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India belichaamd
Ellen Raven

Wat houdt ‘India’ bezig en hoe heeft zich dit vertaald
in haar kunst? Die vraag stond al centraal in de tentoonstelling In the Image of Man in het Britse Festival of
India van 1982. Als student zag ik de 485 kunstwerken
in de Hayward Gallery, of zoveel als mij in die overweldigende onderdompeling bij kon blijven. Catherine
Lampert was de sturende kracht achter tentoonstelling en catalogus. Op de voorkant van het boek gingen twee vrouwelijke strijders elkaar te lijf, waarbij de
beeldhouwer uit Khajuraho zorgvuldig het contrast
tussen sensuele vorm en dreigend wapengekletter had
uitgebuit.
Het kunstfestival Europalia draaide opnieuw om India
met een scala aan grote en kleine tentoonstellingen in
België. Op 22 december 2013 trokken daarom leden van de VVIK in alle vroegte per bus naar Brussel. In het
Jubelparkmuseum bezochten we een kleine expo over verfijnde Ramayana miniaturen. De middag was gereserveerd voor BOZAR. Indomania vertelde over de receptie van Indiase kunst en gedachtegoed in Europa.
Maar de grote klapper was ‘India belichaamd’ (The Body in
Indian Art and Thought) opgezet door dr. Naman P. Ahuja
van de JNU in New Delhi. De catalogus telt 422 afbeeldingen, met opnieuw vrouwelijk schoon uit Khajuraho
op de voorkant (niet erg verrassend dus); dit keer een
hemelnimf die een lei beschrijft.
Boek en tentoonstelling leidden ons langs belangrijke
thema’s zoals dood en wedergeboorte (verrassend aan
het begin opgesteld), de kosmos, het bovennatuurlijke, de
held, de asceet en ‘vervoering belichaamd’. Ahuja heeft,
anders dan Catherine Lampert in 1982, in zijn tekst deze
thema’s ook in Islamitische en moderne kunst getraceerd.
Het aantal werken dat dit mocht illustreren was op de
tentoonstelling echter beperkt. Ahuja probeert in zijn
boek veel uit te leggen in een feitendichte tekst ten koste
van toelichtingen op ‘stuksbasis’ van al die meesterwerken die waren overgevlogen. Dat veel objecten alleen
via zeer kleine en te donker afgedrukte insets bij de tekst
worden geïllustreerd, versterkt de dominantie van tekst
over beeld.
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Op de tentoonstelling miste ik toelichtende teksten, bij het boek mis ik de tentoonstelling. In Brussel viel
mijn oog wel op de opvallend basale inrichtingsmaterialen (zoals bleek, onbewerkt hout) waarop veel van
de schilderingen en sculpturen waren uitgestald. De inrichters zullen het contrast hebben gezocht met de
verfijnde kunst van India. Naar mijn smaak bood de fletsheid van het hout vaak te weinig visuele kadering
voor de kracht van steen, de warmte van hout en de glans van verf. Dus heb ik mij ter plekke vooral laten
leiden door de markante vormen van de uitgelichte sculpturen. Daarbij viel me op dat de samensteller weinig plek had ingeruimd voor ‘erotisch’ getinte kunst, die buiten India nog al eens als ‘typisch Indiaas’ wordt
gezien. Het hoofdstuk met de spannende titel Rapture: the body of art gaat vooral over esthetiek en de theorie
van maya of illusie. Gelukkig staat erotiek (vanzelfsprekend gekoppeld aan spiritualiteit, want we houden het
netjes) centraal in de volgende blockbuster, in Parijs, in het najaar van 2014. Excursie anyone?

Jan Heesterman 1925-2014
Op 14 april ontviel ons de eminente indoloog en Leids
hoogleraar Jan Heesterman. De veelzijdige en kleurrijke carrière van deze prominente persoon is moeilijk
in een paar woorden recht te doen. Als leerling van
de Utrechtse indoloog Jan Gonda bereidde Heesterman zich in de jaren vijftig voor op wat hij hoopte dat
een loopbaan zou worden als bestuursambtenaar in
Nieuw Guinea. Hier is het nooit van gekomen omdat
Nieuw Guinea al spoedig niet meer onder Nederlands
bestuur stond.
Heesterman promoveerde in 1957 op een studie naar
het oud-Indische ritueel van de koningswijding, de
Rajasuya. Dit baanbrekende werk toonde de grote lijnen die Heesterman’s latere intellectuele ontwikkeling
zou volgen. Hoewel getraind als filoloog en kenner
van meerdere Indiase talen: Sanskriet (door Heesterman consequent uitgesproken als Sánskrit), Hindi,
Marathi, Urdu en wat Bengali, wist Heesterman de
filologie altijd te koppelen aan historische en sociologische analyses. De studie van Vedische en epische
Sanskriet teksten stond bij Heesterman niet op zichzelf. Heesterman las als het ware tussen de regels van
de teksten door en geraakte daardoor tot vaak verbazingwekkend diepe inzichten in de architectuur van
de Indiase beschaving. Uiteraard hielp het zeer dat hij
India niet alleen uit teksten kende maar er ook van
1958 tot 1961 zelf verbleven had. Ook later bezocht
hij India regelmatig. Vanaf 1964 tot 1990 was Heesterman hoogleraar in Leiden en drukte hij zijn onmiskenbare stempel op de academische discipline der
indologie.
Lang voordat postmoderne en multidisciplinaire methodieken gemeengoed waren geworden, benaderde
Heesterman de Indiase beschaving al vanuit een optiek die tegenwoordig multidisciplinair genoemd zou
worden. Multidisciplinariteit kenmerkte dan ook zijn

