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Virtual reality

Ellen Raven, voorzitter
Nu het stof in de Nonnensteeg is neergedaald, staan de Vrienden, na 87 jaar, voor
een grote uitdaging. Onze club van gelijkgestemde zielen, die zich sterk wil maken
voor de studie van India en cultureel verwante gebieden, vond in haar Instituut Kern
en later in ‘haar’ Bibliotheek Instituut Kern de geëigende plek. De samenwerking met
de Universiteit Leiden was ook in ieders voordeel.
Deze verbondenheid met de Universiteit heeft de vereniging echter kwetsbaar gemaakt voor de veranderingen die de Leidse instelling doormaakt. En deze veranderingen vallen momenteel onder de noemers ‘grootschaligheid’ en ‘bezuiniging’. De medewerkers voor ‘niet-westerse’ talen en culturen behoren nu tot het Leiden Institute
of Area Studies (LIAS). De kleine letteren-bibliotheken zijn ‘opgelost’ in de organisatie van de Universitaire Bibliotheken Leiden. De uitdaging voor ons is om kracht te zoeken uit deze grootschaligheid en een modus vivandi te ontwikkelen om als Vereniging hierin zinvol te functioneren. De VVIK wil
zich zichtbaar blijven inzetten voor al wat haar lief is en waar ze belang aan hecht. Een virtueel baken voor
leden is de eigen website op www.instituutkern.nl, met nieuws, foto’s, nuttige links en verenigingsdocumenten.
Een ‘Kern-corner’ in de Azië-opbouw op de UB is nog niet meer dan toekomstmuziek. De ‘Kern collectie’,
het hart van onze oude stek, staat vooralsnog op de min-1 etage van de UB. Leden en niet-leden kunnen de
foto’s en handschriften van de vereniging, die nu in beheer zijn bij de UB, raadplegen in de studieruimtes voor
bijzondere collecties. De medewerkers voor India-en-Tibet bewonen nu een vleugel van het Huizinga-gebouw
aan de Doelensteeg. Op al deze plaatsen zal de Vereniging weer wortel schieten. Virtual roots.

Besproken boek
Esther Bloch, Marianne Keppens,
en Rajaram Hedge (red.)

