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Van de redactie

van redactionele bhakti geeft Raju Bakker, redacteur
van de Nieuwsbrief, het stokje over aan mij, Sanne
Zoals u ziet, deze keer niet de gebruikelijke vier Mersch. Geen betere plek dan de Nieuwsbrief hem
pagina’s met nieuws, verslagen en indologische heel hartelijk te bedanken voor zijn inzet afgelopen
artikelen, maar een twee keer zo dik exemplaar. Met jaren!
het vertrek van twee bestuursleden, de komst van een
nieuw lid en de herverdeling van functies, heeft het
VVIK-bestuur besloten om ook de Nieuwsbrief een Een mooie zomer toegewenst!
nieuwe invulling te geven. Maar er is meer: na jaren De redactie

Leiden is alive and kicking
Sanne Mersch
De indologie in Leiden beleeft hoogtijdagen. Naast de “usual suspects”, zoals
hoogleraren, universitair docenten, gastonderzoekers, en een komen en gaan van
Gonda fellows, is er met de komst van
twee grote projecten ook ruimte ontstaan
voor een sabbatical, twee postdoc posities
en maar liefst twee promotieplaatsen in
Leiden. Binnen het grootschalige ERCproject van Michael Willis (curator The
British Museum) “Asia beyond boundaries” zetten Peter Bisschop, Elizabeth CeViṣṇu in zijn Varāha (“zwijn”) incarnatie (Udayagiri, Madhya Pradesh)
cil en Lucas den Boer ieder hun expertise in. Aan het door
Bron: American Institute of Indian Studies Photo Archive
NWO gefinancierde project van Peter Bisschop “From
Universe of Viṣṇu to Universe of Śiva” zullen Peter Bisschop, Nirajan Kafle en ik de komende jaren werken.
Centraal staat het moment in de 6e/7e eeuw waarop het Viṣṇuïsme, de religie gecentreerd rondom Viṣṇu,
grotendeels werd overgenomen door het Śivaïsme, de religie van god Śiva. Binnen het project richt ik mij op
de rol die mythen hierin gespeeld hebben. Ik vergelijk enkele mythen over Viṣṇu in verschillende incarnaties
die voorkomen in het Skandapurāṇa, een Śivaïtische tekst uit de 6e/7e eeuw, met andere Sanskriet teksten. Want
waar komen deze mythen vandaan (tekst en beeld)? En wat hebben de Skandapurāṇa auteurs met ze gedaan om
het passend te maken in de tekst? En – misschien nog wel de belangrijkste vraag – waarom zijn er juist mythen
over Viṣṇu opgenomen in een tekst die devotie voor Śiva promoot? Grote vragen en over vier jaar – hopelijk
– passende antwoorden. Het project brengt niet alleen onderzoek(ers) met zich mee, maar ook een keur aan bijeenkomsten, leessessies en in de toekomst (VVIK-)lezingen. Zo komt deze zomer het Skandapurāṇa projectteam
samen om verder te werken aan alweer Volume IV van het Skandapurāṇa en komen Śivadharma specialisten
naar Leiden voor een meerdaagse workshop. Het belooft dus een drukke, leerzame en internationale zomer te
worden, waarover ik u graag meer vertel tijdens een van de VVIK-bijeenkomsten!
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A time to remember
Dr Lidia Szczepanik-Wojtczak
J. Gonda Fund Fellow 1/10/2015 – 30/03/2016

When I found out that I had been awarded the Jan
Gonda Fund Fellowship at the International Institute
for Asian Studies (IIAS) in Leiden, I was at a liminal
point in my adventure as an academic, as I had just
defended my dissertation after a gruelling, five-year
PhD programme. I was looking at the future with
some apprehension and I was even considering the
possibility of leaving academia altogether. However,
the Gonda Fellowship strengthened my resolve to
keep at it and I arrived in Leiden in October 2015
with a head full of ideas and a “to do” list in hand.

