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Kabinet
Ellen Raven

Onlangs zijn we als Vereniging Vrienden van het
Instituut Kern weer meeverhuisd met het LIAS
(Leiden Institute for Area Studies), vanaf het
Huizinga-gebouw naar de Matthias de Vrieshof 3.
We zitten nu weer dicht bij de plek waar het Instituut Kern tussen 1985 en 1990 was gehuisvest.
Onder de spulletjes die meeverhuisden was ook
een spannend uitziend houten kabinetje, een vierkant kastje zonder pootjes, met vier platte laden
met vergulde greep en een deksel aan de bovenkant. Dit kabinet stamt uit de tijd van Prof. Vogel. De vier laden herbergen een keuze uit zilveren, bronzen
en gouden munten die in de vroeg-historische periode in India werden geslagen, zo tussen 300 voor Christus
en 500 na Christus. Het betreft onder meer munten van de Griekse vorsten in Bactria, van hun Indo-Griekse
opvolgers uit wat nu Afghanistan en Pakistan heet, gouden munten van de Kushana-vorsten van Taxila en Mathura, en van hun
‘opvolgers’, de vorsten van de Gupta-dynastie.
Jammer genoeg voor de Vereniging zijn de munten niet echt –
het zijn namelijk kopieën, zogenaamde ‘electrolyten’, die Prof.
Vogel waarschijnlijk in de jaren 30 aanschafte bij het British Museum in London. Aan de hand van deze imitatiemuntjes komt de
vroege geschiedenis en muntkunst meteen heel tastbaar dichtbij
in een college. De opschriften, met inscripties in Grieks schrift of
in een van de Indiase schriftsoorten, geven de naam en titels van
de diverse vorsten.
Deze kopieën lijken bedrieglijk echt op de originelen, in grootte,
in kleur en in dikte. Als ik ze tijdens college van hand tot hand
rond laat gaan, dan geloven de meeste studenten in eerste instantie dat ze echt zijn, en dat is best spannend. Sommige studenten
valt meteen op, dat deze ‘munten’ heel licht zijn. Dat klopt, ze
wegen veel minder dan hun massieve originelen. In het oude
India was het gewicht trouwens een van
de belangrijkste criteria om de echtheid
van een munt vast te stellen.
Kennelijk zaten er in een ver verleden enkele echte gouden Gupta-munten tussen het klatergoud in het kabinetje (zo blijkt uit een inventarisatie uit de jaren 80).
Jammer genoeg heb ik geen echte
dinaras tussen dit ‘leergeld’ meer
aangetroffen, dus of er inderdaad
echt ooit goud tussen heeft geze-
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ten? Tegenwoordig zou het ondenkbaar zijn om echte gouden munten bij het onderwijs te gebruiken. Deze
kleinoden brengen op een muntenveiling tenminste € 1000 op, en voor de schaarsere muntseries van de
Guptas moet tot vele duizenden euro’s per stuk worden betaald. Het is dus gewoonweg ondenkbaar om iets
van zo grote geldelijke waarde te herbergen in het kabinetje van Prof. Vogel. Daarom houden we het bij de
Vereniging toch maar op kopieën. We hebben er bijna evenveel plezier van, en minder zorg!

Violence, Virtue and Spiritual Liberation:
A Cross-Religious Perspective
Juan Wu

Buddhism and Jainism, as cousin traditions emerging
roughly at the same time (ca. 5th cent. BCE) from the
same geographical milieu of northeast India, not only
show remarkable similarities in beliefs and customs,
but also share a good number of narrative characters. Two well-known examples of such shared characters are the Magadhan king Bimbisāra and his son
Ajātaśatru, usually called Śreṇika and Kūṇika in Jaina
sources. Both Buddhists and Jainas claimed them to
be devotees of their own religious leaders, and both
inform us that Ajātaśatru, in order to usurp the throne, causes the death of his father Bimbisāra in prison.
While much scholarly attention has been paid to such
parallels between Buddhist and Jaina portrayals of the
two characters, rather less attention has been devoted
to exploring how differently Buddhists and Jainas told
stories about them, or what the differences could reveal.
One fact that has been largely neglected is that Buddhists and Jainas held considerably different opinions
on the future rebirths of Bimbisāra and Ajātaśatru.
While the Buddhists gave no definitive prophecy of
Bimbisāra’s attainment of bodhi or nirvāṇa, the Jainas
provided us with rich material showing that he, after

his next birth in hell, will become the first tīrthaṇkara
of the coming age. The Jainas also made it clear that
his suffering in hell cannot be avoided anyway. Despite the lack of explanation of his final status as a
tīrthaṇkara, we may assume that Śreṇika’s tīrthaṇkarahood represents the fruition of the tīrthaṇkara-nāmakarma he had gained in the course of rebirths through
practicing highly ethical activities.
As for Ajātaśatru, while the Jaina texts only tell us
that he is killed by a cave deity and then falls into
hell, a number of Buddhist texts show that although
Ajātaśatru will go to hell in consequence of his patricide, he will subsequently be released from hell and
eventually attain liberation. For instance, according
to Buddhaghosa (5th cent. CE), Ajātasattu will become a paccekabuddha, due to his hearing the Buddha’s
teaching in this life. The Ajātaśatrukaukṛtyavinodana
(“Dispelling of Ajātaśatru’s Remorse), one of the oldest extant Mahāyāna sūtras, shows that, after hearing
a sermon preached by the bodhisattva Mañjuśrī, he
will still go to hell, but will feel no pain there, and will
attain buddhahood under Mañjuśrī’s guidance.
Through comparing Buddhist and Jaina sources, we
may discern that while the Jaina prophecies of Śreṇika
demonstrate the workings of karma and a soul’s ability to overcome karmic bondages, the Buddhist prophecies of Ajātaśatru reconcile the karmic law with
the other factors (the salvific power of the Buddha or
Mañjuśrī, and the efficacy of the Dharma). The comparison also suggests that
some Buddhists in ancient
India were particularly concerned with the salvation of
a criminal such as Ajātaśatru,
whereas such concern does
not appear to be salient in
Jaina traditions.