Rethinking Religion in India
Boekbespreking
Victor van Bijlert, VU Amsterdam

Het leek aanvankelijk zo eenvoudig: de wereld kent vele grote wereldreligies en een daarvan is het hindoeïsme. Op veel universiteiten
in de wereld bestudeert men hindoeïsme. Men mag dus aannemen
dat hindoeïsme inderdaad een grote wereldreligie is. De vanzelfspreLondon and New York: Routledge, kendheden ‘religie’, ‘wereldreligie’, en ‘hindoeïsme’ worden in deze
2010. ISBN 978-0-415-54890-8.
bundel op losse schroeven gezet. De contribuanten tot deze bundel
Prijs: rond de 110 euro.
behoren tot de grote namen op het gebied van hindoe-studies: David
Lorenzen, Geoffrey Oddie, S.N.Balagangadhara, John Zavos, Sharada Sugirtharajah, Richard King, Timothy Fitzgerald en Laurie Patton. De vragen die dit boek opwerpt en
probeert te beantwoorden zijn van het grootste belang voor iedereen die zich met Indiase cultuur bezighoudt:
is het hindoeïsme een koloniale constructie? Waarom is het hindoeïsme een religie? Is de idee van ‘religie’ een
christelijk concept? Wie zich met hedendaags hindoeïsme bezighoudt kan niet om de discussies heen die in dit
boek gevoerd worden. Het boek geeft een uitstekend beeld van de meest recente stand van zaken in de academische interpretaties van het hindoeïsme.
Rethinking Religion in India: The colonial
construction of Hinduism.
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Niet alle rijkdom verdwijnt
Peter de Bruijn
Het is moeilijk om dingen die je lief hebt te zien verdwijnen. Het Instituut Kern zoals velen dat lief hebben is
er niet meer. Colleges of lezingen in zaal 329 waren niet
altijd een pretje met de smalle klapbankjes en het nóg
smallere tafelblad, maar voor geen goud had ik de ervaringen in deze sfeervolle zaal willen missen. Nooit meer
de lucht opsnuiven van duizenden jaren geschiedenis en
wijsheden in de bibliotheek waar de Pala en Gandhara
Boeddha’s en Balinese Garuda je toekeken. Het Instituut
Kern is verdwenen uit de Nonnensteeg en dat is een
vervelend gevoel.
Iedere Indoloog kent de boodschap uit het boeddhisme
om ver weg te blijven van dergelijke gevoelens, maar
ook herinneren wij het Amrtamanthana verhaal waarin
zelfs de goden probeerden om geen afscheid te hoeven
nemen van dierbare zaken. Dit oude Indiase verhaal verhaalt hoe de goden de oceaan van melk karnden om
de onsterfelijkheidsdrank te verkrijgen. De berg Mandara fungeerde
hierbij als karnstok en werd door de goden en demonen in beweging
gebracht door middel van de slang Vasuki die om de berg gewikkeld
zat. Na een lange strijd verscheen de begeerde pot met onsterfelijkheidsdrank en was het doel bereikt. Tijdens het karnen verscheen niet
alleen de onsterfelijkheidsdrank, maar ook diverse andere kostbaarheden, zoals Lakshmi, godin van rijkdom en voorspoed.
Op de bijgaande foto zien we Lakshmi afgebeeld op de voorkant van
een zilveren geldkistje uit Jaisalmer waarin geld en kleine rijkdommen werden bewaard. Door middel van een aantal ringen kon het
kistje aan een band gedragen worden op de heup. Deze in dik zilver
gedreven afbeelding van Lakshmi is een klassieke weergave zoals
beschreven in bijvoorbeeld de Silparatna. Lakshmi draagt hier diverse
zware armbanden en kettingen en houdt twee lotussen in haar omhoog gehouden handen. In haar onderste rechterhand houdt zij een
Bilvavrucht. Het offeren van bladeren van de Bilvaplant wordt als
gelukbrengend beschouwd.
Lakshmi wordt vergezeld door twee olifanten die volgens de Silparatna water over haar heen spuiten, maar hier dragen ze ieder een lotus,
een belangrijk symbool van voorspoed. Lakshmi zelf zit op een lotus
met acht kroonbladeren die bovendien is afgebeeld op de achterkant
van het kistje. Ook zien we hier een ander belangrijk voorspoedig
symbool, namelijk de swastika. In het midden tussen twee swastika’s,
op een soort wapen, is de naam gegraveerd van de vorige eigenaar
van het geldkistje, een ongetwijfeld welgestelde inwoner uit Jaisalmer
uit de 19de eeuw. De rijkdom is uit dit geldkistje verdwenen, maar
het blijft een schitterend object om van te genieten. Genieten van het
Instituut Kern op de Nonnensteeg is voorbij, maar de rijkdom van
het Instituut Kern blijft.
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Honderdvijftigste geboortejaar van Rabindranath Tagore
Victor van Bijlert, VU Amsterdam
Dit jaar viert men in India, Bangladesh, Groot-Brittannië, Canada en de VS dat
Rabindranath Tagore 150 jaar geleden geboren werd in wat toen nog Calcutta
heette, de hoofdstad van het Brits-Indische rijk. Tagore was een literaire figuur
met een wereldhistorische impact. Vanaf zijn twintigste publiceerde Tagore
dichtbundels, liederen, korte verhalen, toneelstukken, romans en essays in zijn
moedertaal, het Bengaals. In 1912 schreef hij ook in het Engels. Zijn Engelse
dichtbundel Gitanjali was de aanleiding om hem in 1913 de Nobelprijs voor
literatuur te verlenen. Daarmee werd hij ook voor zijn brede Bengaalse oeuvre
geëerd. Onmiddellijk na de toekenning van de Nobelprijs begon Tagore aan
zegel van Tagore’s Bengali-initialen
grote buitenlandse toernees waarbij hij de meeste landen in Europa (waaronder
ra en tha
Nederland) aandeed. In de jaren twintig reisde Tagore ook naar de Aziatische
buurlanden.
Het spreekt vanzelf dat het 150ste geboortejaar van zo’n belangrijke Indiase figuur ook in Leiden niet onopgemerkt mag blijven. Daarom organiseert de VVIK in Leiden op 23 en 24 september een internationaal
seminar “Asia after Tagore”. Het gaat hierbij om reflectie over de reizen naar Aziatische landen die Tagore in de
jaren twintig gemaakt heeft, onder meer naar Indonesië, Iran, Japan, Sri Lanka, en China.
In al deze landen heeft Tagore zich over de Aziatische beschaving uitgesproken. Hij noemde hierbij met name
de bindende invloed van het boeddhisme, en hij liet zich uit over de mogelijkheden die hij zag voor culturele
vooruitgang en vernieuwing in Aziatische landen zelf. Al in de jaren twintig droomde Tagore van een ‘age of
Asia’. Hij geloofde dat wetenschappelijke en technologische vooruitgang gepaard moeten gaan met culturele
progressie. In die tijd werd de wereld nog beheerst door Europese koloniale machten. Er was sprake van een
‘scramble for empire’. Tagore meende dat Aziatische landen zich tegen deze westerse dominantie – ingegeven als
ze was door militaire, economische en politieke
motieven – moesten verzetten. Azië diende dit te
doen vanuit het besef van de eigen rijke culturele
erfenissen die waren opgebouwd over de eeuwen
heen. Azië moest, in Tagore’s visie, naar de eigen
ziel zoeken.
In het seminar zullen historici, sociale wetenschappers en literatuurwetenschappers uit deze
landen spreken over wat men wellicht de erfenis
van Tagore kan noemen. Ze belichten in hun bijdragen met name de bezoeken die Tagore aan hun
eigen land van herkomst bracht. Men zoekt hierbij
ook antwoorden op vragen als: heeft Tagore’s
visie enige invloed op huidige beleidsmakers in
Azitische landen? En onderneemt men pogingen
om Tagore’s boodschap opnieuw tegen het licht
te houden? Een paar wetenschappers belichten
Tagore’s visie op de Indiase samenleving. Dit
seminar, waarbij gerenommeerde sprekers als
Op maandag 9 mei is ter gelegenheid van het 150ste
William Radice, de Britse Tagore-specialist en
geboortejaar in de binnentuin van het Johan Huizingazelf dichter, zijn uitgenodigd, wordt gehouden bij
gebouw van de Universiteit Leiden een bronzen borstwijze van indologendag 2011.
beeld van Tagore onthuld door Bhaswati Mukherjee, de
ambassadeur van India, en Henri Lenferink, de burgemeester van Leiden. Foto Raju Bakker.
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7 oktober Prem-Sanyas – Light of
Asia Klassieke, stomme film met live
muziek uitgevoerd door Ensemble
Divana uit Rajasthan en inleiding van
Ben Meulenbeld in Amsterdam. Info:
http://www.tropentheater.nl