While the main aim of my fellowship was to finish
a project on the earliest extant lyrical poetry belonging
to the genre of messenger-poetry (dūtakāvya), over the
course of six months I managed to achieve so much
more in the flourishing academic environment at both
Leiden University and at the IIAS. I regularly attended
thought-provoking lectures which significantly
broadened my perspective not only on the study of
India, but also on my approach to scholarship in
general.
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I was lucky enough to be invited to present two
papers in Leiden: “Mapping out a World: The
construction of literary landscapes in Sanskrit
messenger poetry (dūtakāvya)” – IIAS Lecture,
22/03/2016 and “Kāvyapuruṣa – Sanskrit poetry’s
primordial man and the creation of the kāvya
cosmos” – VVIK Lecture, 18/02/2016. I took part
in the 7th International Indology Graduate Research
Symposium and managed to submit two articles for
publication. Every other waking minute was spent
exploring the marvellous University Library collection
and completing my fellowship project.
I truly feel that I made the most of my time in Leiden
and I am grateful for the possibilities the fellowship
gave me. Thanks to the J. Gonda Foundation and
IIAS, I could devote myself entirely to my academic
work and I expect that I will be reaping the fruits of
my six-month stay for years to come.
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Verslag: Leiden Indian Philosophy Symposium (LIPS1)
Universiteit Leiden, 20 mei 2016
Lucas den Boer
Op vrijdag 20 mei vond het Leiden Indian Philosophy Symposium plaats, met als thema ‘Problems in Indian Philosophy’. Dit
symposium werd georganiseerd vanuit de VVIK in samenwerking
met het Leiden University Institute for Philosophy en het Leiden
University Institute for Area Studies (LIAS).
In een volle zaal in het Snouck Hurgronjehuis opende prof.
dr. Frans de Haas de eerste editie van het Leiden Indian Philosophy Symposium (LIPS). Een centraal doel van
dit nieuwe initiatief is het samenbrengen van twee disciplines: filosofie en indologie. In de afgelopen decennia
is het onderzoek naar Indische filosofie voornamelijk uitgevoerd vanuit indologische instituten. Dit is op zich
niet vreemd aangezien de studie van Indische filosofie niet verricht kan worden zonder kennis van de culturele
context en de talen van de primaire bronnen. Toch leidt deze situatie tot twee onwenselijke resultaten. Enerzijds
blijven de resultaten van onderzoek naar Indische filosofie grotendeels buiten beeld van de hedendaagse filosofie, waardoor filosofen nogal te vaak denken dat er geen filosofie te vinden is buiten de Europees-Amerikaanse
canon. Anderzijds wordt er onvoldoende recht gedaan aan de filosofische inhoud van teksten uit de Indische
traditie wanneer de analyses beperkt blijven tot culturele of filologische studies. Kortom, de studie van de Indische filosofie vraagt om een discipline-overschrijdende aanpak, waarin indologische en filosofische expertise
verenigd worden. Dit is precies het terrein waarop LIPS een bijdrage wil leveren.
Het programma van de eerste editie van dit symposium richtte zich op problemen in de Indische filosofie.
Conceptuele problemen liggen aan de basis van de filosofie, en de Indische traditie heeft een rijke geschiedenis in het identificeren en oplossen van conceptuele vraagstukken. Dit bleek ook uit de bijdragen van de verschillende sprekers, die problemen behandelden uit verschillende filosofische deelgebieden, waaronder logica,
ethiek, ontologie, esthetica en epistemologie.
De keynote werd gegeven door prof. dr. Alex Watson (Ashoka University, Delhi). Watson gaf een helder overzicht van een debat over teleologische godsbewijzen in Jayanta Bhaṭṭa’s Nyāyamañjarī. Na de keynote besprak dr.
Stephen Harris (Universiteit Leiden/ mede-organisator LIPS) de vraag of er ethiek te vinden is in
boeddhistische teksten. Hierbij ging hij in het bijzonder in op het achtste hoofdstuk van Śāntideva’s
Bodhicaryāvatāra en het werk van Derek Parfit en
Susan Wolf. Dr. Marie-Hélène Gorisse (Gonda
Fellow/ SOAS) vergeleek de rol van anupalabdhi
(“non-cognition”) in de logica van Dharmakīrti en
enkele filosofen in de traditie van Akalaṅka. Dr.
Chiara Robbiano (Universiteit Utrecht) presenteerde een comparatieve studie van het concept
non-dualiteit in het werk van Parmenides, Śaṅkara
en enkele hedendaagse fenomenologen. Dr. Daniele Cuneo (Universiteit Leiden/ lid VVIK) onderzocht in hoeverre esthetische theorieën uit de
Indische traditie toegepast kunnen worden op hedendaagse kunst. De slotpresentatie werd door mijzelf gegeven. Het onderwerp betrof de relatie tussen zintuiglijke waarneming en kennis in Umāsvāti’s Tattvārthasūtra.
De verschillende benaderingen van de sprekers zorgden voor een dynamisch en uitdagend programma.
Als organisator van het symposium kijk ik met veel plezier terug op het verloop van de dag en ik hoop u binnen
afzienbare tijd uit te kunnen nodigen voor LIPS2.
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Een Zuid-Indiase zuil in het Rijksmuseum
Anna Slaczka

