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Indologendag 2013
Ellen Raven

Het tweejaarlijkse Groot Symposium van onze
vereniging, met zijn soms wat ouderwets bevonden
betiteling ‘De Indologendag’, richtte zich dit jaar op
de indrukwekkende academische verdiensten van
Prof. Hans Bakker, inmiddels emeritus hoogleraar
voor de Geschiedenis van het Hindoeïsme in de Sanskrit traditie en Indiase filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een schare vakgenoten uit het hoge
Noorden, versterkt met uitgewaaierde alumni en vakgenoten uit binnen- en buitenland, kwam naar Leiden
om samen op zaterdag 28 september en zondag 29
september het academisch afscheid van Hans Bakker
te vieren. Met meer dan 80 deelnemers groeide het
evenement het bestuur nog net niet boven het hoofd.
Peter Bisschop bewaakte de academische opzet,
terwijl Ellen Raven de organisatorische coördinatie
op zich nam, daarbij nauw bijgestaan door Alied de
Cock.
De plannen voor de dag werden al tijdig gesmeed,
met als vroege vraag natuurlijk – wie gaat dat betalen?
De Vereniging reserveert wel voor de dag uit haar
bescheiden middelen, maar voor een programma met
sprekers uit het buitenland komt de bodem van de
kas snel in zicht. Gelukkig vond de Vereniging gehoor bij de AMT, het Asian Modernities and Traditions Research Profile van
de Leidse Universiteit. En als van oudsher
spekten ook het International Institute for
Asian Studies en de Leiden Institute for
Area Studies de subsidiekas. Wie kan zonder
dergelijke Vrienden?
Frank Pieke, hoofd van het AMT, opende
de dag. De aansluitende lezingen werden
verzorgd door specialisten op deelterreinen van de India-studies waarop ook Hans
Bakker actief is, zoals vroege geschiedenis
en iconografie, Śiva-mythologie en tekstuele
analyses. Michael Willis (London) bena-
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drukte in zijn lezing hoe, naast de bestudering van
regionale inscripties, sites en kunst, het nu nodig is
‘to cross the boundaries’. Dan blijken de interacties
tussen de koningshuizen en de manieren waarop ze
zich manifesteren opvallend parallel te lopen. Ellen Raven (Leiden) voerde de deelnemers van het
nieuwe koningsportret van Willem Alexander naar de
representatie van de Gupta-vorsten op hun gouden
munten. Natasja Bosma (Groningen) besprak hoe het
Puranisch verhaal van Śiva die de demon Andhaka
doodt doorwerkte in de kunst van Sirpur, in Dakṣiṇa
Kosala.
In de eerste lezing van de middag besprak Peter Bisschop (Leiden) de Sanskrit Māhātmyas, verhalende
literatuur die betrekking heeft op specifieke heilige
plaatsen, zoals Vārāṇasī, Kālañjara en Kārohaṇa.
Vervolgens pareerde Harunaga Isaacson (Hamburg)
in zijn lezing de kritiek die door sommigen is geuit op het nut en de haalbaarheid van tekstkritische
uitgaven. Yuko Yokochi (Kyoto) besprak het proces
van redactionele herschikking van mythen over Śiva
en Viṣṇu voor indertijd nieuwe compilaties zoals de
Viṣṇupurāṇa en de Skandapurāṇa. Hans Bakker rondde
het academisch programma af met zijn visie op de
historische context voor de samenstelling en de verspreiding van de Skandapurāṇa in Noord India in de
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6de en 7de eeuw.
Voor het avondprogramma week het gezelschap uit
naar de Atrium van het Arsenaal, waar het Instituut
Kern in de jaren ‘80 een vijftal jaren onderdak vond.
Samen met het ondersteuningsteam van de studenten Sanne Mersch, Casper Luckerhof en Thomas

