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150 jaar Sanskrit studie in Nederland
Peter Bisschop

Afgelopen oktober, tijdens de opening van het
zevende International Indology Graduate Research Symposium (IIGRS), waarover meer elders
in deze nieuwsbrief, vierde de Universiteit Leiden
het 150-jarig jubileum van de leerstoel Sanskrit.
150 jaar geleden, op 17 oktober 1865 om precies
te zijn, hield Hendrik Kern zijn oratie over Het
aandeel van Indië in de geschiedenis der beschaving en de
invloed der studie van het Sanskrit op de taalwetenschap.
Tijdens het schrijven van de openingslezing van
het symposium werd mij eens te meer duidelijk
hoeveel de Indologie in Nederland te danken heeft
aan de activiteiten van de eerste leerstoelhouder,
Hendrik Kern. Ik besloot mijn lezing de ondertitel Karṇapurāṇa mee te geven. Niet omdat ik een
uniek handschrift had gevonden van een ons tot
nu toe onbekend Purāṇa, maar om uiting te geven aan mijn waardering voor Kerns levenswerk. Wij zijn in
feite allen zijn leerlingen.
De naam Kern zou in het Sanskrit vertaald kunnen worden met Karṇa, de tragische maar heroïsche gestalte
uit het Mahābhārata, afstammeling van de zon en aldus verwant aan Kern zelf met zijn voorliefde voor de
astronomische wetenschap (Jyotiḥśāstra). Ik ben overigens niet de eerste die de link met Karṇa heeft gelegd.
Tijdens het schrijven van mijn lezing ontdekte ik dat het Album-Kern: opstellen geschreven ter eere van Dr. H. Kern,
hem aangeboden door vrienden en leerlingen op zijn zeventigsten verjaardag den VI. April MDCCCCIII, een van de pronkstukken van onze vereniging, tevens de Sanskrit titel Karṇapūjāgranthaḥ draagt, ofwel ‘Boek ter ere van Karṇa’.
Wat is er in 150 jaar gebeurd? Kort samengevat zien we dat drie leerlingen van Kern, te weten Jacob Speijer,
Christian Cornelis Uhlenbeck en Willem Caland, elk op hun eigen wijze zijn traditie hebben voortgezet en
hun eigen scholen hebben gesticht. Met name de periode na de Tweede Wereldoorlog is een bloeirijke periode
voor de Indologie in Nederland geweest met instituten in Leiden, Amsterdam, Utrecht en Groningen. Een abrupt einde kwam er in het ‘Deetman tijdperk’, die de ondergang inluidde voor Amsterdam en Utrecht. Slechts
Groningen wist onder de bezielende leiding van Hans Bakker, tot aan zijn emeritaat in 2013, stand te houden.
Nu zijn we terug bij af en is alleen Leiden nog over.
Is er nog wel toekomst voor zo’n bedreigd vakgebied? Als ik om mij heen kijk zie ik veel aanstormend talent.
Een ieder die de IIGRS heeft bezocht zal dit beamen. Als nieuwe voorzitter van de vereniging kijk ik uit naar
de renaissance van de Indologie in Nederland. Deze vindt plaats, zo ben ik overtuigd, as we speak.
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Verslag 7th International Indology Graduate Research Symposium (IIGRS)
Universiteit Leiden, 15-17 oktober 2015
Lucas den Boer

In oktober vond de zevende editie van het International
Indology Graduate Research Symposium (IIGRS) plaats in
Leiden. Dit viel samen met de start van de viering van
150 jaar Sanskrit studies in Nederland. De organisatie
lag in handen van Dr. Daniele Cuneo en ondergetekende.
Onder grote belangstelling werd het symposium op
donderdag 15 oktober geopend door de Indiase ambassadeur, Zijne Excellentie de heer J.S. Mukul. Na de
opening verzorgde Prof. dr. P.C. Bisschop de keynote
lezing, getiteld ‘150 Years of Sanskrit Studies in the Netherlands’ (waarover meer te lezen in deze nieuwsbrief).

Naast de deelnemers van het symposium (zie foto
hierboven) werd de opening ook bijgewoond door
Prof. Dr. H.W. van den Doel, decaan van de faculteit
Geesteswetenschappen, verschillende medewerkers
van het LIAS en een groot aantal VVIK leden.
Aansluitend volgde een bezoek aan de Universiteitsbibliotheek, waar speciaal voor dit doel een tentoonstelling werd ingericht door Prof. dr. P.C. Bisschop en
Dr. Daniele Cuneo. De tentoonstelling liet bijzondere
stukken uit de collectie van de bibliotheek zien, die
alle verbonden waren met de studie van het Sanskrit
in Nederland. Naast manuscripten, koperplaten en
oude boeken werd ook aandacht geschonken aan huidige publicaties. De tentoonstelling vond plaats op de
afdeling ‘Bijzondere Collecties’, en het groot aantal
geïnteresseerden in Sanskrit studies heeft het aanwezige personeel van de UB zonder twijfel verbaasd.

Tentoonstelling in de UB

Na de tentoonstelling werd de eerste dag beëindigd
met een feestelijke borrel, aangeboden door de VVIK
en het LIAS, onder de bevlogen organisatie van Alied
de Cock (secretaris/penningmeester VVIK).
Vrijdag en zaterdag
stond de deelnemers
een vol programma
met 24 lezingen te
wachten. Naast sprekers uit Europa waren er onder meer
deelnemers uit India,
Japan en Australië.
De Proceedings van
het symposium worden in de loop van
het komende jaar
verzameld en uitgebracht bij Oxbow Books, in de serie Puṣpikā: Tracing Ancient India through Texts and Traditions. Contributions to Current Research in Indology.