De boeddhistische sculpturen en architectuur uit Andhra Pradesh
zijn onder kunsthistorici goed bekend. Decoratieve motieven en
afbeeldingen van jatakas uitgevoerd in hoog reliëf in de karakteristieke
wit-groene ‘Palnad kalksteen’ – genoemd naar de steengroeve bij Palnad
in het district Guntur – worden door connaisseurs hooggewaardeerd en
zijn beschreven in talloze publicaties. Desalniettemin is lang niet alles
bekend over deze regio en haar kunst, in het bijzonder over de kleinere
stoepa- en kloosterlocaties, die onder niet-specialisten onbekend zijn en
waarover opgravingsrapporten ontbreken. Als gevolg hiervan werden in
het verleden de meeste Zuid-Indiase vroeg-boeddhistische sculpturen
in musea of privécollecties, waarvan de herkomst niet altijd duidelijk
was, toegeschreven aan Amaravati: de bekendste archeologische site
in de regio waar vroeger een monumentale stoepa stond. Zo ook het
Fig. 1. Zuilfragment, Nagarjunakonda, 3de eeuw
Zuid-Indiase zuilfragment in het Rijksmuseum (fig. 1).
n.Chr., Rijksmuseum AK-MAK-304. H. 48 cm.
Maar komt de zuil echt uit Amaravati? De museumdocumentatie
zegt er helaas niets over. In 1955 kocht de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst (VVAK) de zuil van
de bekende Parijse kunsthandelaar J.C. Moreau-Gobard. Hoe Moreau-Gobard in het bezit van de zuil kwam,
is onbekend. Aangezien Andhra Pradesh ongeveer 140 vroeg-historische archeologische sites kent – en waar
nog steeds nieuwe ontdekt worden! – leek de zoektocht naar de oorspronkelijke locatie niet makkelijk. Hierbij
moet opgemerkt worden dat een identieke zuil nergens anders gevonden is en het dus om een, tot nu toe,
uniek exemplaar gaat. De oplossing bleek het bestuderen van de decoratieve motieven. Het hoofdpatroon, een
golvende guirlande gedragen door ganas, is vrij bekend en komt voor op sculpturen uit verschillende plaatsen,
maar de stijl hiervan kan erg verschillen. Het reliëf op de Rijksmuseum zuil staat stilistisch het dichtst bij de
decoraties op de zogenaamde ‘drum-slabs’ van de stoepa’s daterend uit de ‘laatste fase’ van de Amaravati school
en de beginfase in Nagarjunakonda. Ook nu geldt weer dat identieke patronen niet bekend zijn, maar een
guirlande die hier het meest op lijkt, siert een stoepafragment gevonden in Site 6 in Nagarjunakonda. Zou de
zuil dus uit Nagarjunakonda afkomstig zijn of toch uit Amaravati?
De doorbraak in de zoektocht naar de herkomst was het bestuderen van de smalle decoratieve banden boven
en onder het dwergen-fries. Volgens Elizabeth Stone (The Buddhist Art of Nagarjunakonda, Delhi, 1994: 87)
zijn deze banden kenmerkend voor de site. De bovenband van de Rijksmuseum zuil is opgevuld met drie
verschillende patronen, hetgeen op zichzelf al ongewoon is: een kralenguirlande, bladeren en halve-maanmotief. Een dergelijke combinatie van motieven komt voor op slechts één locatie: Site 9 in Nagarjunakonda.
Het mooie is dat Site 9 en de eerdergenoemde Site 6 worden gerekend tot dezelfde stijl en gedateerd worden
in de regeerperiode van de koning Virapurusadatta (238-262 CE). Dit komt in de buurt van de datering die
J.Ph. Vogel kort na de aankoop van de zuil gaf in een artikel in het Bulletin van het Rijksmuseum (1955: 51-58).
Vogel besteedde echter geen aandacht aan de smalle decoratieve banden en concludeerde dat het stuk noch
uit Amaravati noch uit Nagarjunakonda kwam. Zijn conclusies werden echter genegeerd en de zuil bleef in de
Rijksmuseum catalogus aangeduid als afkomstig uit Amaravati.
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Pustakavācaka
Peter Bisschop
Een handschrift van het
Mārkaṇḍeyapurāṇa