hoogleraarschap.
Vanwege
die
brede invalshoek
beschouwden
sommige collegaindologen hem
ook wel als een
‘antropoloog’
hetgeen vermoedelijk niet als
compliment bedoeld was. Onder
zijn promovendi
bevinden
zich
echter inderdaad
antropologen en
historici, maar ook zeer gedegen filologen.
Heesterman ontvouwde zijn interpretatie van de Indiase beschaving in vele artikelen die aanvankelijk in
indologische vakbladen werden gepubliceerd. In 1985
bundelde hij deze artikelen in herschreven vorm in
The Inner Conflict of Tradition uitgegeven bij de University of Chicago Press. Tot op heden een zeer leesbare
en informatieve studie over hindoeïsme, Indiase beschaving en de Indiase moderniteit. In 1993 volgde bij
dezelfde uitgever nog een grote monografie over het
Vedisch ritueel: The broken world of sacrifice. Ook na zijn
emeritaat bleef Heesterman een productieve geleerde
die onder meer schreef over het Indiase Moghul rijk,
de Indische Oceaan, het Vedisch ritueel en de sociologie van het hindoeïsme.
Heesterman was een markante persoonlijkheid, een
gedreven docent, een groot geleerde en een promotor
die alles voor zijn promovendi overhad. Hij zal nog
lang in de herinnering van velen voortleven.
Het bestuur van de VVIK
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Pustakavācaka

Een handschrift van het Devīmāhātmya
Peter Bisschop
In deze rubriek breng ik zoals gebruikelijk een handschrift
in de collectie van het Instituut Kern voor het voetlicht.
Deze keer een fijn handschrift van het Devīmāhātmya ofwel
de Lofprijs van de Godin.
Het handschrift van het Devīmāhātmya, genummerd I.Kern
40, is geschreven in Nāgarī schrift op korte palmbladen.
Het is compleet en omvat in totaal 64 folio’s. De laatste
folio vermeldt de datum en de naam van de kopiist: saṃ
1581 śrījagannāthaśarmmaṇā likhitaṃ “geschreven in het jaar
1581 door śrī-Jagannāthaśarman”. Ervan uitgaande dat het
bedoelde jaar in de Vikrama era valt kopieerde Jagannātha
Śarman de tekst in het jaar 1637/1638 van onze jaartelling.
Zoals ook in andere Devīmāhātmya handschriften het geval
is wordt de tekst voorafgegaan door een aantal gerelateerde
Śākta teksten, waaronder de Devīsūkta, een Vedische hymne
aan de Godin. De Vedische accenten zijn in het rood
gemarkeerd voor recitatie. De tekst van het Devīmāhātmya
zelf begint op folio 13 met de introductie van de spreker
Mārkaṇḍeya. Het Devīmāhātmya wordt traditioneel beschouwd als onderdeel van het Mārkaṇḍeyapurāṇa. Ook ons
handschrift houdt zich aan deze traditie, zoals blijkt uit de colofons van de hoofdstukken van de tekst waarin
verwezen wordt naar het Devīmāhātmya behorend tot het Mārkaṇḍeyapurāṇa. Tegelijkertijd werd de tekst, zoals
ook blijkt uit ons handschrift, zelfstandig gekopieerd en overgeleverd.
Het Devīmāhātmya is een van de invloedrijkste teksten in de verering van de Godin en de recitatie ervan vormt
tot op de dag van vandaag een standaardonderdeel van de Durgā Pūjā. In dertien hoofdstukken wordt de
grootsheid van de Godin in haar verschillende manifestaties beschreven. De beroemdste en imposantste daarvan is wel die van Mahiṣāsuramardanī, Durgā als Doder van de buffeldemon. Het centrale moment waarop
de buffel gedood wordt en de demon uit de onthoofde romp verschijnt is een icoon dat talloze malen is
afgebeeld. Een mooi voorbeeld is het middeleeuwse beeld dat nu weer in volle glorie te bewonderen is in het
Azië-paviljoen van het Rijksmuseum.

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 2014.
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Randstad Agenda
16 juni The politics of shit lezing door
Prof. Assa Doron www.leidenuniv.nl
20 juni
Humshakals
Indiase
film
www.
pathe.nl
20 juni
Shanti – a musical journey into peace Gandhi
Centre te Den Haag www.sewlal.nl
24 en 25 juni The Kitchen Indiaas theater
te Amsterdam www.hollandfestival.nl
4-6 juli Milan Festival Hindoestaans festival in het Zuiderpark te Den Haag www.
milanzuiderpark.nl
5 september Dawat e ishq Indiase film
www.pathe.nl
7 september Dhruba Ghosh en Niti
Ranjan Biswas Indiase klassieke muziek te
Amsterdam www.muziekgebouw.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.
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28 sept Hindipop meets klassiek
in het Zuiderstrandtheater te
Den Haag.
22-29 okt Indian Film Festival
The Hague www.indianffth.nl
1 nov Zakir Hussain and Masters
of Percussion Indiase klassieke
muziek te Amsterdam www.
naad.eu
En verder: Vaste tentoonstellingen Aziatische Kunst (www.
rijksmuseum.nl) en Rondom
India (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.