Jayastambha
Sinterklaas is net vertrokken naar
Spanje en de Kerstman moet nog komen. We zitten dus even in een luwte
tussen twee oer-Hollandse gezellige
feesten. Dit geeft gelegenheid op adem te komen en
terug te blikken. De komst van Sinterklaas en zwarte
Piet riep hier te lande heftige emoties wakker. Zoals
de naam suggereert moet deze Piet roetzwart zijn.
Maar al jaren zie je dat zwarte Piet eigenlijk vaak
chocoladebruin gekleurd naast Sinterklaas loopt; de
Sint gezeten op een schimmel en de Pieten te voet.
‘Racisme!’, ‘slavernijverleden!’, ‘blijf van onze zwarte
Piet af!’, ‘ik schaam me om Nederlander te zijn!’,
‘leuk Hollands kinderfeest!’; het niveau van de discussies bereikte ongekende hoogten, zelfs tot het hoogste niveau want het leek er even op dat ook de VN
zich ging bemoeien met de Hollandse zwarte Pieten.
Met name sommige personen van Afrikaanse oorsprong voelden zich door de zwarte Piet figuur direct
aangesproken. Er werden demonstraties aangekondigd. In sommige steden ging de intocht van Sinterklaas met veiligheidsmaatregelen gepaard en de zwarte Pieten verschenen in regenboogkleuren, in plaats
van het vertrouwde melkchololadebruin. Ook droegen ze hun gouden oorringen niet want die konden
als symbool van slavernij worden gezien (Afrikaanse
slaven op de plantages in Zuid-Amerika droegen
altijd grote gouden oorringen?). Heel interessant deze
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Warnaar werd de ruimte in rap tempo ingericht voor
muziek, borrel en het diner. Hans Bakker samen met
zijn vrouw Afke en andere gasten konden nagenieten
bij de muziek van Satyakam Mohkamsingh (viool) en
Rupak Pandit (tabla). Ter afronding werd het warm
buffet, verzorgd door Woo Ping (een begrip in Leiden), ook volop eer aan gedaan.
Zondag 29 september stond in het teken van
een gezamenlijk bezoek aan het nieuwe Aziëpaviljoen van het gerenoveerde Rijksmuseum in
Amsterdam. De conservator voor Zuid-Azië,
ons bestuurslid Anna Ślączka, verzorgde daar een
speciale rondleiding. Vooral de eindelijk weer in
volle glorie dansende Śiva uit de Cola-tijd trok
lang de aandacht van de groep. Op de dag ervoor
waren het vaak ook Śiva en het Śivaïsme die als
rode draad de lezingen met elkaar hadden verbonden.
Deze museale darshan rondde het symposium dan
ook in stijl af.
discussie en heel opmerkelijk en zeer terecht.
Toch bleven sommige belangrijke elementen volkomen onbelicht: waarom zouden melkchocoladebruine
(ik herhaal het nog maar eens) zwarte Pieten alleen
verwijzen naar Afrikaanse slaven en niet naar Indiërs?
Dus dan liever een echt roetzwarte zwarte Piet? En
op welke reëel existerende pigmentatie wijst roetzwart dan? Waarom is zwarte of bruine (slaven) Piet
altijd gekleed als een 16de eeuwse Spaanse edelman?
En ten slotte: waar verwijst de roetzwarte Iraanse
Haji Firuz naar? Vragen, vragen. Tot volgend jaar.
(column van Victor van Bijlert)
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Afscheidslezing van Hans Bakker
tijdens de Indologendag 2013
Peter Bisschop
In zijn afscheidslezing Composition and Spread
of the Skandapurāṇa: An Artist’s Impression gaf
Hans Bakker ons een fraaie kijk - an artist’s
impression - op de cultuurgeschiedenis
van het noorden van India omstreeks de zesde/zevende eeuw. Als leidraad voor zijn presentatie diende het
Skandapurāṇa, een werk dat naar alle waarschijnlijkheid in deze periode is opgesteld en overgeleverd. Aan de
uitgave van deze omvangrijke Sanskrit tekst heeft Bakker samen met collega’s de laatste twintig jaar gewerkt;
een derde van de kritische editie is inmiddels voltooid. In zijn lezing liet Bakker voor een keer de wetenschappelijk verantwoorde toevoeging “naar alle waarschijnlijkheid” weg en gaf in plaats daarvan een beschrijving
in de indicatieve modus: “zo was het” (itihāsa). Bakker nam ons ondermeer mee naar het het hof van de
Maukhari koning Avantivarman in Kanyakubja (Kanauj) en dat van koning Harṣa in Sthāneśvara (Thanesar).
De Sanskrit tekst van het Skandapurāṇa, zo betoogde Bakker, werd geconcipieerd in Benares ten tijde van
Avantivarman en voltooid ten tijde van Harṣa’s heerschappij. De eerste recitatie ervan vond plaats in Prayāga
(Allahabad), bij de samenloop van de Yamuna en de Ganges. Op dezelfde plaats wordt tegenwoordig eens in
de twaalf jaar het grootste festival ter wereld, de Kumbhamela, gehouden. Vandaar werd de tekst verspreid
via Benares naar Magadha en Orissa om uiteindelijk in Nepal te eindigen. Onderweg werd de tekst aangepast
overeenkomstig de laatste ontwikkelingen in die plaatsen en werden nieuwe passages toegevoegd. Uit Nepal
stamt het vroegst bekende handschrift van het Skandapurāṇa: een palmblad handschrift daterend uit het jaar
234 (810/811 AD), geschreven in het kenmerkende Licchavi schrift (zie foto). Het originele handschrift wordt
bewaard in de National Archives van Kathmandu en vormt een van de bronnen voor de kritische editie van
het Skandapurāṇa. Hans Bakker toonde in zijn afscheidslezing het belang van de historische en geografische
contextualisering van de klassieke Indiase religie aan.
Hans Bakker’s afscheidslezing is beschikbaar op de website van de VVIK, www.instituutkern.nl