In een eerdere aflevering van deze rubriek besprak
ik een handschrift van het Devīmāhātmya, ‘Lofprijs
van de Godin’, een tekst die traditioneel wordt overgeleverd als onderdeel van het Mārkaṇḍeyapurāṇa. Van
laatstgenoemde tekst bezit de collectie van het Instituut Kern—nu ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Leiden—ook een zelfstandig handschrift.
Het is genummerd I-Kern A7 en betreft een groot papieren handschrift geschreven in Bengaals schrift.
Het handschrift opent met een lofprijs aan Nārāyaṇa
(oṃ namo nārāyaṇāya), gevolgd door twee maṅgala verzen. Opvallend is dat het derde vers zoals dat verschijnt in de gedrukte edities van de tekst ontbreekt:
nārāyaṇaṃ namas kṛtvā naraṃ caiva narottamam | devīm
sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet ||. Dit vers is bekend uit de overlevering van het Mahābhārata, waar
het in veel handschriften voorafgaat aan het epos
zelf. In de Nederlandse vertaling van boek 1 van het
Mahābhārata (‘Hoe het Begon’, door Teun Goudriaan,
verschenen in de serie Kern Institute Miscellanea):
‘Vereer de god Naaraayana, en Arjuna, de grootste

mens; Saraswati, der wijsheid patrones; en spreek dan
het verhaal der Overwinning uit.’ Het door Goudriaan vertaalde Mahābhārata vers heeft caiva in plaats van
vyāsaṃ, maar voor de rest is het identiek.
Na dit vers wordt in het Mārkaṇḍeyapurāṇa Jaimini geïntroduceerd. Hij is een leerling van Vyāsa,
de verteller van het Mahābhārata en heeft een aantal
vragen aan de wijze Mārkaṇḍeya, die het Purāṇa zal
verkondigen. Jaimini begint met het prijzen van het
Mahābhārata en stelt dat Vyāsa het voltooid heeft. Het
Mārkaṇḍeyapurāṇa volgt hiermee andere Purāṇas die in
hun raamvertelling eveneens aansluiting zoeken bij het
epos, maar hier wordt dit verband nog verder versterkt
door de tekst te laten beginnen met exact hetzelfde
maṅgala vers als het Mahābhārata. Precies dit vers ontbreekt in het handschrift in de bibliotheek. Het opent
daarentegen met de aanroep aan dezelfde god: oṃ namo
nārāyaṇāya, ‘Eer aan Nārāyaṇa!’

