en bestudeerd. Het hoofddeel van de
de beeldhouwkunst van India heeft, kozen de verzamewebsite is alfabetisch op auteursnaam geranglaars van de Vereniging van Aziatische Kunst doorgaans
schikt. Van de auteur zijn korte biografische
bewust voor topstukken. De huidige opstelling biedt dan
gegevens opgenomen en een chronologisch
ook exquise inkijkjes in het immens geschakeerde cultuoverzicht van de publicaties.
rele landschap van India en Indonesië, waarin vooral de
beeldtaal van het Boeddhisme en het Hindoeïsme tot de
http://www.dutchstudies-satsea.nl/
bezoekers spreekt.
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Jayastambha
Onlangs was Chief Minister van
Gujarat, Narendra Modi (BJP)
prominent aanwezig bij de opening van een school van de in
India en de VS vermaarde yogaleraar en guru Baba Ramdev. Baba Ramdev uitte zijn
bewondering voor de Chief Minister en ook eerder
gaf hij al te kennen dat de BJP Modi naar voren zou
moeten schuiven als de beste kandidaat voor het premierschap. Modi op zijn beurt betoog dat niet politici
India groot hadden gemaakt, maar India’s ‘saints’ en
‘seers’, waaronder natuurlijk Baba Ramdev. Bovendien
verweet hij de Congress partij en de regering in Delhi
een haatcampagne te voeren tegen guru Ramdev alleen maar omdat hij een einde wil maken aan de corruptie in het Indiase politieke systeem.
Velen menen dat Narendra Modi, de chief minister
van Gujarat, een goede kans maakt in 2014 premier
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te worden. In de aanloop tot de verkiezingscampagne
verkondigt Modi trots dat er in de twaalf jaar geen
rellen meer zijn uitgebroken in zijn deelstaat. Toch
blijven de Godhra-rellen van 2002, de ergste sinds de
Partition in 1947, Modi achtervolgen. In pogingen om
van de ‘saffron-brigade’ (verantwoordelijk voor de pogroms) af te komen, distantiëert Modi zich de laatste
tijd meer en meer van de VHP en de RSS.
Wat India voor periode tegemoet gaat als Modi premier zou worden, is moeilijk te zeggen. Velen lijkt het
een schrikbeeld. Anderen zien het als een droom. In
elk geval zal het land gepolariseerd blijven in meerdere onverzoenlijke kampen. Vermoedelijk wint niet de
beste partij met de beste kandidaat. Het electoraat, hoe
scherp verdeeld ook, kiest vermoedelijk voor de minst
onaantrekkelijke mogelijkheden. Eén lichtpuntje is dat
verkiezingen in India redelijk eerlijk verlopen en dat
de Indiase bevolking ondanks alle corruptie een zeker
vertrouwen blijft houden in het democratische bestel.
(column van Victor van Bijlert)

Pustakavācaka
opstellen van het handschrift. Maar evenals andere
handschriftoverleveringen van de Aṣṭhasāhasrikā
Peter Bisschop
vangen onze twee Leidse handschriften aan met de
aan Rāhulabhadra toegeschreven Prajñāpāramitāstuti
Onder de Sanskrit handschriften uit de collectie van
“Lofprijs op de Perfectie van de Wijsheid.” De tekst
het Instituut Kern, tegenwoordig ondergebracht in de zelf begint met de bekende openingswoorden evaṃ
Universiteitsbibliotheek Leiden, bevinden zich twee
mayā śrutam “aldus heb ik gehoord.”
oude palmblad-handschriften van de Aṣṭhasāhasrikā
De overlevering van de Aṣṭhasāhasrikā is bekend
Prajñāpāramitā, de “Perfectie van de Wijsheid in
om wat Gregory Schopen in een invloedrijk artikel
Achtduizend Verzen.” Deze twee mooie handschrifgepubliceerd in Indo-Iranian Journal in 1975 “The Cult
ten behoren tot de topstukken van de collectie. Het
of the Book” heeft genoemd. De tekst schrijft haar
betreft hier de handschriften I.Kern A8 en A9, beide eigen verering in de vorm van een geschreven boek
geschreven in Nāgarī schrift op langgerekte palmbla- (pustaka) voor en documenteert daarmee de overgang
deren. Ze zijn van Nepalese oorsprong en geschreven van een orale naar een geschreven traditie. Van de
in een regelmatige en zorgvuldige hand. De folio’s
Aṣṭhasāhasrikā zijn prachtig geïllustreerde Pāla handvan A8 zijn door de war geraakt en de tekst is incom- schriften (11de-13de eeuw) overgeleverd. Beide Leidse
pleet. Van A9 ontbreekt helaas de laatste folio met
handschriften, waarschijnlijk van iets later datum, zijn
afsluitende colofon over de plaats en datum van het
ongeïllustreerd maar evenzogoed waardevol.