Bimbisāra’s First Meeting with the Buddha. Indian Museum Kolkata, no. G-25, h.
20 cm (cf. Alfred Foucher, L’Art GrécoBouddhique du Gandhāra, vol.1, p. 373;
Kurita Isao, Gandhāran Art, vol. 1, p. 96)
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Pustakavācaka

Een handschrift van het Mahābhāgavata Purāṇa
Peter Bisschop
Dit Sanskrit handschrift (I-KERN A12) staat als ongeïdentificeerd
opgevoerd in de cataloguslijst. Het laat zien dat er nog genoeg te doen
is aan de ontsluiting van de handschriften in de Kerncollectie. Een blik op het colofon op de laatste folio volstaat voor de identificering van de tekst. We hebben hier van doen met een handschrift van het Mahābhāgavata
Purāṇa. Het papieren handschrift is geschreven in een gaaf Bengaals schrift, vergelijkbaar met dat van de
Rājadharma van het Mahābhārata besproken in deze rubriek in een eerdere nieuwsbrief. De lezingen van de
tekst zijn overwegend goed, een tweede kopiïst heeft in de marges correcties aangebracht.
Het colofon stelt
dat het slechts zou
gaan om het eerste
boek (khaṇḍa) van
het Mahābhagavata
Purāṇa, maar de
tekst is in principe
compleet. Ook uit
andere handschriften blijkt dat deze tekst traditioneel werd beschouwd als eerste boek van een (denkbeeldig)
grotere tekst. Het Mahābhagavata Purāṇa moet overigens niet verward worden met het veel bekendere Bhāgavata
Purāṇa, een Purāṇa gewijd aan het leven van Kṛṣṇa. Het Mahābhāgavata Purāṇa is gewijd aan de daden van de
Godin (Devī). De tekst is naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk opgesteld in oost Bengalen.
Volgens de raamvertelling in het eerste hoofdstuk treft Vyāsa, de verteller van het Purāṇa, de tekst aan op de
duizend blaadjes van een lotus onder de voeten van Devī. Het Mahābhāgavata Purāṇa verhaalt diverse welbekende en minder bekende mythen over de daden van Devī en eindigt met een lofprijs op de verering van Kālī
en Śiva in Kāmarūpa (Assam). Zoals het geval is voor andere ‘regionale’ Purāṇas ontbreekt een grondige studie
van de tekst.

Jayastambha
‘Het is in de wereld ongelijk verdeeld’. Als we dit
zeggen denken we meestal
aan ongelijk verdeeld
bezit, aan economische
bevoorrechting, aan macht
in handen van weinigen
en lijdzame gehoorzaamheid bij velen, aan ongelijke
behandeling in gelijke gevallen. Maar waar we niet aan
denken is het weer. Het weer begint nu ook aan ongelijkheid te doen: teveel hitte – overmatige hitte – in
India met duizenden doden tot gevolg. En in Nederland klaagt men over een te koele meimaand. Graag
wat meer koelte en regen in India op dit moment en
wat meer warmte in Europa (misschien ook wel in
morele zin als het over bootvluchtelingen gaat).
Het weer hebben we niet in de hand, onze eigen

voorkeuren wel. Ze hebben niets met elkaar te
maken, althans, dat denken we. Of ligt het toch
gecompliceerder? De globale opwarming van de
aarde wordt door sommige deskundigen niet ‘global
warming’ maar ‘global weirding’ genoemd. Het weer
is in de war, zoals zou blijken uit de excessieve hitte
in India. Die opwarming heeft wel degelijk iets met
onze keuzes te maken: onze meeste energie putten
we uit CO2-uitbrakende technieken. En die CO2uitstoot wordt niet door landsgrenzen buiten de deur
gehouden. Hier te koud, daar in India te heet, straks
hier teveel regen, en daar in Azië misschien wel permanente droogte.
De ‘global weirding’ lijkt nog maar net begonnen.
Dat belooft wat voor de toekomst! Misschien heeft
de ongelijke verdeling van het weer toch wel iets te
maken met ongelijke verdeling van economische en
politieke macht in de wereld.
(column van Victor van Bijlert)
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Randstad Agenda

3 oktober Ustad Shujaat
Khan (sitar en zang). Info
www.naad.eu

Algemeen: Vaste tentoonstellingen
Aziatische Kunst (www.rijksmuseum.nl)
en Rondom India (www.tropenmuseum.
nl)

7-14 okt Indian Film Festival
The Hague. Info www.indianfilmfestival.nl

Vanaf 5 juni
Bombay Velvet
(Indiase film).
www.pathe.nl

1 nov Zakir Hussain and
Masters of Percussion Indiase
klassieke muziek te Amsterdam. Info www.naad.eu

Vanaf 19 juni
ABCD2 (Indiase film). Info
www.pathe.nl
20 juni Beyond
Bollywood. Info
www.hollandindia.nl
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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.

24-26 juli Milan Festival Hindoestaans
festival in het Zuiderpark te Den Haag.
Info www.milanzuiderpark.nl
oktober India Dans Festival. Info www.
korzo.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.

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.