Tot slot nog een bijzondere ontdekking. De hier beschreven sculptuur is in feite een fragment van een
oorspronkelijk achtkantig zuiltje, dat verticaal gesplitst werd. Het heeft vijf kanten; de overige drie ontbreken
(in 1934 waren beide delen, wel of niet gesplitst, in het bezit van C.T. Loo, een andere Parijse handelaar, die
overigens ook de vorige eigenaar van het grote Nataraja-beeld in het Rijksmuseum is). Het is helaas het lot van
vele sculpturen uit India: zij raken op de site al beschadigd of ze worden soms opgebroken door handelaars
om op deze manier meer winst te kunnen maken, net zoals met antieke boeken gebeurt die vaak bladzijde voor
bladzijde verkocht worden.
Meestal raakt het ontbrekende deel voorgoed uit het oog, maar in dit geval werd een spannende ontdekking
gedaan: het ontbrekende fragment staat nu in het Nationaal Museum in Tokyo. Als de twee fragmenten (virtueel)
aan elkaar worden geplakt, komt een perfecte achtkantige zuil tevoorschijn en
krijgt een van de Rijksmuseum dwergjes zelfs zijn verloren arm terug (fig. 2). Ook
in Tokyo staat het zuilfragment beschreven als ‘Amaravati’ en het wordt bovendien
veel te vroeg gedateerd: in de 1e eeuw n.Chr.
Het volledige verhaal over de aankoopgeschiedenis en de stilistische analyse van
de zuil verschijnt dit jaar in Proceedings of the Amaravati Conference, British Museum /
Courtauld Institute of Art; London: British Museum.
Fig. 2. Fries met ganas op de volledige zuil.
Links: Rijksmuseum; rechts:Tokyo
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historical memories in the topography, changed the
mountain range’s appearance and shifted its total
Nachiket Chanchani
semiotic effect.
I have been discovering and drawing upon many
During my tenure as a
and varied resources in The Netherlands. In Leiden
KNAW Gonda Fellow at
University’s Special Collections Library, I have found
the International Institute
rare reports authored by early modern European
for Asian Studies (IIAS)
travellers to the Central Himalayas. When read
in Leiden, I have been
alongside chancellery documents from the region, as
working steadily on a
well as other accounts such as Mughal chronicles and
book length study that seeks to explicate how a
Sikh hagiographies, these reports allow for a nuanced
remote mountainous landscape around the glacial
reconstruction of the construction of sacrality in
sources of the Ganga River in the Central Himalayas
this mountainous region in more recent centuries. I
in Northern India was transformed into a region
also examined early twentieth century photographs
encoded with deep meaning and one approached by
of temple complexes in the Himalayas, formerly
millions of Hindus as a primary locus of pilgrimage.
in the collections of Jean Phillip Vogel – a leading
From approximately the third century BCE up to
figure in the Archaeological Survey of India (ASI)
the thirteenth century CE, scores of stone edifices
and later a professor at Leiden University – and other
and steles were erected in this landscape. Primarily
Dutch Indologists. These archival photographs allow
spanning this epoch, my book project explores how –
me to better comprehend the appearance and use
through their forms, locations, and interactions with
of important sacred centres, such as Jageshwar, just
the natural environment and with processes occurring
before and during pioneering ASI “conservation”
within the context of social and political life – these
efforts (see photographs).
lithic ensembles evoked mythic worlds, embedded
I have also found intriguing and hitherto
unpublished miniature paintings in the
Unknown photographer, Jageshwar at the time of the earliest ASI conservation efforts,
Volkenkunde Museum Leiden and at the
(1913-1914). Shelfmark P-040669, Box 429, Kern Institute, Leiden University
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Jayastambha
Begin mei van dit jaar bezocht
ik de bibliotheek van het indologische instituut dat de universiteit van Göttingen nog rijk is.
De handbibliotheek daar is in
omvang niet vergelijkbaar met de rijke collectie van
wat ooit het Instituut Kern in Leiden was, maar de
Göttinger indologen bezitten een bruikbare collectie.
Ik moest van tevoren mijn bezoek aankondigen want
de bibliotheek is niet continu geopend. De ontvangst
was allerhartelijkst. Ik kreeg zelfs thee aangeboden in
een thermosfles en een porseleinen kop en schotel
erbij.
Gesprekken met de docent die verantwoordelijk is
voor de bibliotheek onthulden dat ook in Göttingen
de indologie behoorlijk te lijden heeft onder bezuiniging en ‘modernisering’. Zoals te verwachten moeten
sanskritisten en aanverwante classici zich verontschuldigen voor hun vakgebied. De trend is immers dat
kennis van Zuid-Azië vooral modern moet zijn. Dit
was een debat dat in de jaren tachtig ook in Nederland
woedde. Waar in Nederland deze discussie vooral met
een bijna sektarische heftigheid werd gevoerd, is de
atmosfeer in Göttingen veel rustiger. Het Centre for
Modern Indian Studies dat op de verdieping boven
de indologen resideert, is een uitstekende en spraak-
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makende instelling. Ze tonen geen hardnekkige afkeer
van de indologie, al hebben ze er verder weinig mee.
Is het verstandig dat beide terreinen van studie van
India zo gescheiden blijven? Ik denk van niet. Klassieke indologie zou zich weleens wat meer los kunnen
maken uit de filologische beklemming waar ze jarenlang in vastzat. Moderne Indiastudies zouden meer
oog moeten hebben voor het feit dat er mensen zijn
die echt weten waar de Indiase beschaving eeuwen geleden over ging.
De diepe kloof tussen beiden is symbolisch voor
het hedendaagse India zelf. De onwil om serieus iets
van het verleden te willen begrijpen en hoe dit verleden in het heden doorwerkt, voedt polarisatie. De
harde strijd in India tussen hindoe ‘revivalists’ en secularisten gedijt vanwege een diepgaande onwil het
verleden echt te leren kennen. Het is misschien daarom dat klassieke indologie geen groot Indiaas academisch vak is, maar vaker op een hobby van hindoe obscurantisten lijkt. Toch zijn er tekenen die wijzen op
een meer nuchtere rationele kijk. In de indologische
bibliotheek in Göttingen sprak ik met een paar Indiase PhD studenten indologie. Een van hen schrijft
artikelen in lokale Indiase kranten over secularisme en
burgerrechten. Veranderingen moeten van jongeren
komen.
(column van Victor van Bijlert)