Midnight’s Children van Deepa Mehta en Salman Rushdie (2012)
Filmbespreking door Victor van Bijlert
In 1981 kreeg Salman Rushdie de Booker Prize voor zijn epische roman Midnight’s Children, een boek dat net
als zijn latere opvolger The Satanic Verses controverses opriep. In Midnight’s Children beschrijft Rushdie zijn
optimisme over het ontstaan van onafhankelijk India in 1947, een ontstaan dat gesymboliseerd wordt door
de gelijktijdige geboorte in augustus 1947 van de zogenaamde middernachtskinderen. Ze worden allemaal
geboren op het moment van India’s onafhankelijkheid en zijn allemaal begiftigd met bijzondere gaven. De
hoofdpersoon, Saleem Sinai, is in staat telepathisch in contact te treden met de andere kinderen die rond hetzelfde tijdstip zijn geboren. Het verhaal speelt zich zo tegelijkertijd op diverse plekken af: Kashmir, Bombay,
Oost-Pakistan, Delhi. Saleem Sinai verbindt door zijn telepathie de levens van de andere kinderen met elkaar.
De film brengt enige orde in het nogal chaotische verhaal (maar die chaos weerspiegelt ook de pluriformiteit
van India zelf). Waar in het boek Saleem Sinai de hoofdpersoon blijft, krijgt in het filmverhaal ook Parvati
de heks een grote rol toebedeeld en imiteert het narratief het plot van een Bollywood liefdesdrama, met als
derde figuur de altijd vijandige Shiva die vlak na zijn geboorte verwisseld was met Saleem Sinai. In feite is
de filmversie meer lineair van opzet dan het boek en springt ook minder van de ene tijd en plaats naar de
andere. Voor wie India kent is de beeldentaal van de film heel herkenbaar. Dit is een prestatie aangezien niet
op locatie is gefilmd maar in Sri Lanka, waar op de set zelfs delen van een Delhi slum exact zijn nagebouwd.
De film verdient mijns inziens meer waardering dan ze tot nu toe gekregen heeft, en zeker het zien waard, op
DVD wel te verstaan.

Nummer 19 - December 2013

Copyright © 2013 VVIK Nieuws

RANDSTAD AGENDA
20 december Dhoom 3 www.pathe.nl
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17 mei Rajeev Janardan (Sitar) te Amsterdam www.naad.eu
En verder:
Vaste tentoonstelling Aziatische Kunst www.rijksmuseum.nl
Vaste tentoonstelling Rondom India www.tropenmuseum.nl

22 jan - 2 feb Indiase films op IFFR
www.filmfestivalrotterdam.com
Tot 26 jan Toonaangevend India-festival in België www.europalia.eu
16 feb Bollywood Musical Integration
www.bijlmerparktheater.nl

DE VVIK IN HET KORT

5 - 6 april Shashank Subramanyam
(Carnatic flute) te Utrecht (5 april) en
Amsterdam (6 april) www.naad.eu
9 mei India Spora, dansvoorstelling van
Kalpana Raghuraman
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

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.