Twee boeddhistische handschriften
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Boekbespreking
Victor van Bijlert

Maria Ramnath

Decolonizing Anarchism: An AnHet is niet geheel onbekend dat de Indiase strijd voor politieke onafhantiauthoritarian History of India’s
kelijkheid niet uitsluitend geweldloos verliep en dat Mahatma Gandhi ook
Liberation Struggle
niet de enige figuur van betekenis was in het Indiase dekolonisatieproOakland, CA: AK Press, 2011.
ces. Toch zijn er zeer weinig overzichtswerken
ISBN 978-1-8493-5082-2.
die de rol belichten van bewegingen die geen
bezwaar hadden tegen geweld en niet onder
invloed stonden van Gandhi. Het lijkt of de officiële Indiase geschiedschrijving zich
schaamt voor deze ‘fringe’ bewegingen, of ervoor bevreesd is. Zelfs het veelgelezen en veelgeprezen werk van Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial
World, noemt deze bewegingen niet. Britse politierapporten noemden ze ‘anarchistisch’ vanwege het feit dat ze verantwoordelijk waren voor talrijke aanslagen.
Maia Ramnath probeert met haar boek recht te doen aan de veelkleurige politieke
achtergronden van diverse minder bekende groepen in Brits-Indië die zich tegen
het koloniale regime verzetten. Ramnath verhult niet haar affiniteit met anarchisme
als een anti-autoritair alternatief voor Marxisme. Wat Ramnath’s werk een bijdrage
tot anarchistische theorievorming maakt is haar beschrijving van Indiase bewegingen (zoals de Anushilan Samitis en de Ghadar Party) en revolutionaire vrijheidsstrijders (waaronder Shyamji
Krishnavarma, Har Dayal, Bhagat Singh) die vaak een anti-autoritaire visie hadden op wat in India op sociaal
en politiek gebied hervormd zou moeten worden. Ondanks de sympathie voor haar onderwerp vervalt Ramnath niet in hagiografie.
Ramnath schrijft in een zeer leesbare en onderhoudende stijl; haar werk leest als een detective roman. En niet
onbelangrijk: het boek draagt op de flaptekst het imprimatur van Partha Chatterjee himself.

South Asian Studies heeft een nieuwe docent Hindi
Raju Bakker
Vandaag ontmoet ik Abhishek Avtans, de nieuwe docent Hindi van de vakgroep South and Southeast Asian Studies. Abhishek verwelkomt me in het
Hindi en ik mag meteen mijn roestige taalkennis oppoetsen om me voor te
stellen. Language immersion heet deze methode die op Abhishek’s vorige werkplek, het Central Institute of Hindi in Agra, gebruikt wordt om taalonderwijs
te geven. Daar werkte hij als taalinstructeur en leidde bovendien het Hindi Varieties Dictionary Project, waarbij
verschillende thesauri werden opgesteld van Hindi-dialecten, zoals Braj en Bhojpuri.
In augustus 2012 is Abhishek naar Leiden gekomen. Hij is erg blij met alle ICT-voorzieningen hier om zijn
lessen vorm te kunnen geven. In iedere collegezaal heeft hij een beamer ter beschikking om aan de hand van
film- en audiofragmenten de studenten onder te dompelen in een Hindi-sprekende wereld, en zo levendige
voorbeelden te bieden bij de grammaticale constructies die hij onderwijst. Deze colleges vinden tegenwoordig
niet alleen plaats in Leiden, maar ook aan de Campus Den Haag. Daar volgen tenminste 17 studenten International Studies ook Hindi-onderwijs om ze direct toegang te bieden tot de culturele context van de regio.
Zelf heeft Abhishek veel uithoeken van het subcontinent bezocht. Hij groeide op in Agra, maar verbleef ook
dikwijls in Ranchi, het regionale centrum van Jharkhand, waar Hindi geldt als lingua franca te midden van regionale dialecten en tribale talen. Voor zijn MA in Linguistics aan de Jawaharlal Nehru University trok hij naar
de tribale gebieden van Meghalay om de taal van de Jaiyantia te onderzoeken. Daarna was hij verbonden aan
het project Vanishing Voices of Great Andamanese, waarvoor hij op de Andamanen verbleef om audio- en videoopnamen te maken van onder meer de laatste spreekster van het Bo.
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Randstad Agenda
Vaste tentoonstelling Aziatische Kunst
www.rijksmuseum.nl
Vaste tentoonstelling Rondom India
www.tropenmuseum.nl
9 mei Asha Bhosle
en het Metropole
orkest in het
Wereld Forum
Theater te Den
Haag www.worldforum.nl
16 mei VVIK-jaarvergadering en lezing
door Abhishek Avtans (zie convocaat)
www.instituutkern.nl
26 mei Pt. Hariprasad Chaurasia
(bansuri) en Meeta Pandit (zang) in
Theater Meervaart te Amsterdam
www.naad.eu
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31 mei Yeh jawaani hai deewaani (Hindi film) www.pathe.nl
5–7 juli Milan Festival Zuiderpark te Den Haag
www.milan-zuiderpark.nl
14 juli Pt. Ashok Pathak (sitar) en
Pt. Anindo Chatterjee (tabla) in
Laaktheater te Den Haag
www.indiawijzer.nl
28 september Indologendag
www.instituutkern.nl
2–6 oktober 3de Indian Film Festival
te Den Haag www.indianffth.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.

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.

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.