De eerste editie van IIGRS werd in 2009 in Oxford
georganiseerd. IIGRS richt zich op Indologen die
aan het begin van hun academische carrière staan.
Het symposium biedt niet alleen een podium voor
recent onderzoek maar is ook een uitgelezen kans
voor jonge Indologen om contacten te leggen binnen het vakgebied. Sinds de eerste editie is IIGRS
een jaarlijks symposium geworden, dat inmiddels
heeft plaatsgevonden in Cambridge, Parijs, Edinburgh, Bochum en Hamburg. Meer informatie over
IIGRS is te vinden op: http://iigrs.byethost17.com
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Pustakavācaka

Een brief van Nityānanda Śāstrī
aan Jean Philippe Vogel
Peter Bisschop
Naast traditionele Sanskrit handschriften afkomstig uit verschillende
delen van het Indiase subcontinent, bevat de Leidse Universiteitsbibliotheek een uitgebreide collectie brieven van vooraanstaande
geleerden aan Nederlandse Indologen. Onder deze brieven treffen we
een in het Sanskrit opgestelde brief, gedateerd 21 augustus 1921 (Or.
26.811, box 18, map 54, nr 76).
De brief is geschreven door de Kashmiri Pandit Nityānanda Śāstri en
gericht aan Dr. J.Ph. Vogel
(ḍākṭar je. pī. ec bogal). Het is
interessant te zien hoe de
initialen J.Ph. klankmatig
zijn uitgeschreven als je. pī.
ec. De brief, verstuurd vanuit
Srinagar, is opgesteld in
bloemrijk Sanskrit met veel gevoel voor stijl en dictie. Nityānanda
Śāstrī bedankt Vogel uitgebreid voor een eerdere brief die hij had
ontvangen via de ‘lotus-hand’ (karasaroruhā) van Sir Aural Stein, de
beroemde Hongaarse Tibetoloog, Indoloog en ontdekkingsreiziger
van de zijderoute. Ook andere Europese geleerden stonden in contact met Nityānanda Śāstrī, naast onze eigen Jean Philippe Vogel.
Nityānanda Śāstrī was hoogleraar Sanskrit aan Śrī Pratāpa College in
Srinagar, zoals hij zelf in deze brief opmerkt. De brief, geschreven
een paar jaar voor oprichting van het Instituut Kern, herinnert aan
een kleurrijke tijd waarin brieven, nota bene in het Sanskrit geschreven, in plaats van e-mails de dienst uitmaakten.

Jayastambha
Leiden religies tot geweld?
Het is een vraag die sinds
de recente aanslagen in
Parijs, Beiroet en in de VS
velen bezighoudt. Uiteraard wordt het recente terroristische geweld in direct
verband gebracht met extremistische vormen van de
islam. Sommige politiek-correcte commentatoren en
columnisten haasten zich te melden dat het christendom ook niet geweldloos was. Interessant genoeg
noemt men het hindoeïsme in dit verband zelden.
Noch het boeddhisme.
Om met enig gezag het verband tussen geweld en
religies te leggen, moet je naar de geschiedenis kijken.

Religies als ideologische bouwstof van nationale of
imperiale identiteiten, als instrumenten in handen van
politieke leiders, hebben tot geweld geleid. Bepalend
is de bestuurlijke context waarin een religie wordt
gebruikt. Een stevig gevestigde traditie van autoritair
leiderschap lijkt een absolute voorwaarde voor religies
om gewelddadig te worden.
Het is een westerse protestantse bijziendheid om
altijd maar naar ‘fundamentele’ teksten van religies
te kijken om daaruit het geweld te verklaren. Een
gewelddadige tekst inspireert het gebruik van geweld, zo denkt men. Men ziet dan over het hoofd dat
geweld niet door boeken maar door mensen gepleegd
wordt, ongeacht de inhoud van de boeken. Religies
leiden niet per se tot geweld; autoritaire leiders des te
meer.
(column van Victor van Bijlert)
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22 jan The Bombay Connection
Orchestra. Info www.korzo.
nl/nl/producties/bombayconnection-orchestra

RANDSTAD AGENDA
Algemeen: Vaste tentoonstellingen
Aziatische Kunst (www.rijksmuseum.nl)
en Rondom India (www.tropenmuseum.
nl)
Vanaf 18 dec Bajirao Mastani en Dilwale
(Hindi films). Info www.pathe.nl
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7 feb Kumar Sanu in Carré, Amsterdam. Info carre.nl/voorstelling/
kumar-sanu
Rond 23 maart Haagse Holi
Hangámá.

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 South and Southeast Asian Studies
van de Universiteit Leiden. Deze is gehuisvest in Matthias de Vrieshof 3,
alwaar ook vaak de bijeenkomsten plaatsvinden. 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.

23 dec Documentary: Lost Treasures Of
The Ancient World. Info www.indiawijzer.
nl
Tot 17 januari Luxe in de Gouden Eeuw.
Info www.rijksmuseum.nl/nl/azie-inamsterdam

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
NL84ABNA0451784308 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Instituut Kern,
(te Amsterdam).