Rijksmuseum, Amsterdam. These artworks allow me to recognize even better Himalayan pilgrimage as a
complex cultural phenomenon.
As a Gonda Fellow, I have also benefitted from the opportunity to interact with the scholarly community in
Leiden. In particular,
I have learnt from
the experience and
expertise of Peter
Bisschop, Jos Gommans, Dirk Kolff, Ellen Raven and Anna
Slaczka and from informal conversations
with other fellows at
the IIAS.

Jageshwar, 2009, Photograph
by Nachiket Chanchani
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RANDStAD AGENDA

september Films Baar baar dekho en
Befikre – Pathe. www.pathe.nl

Doorlopend: vaste Aziatische tentoonstelling in Rijksmuseum (www.rijksmuseum.nl), Museum Volkenkunde (www.
volkenkunde.nl) en Tropenmuseum
(www.tropenmuseum.nl)

23 sept India Klassiek in de Vondelkerk
– Sarasvati Art (Amsterdam). www.
saraswatiart.nl

23 & 24 juni Workshop Indian medicine:
between state and village – IIAS (Leiden).
http://iias.asia/indianmedicine

14–29 okt India Dans Festival – Korzo
(Den Haag. www.indiadansfestival.nl

DE VVIK IN hEt KoRt
Activiteiten
Leden van de VVIK 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

t/m 14 aug Tentoonstelling De Boeddha
–Van levensverhaal tot inspiratiebron – Museum Volkenkunde (Leiden). https//
volkenkunde.nl/nl/De-Boeddha (van 23
sept t/m jan 2017 in Tropenmuseum)
juli–aug Diverse films: Raees, Dishoom,
Sultan, Mohenjo Daro en Jagga Jasoos in
Pathe. www.pathe.nl/genre/bollywood
27 aug Optreden 40 years in memoriam of
Mukesh – Mukhtar Shah – Zuiderstrand
Theater (Den Haag). www.zuiderstrandtheater.nl/programma
Redactie: S. Mersch
(s.mersch@hum.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.

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
De Vereniging heeft boeken, tijdschriften, handschriften en fotoverzamelingen bijeengebracht 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-activiteit
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 naar de secretaris, Sanne Mersch (secr.
vvik@gmail.com). Postadres: Salvatorshof 2, 2312 BX Leiden. De contributie (€ 25,- voor gewone leden en € 12,50 voor studenten; per lopend
kalenderjaar) kunt u overmaken naar NL84ABNA0451784308 ten name
van Vereniging Vrienden van het Instituut Kern, (te Amsterdam).