RANDSTAD AGENDA
Vanaf 23 juni 125 meesterwerken topstukken uit de etnografische kunstcollectie te Rotterdam. Info: http://www.
wereldmuseum.nl
25-26 juni Chinees Hindostaanse cultuurmarkt in Den Haag. Info: http://sarnamihuis.residentie.net/
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Prem-Sanyas, Light of Asia

8 oktober Schoonheidservaringen en Indiase muziek Lezing en workshop door
Prof. Dr. Joep Bor e.a. in Utrecht.
Info: http://www.filosofie-oostwest.nl

21 oktober Abhisek Lahiri Jonge meester van de sarod in Amsterdam. Info: http://www.tropentheater.nl

DE VVIK IN HET KORT

1 juli Presenting Tibet:
Celebrating the Contributions of E. Gene
Smith to Tibetan Studies in Leiden. Info:
www.iias.nl
2-3 juli Rahat Fateh Ali Khan Qawwalien Bollywoodzanger in Den Haag en
Rotterdam. Info: www.uitburo.nl
29-31 juli Milan Festival Intercultureel
ontmoetingsfestival in het Zuiderpark te
Den Haag. Info: www.25jaarmilan.nl
23-24 september Indologendagen met
als thema “Legacy and Relevance of
Rabindranath Tagore” te Leiden. Info:
http://www.instituutkern.nl
Redactie: R.T.J. Bakker
(r.t.j.bakker@library.leidenuniv.nl)
Lay-out: A.A.E. van der Geer
(geeraae@geol.uoa.gr)
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.

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 via een e-mail bericht naar de secretaris: Alied de Cock,
alied@vanede.nl. Het correspondentieadres voor andere zaken is Voorzitter VVIK, Treilerstraat 105, 1503 JE Zaandam. De contributie (€ 20,voor gewone leden, € 10,- voor studenten; per lopend kalenderjaar) kunt
U overmaken naar het rekeningnummer van de Vereniging: ABN AMRO
45.17.84.308 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Instituut Kern, Leiden.

