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Het document Kernachtig
Een succesvolle actie of een zinloze
investering?
Op basis van het meerjarenbeleidplan van de Leidse
Universiteitsbibliotheek, Voor onderwijs en onderzoek (2006-2010), werd de weg ingeslagen naar een
meer centraal gestuurde organisatie van de
gezamenlijke Leidse bibliotheken. Na een interne
reorganisatie van de UB heeft men begin 2008 de blik
naar buiten gericht. In eerste instantie betrof dit de
mogelijke annexatie van de decentrale letterenbibliotheken waaronder de bibliotheek van het
Instituut Kern. Hiermee zou de huidige open
opstelling van 'onze' collecties, nu een van de grote
charmes van de bibliotheek, verleden tijd zijn.
Inmiddels ligt er een visiedocument van de UB met
de titel Naar één bibliotheekketen. Hierin wordt ook
de situatie van de grote decentrale facultaire
bibliotheken, zoals die van Sociale Wetenschappen en
Archeologie, onder de loep genomen. Vanwege de
verwachte bezuinigingen is dit visiedocument van
harte omarmd door het College van Bestuur. Mochten
we al gedacht hebben dat het een en ander zo'n vaart
niet zou lopen dan hebben we de voortvarendheid van
Bibliotheek Instituut Kern
de UB directie ver onderschat. Het gaat snel. De eerste
Ó VVIK
decentrale bibliotheken, namelijk kunstgeschiedenis,
Nederlands en mogelijk archeologie, verhuizen al komende zomer naar de magazijnen van de UB.
De bibliotheek van het Instituut Kern treft mogelijk eenzelfde lot. Inlijving
bij
de bibliotheken van China en Japan die gehuisvest zijn in het Arsenaal, is
In deze Nieuwsbrief onder andere:
een
andere optie. Het is echter duidelijk dat ook het Arsenaal niet voldoende
Karan Singh bezoekt de bibliotheek
ruimte heeft om alle collecties van het Instituut Kern in open opstelling te
Bharatanatyam optreden van Sharada
kunnen herbergen.
Srinivasan
Het vooruitzicht dat de bibliotheek van het Instituut Kern de unieke locatie
aan
de Nonnensteeg zou moeten verlaten, heeft het bestuur van de VVIK
Promotie Janet Kamphorst
ertoe gebracht actie te ondernemen. Per brief heeft ze een oproep gedaan aan
Aravind Adiga's The White Tiger
de leden van de VVIK en aan India-specialisten in binnen- en buitenland een
steunbetuiging te schrijven voor het behoud van de huidige locatie met zijn
Randstad Agenda
goede voorzieningen.
Velen van u hebben gereageerd en de response is hartverwarmend groot
gebleken. Het is een genoegen de reacties te lezen en de erin geuite waardering doet goed. Alle reacties, voorzien
van een voorwoord en inleiding, zijn gebundeld in het document Kernachtig : een pleidooi voor het behoud van de
bibliotheek van het Instituut Kern. Dit document is onder andere aangeboden aan de decaan van de faculteit, het
College van Bestuur, de directie van de UB, de KNAW, de Stichting J. Gonda-Fonds en de Indiase ambassade. Een
exemplaar ligt ter inzage in de bibliotheek. Helaas is de response hierop minimaal geweest en men mag zich zelfs
afvragen of er serieus naar is gekeken.
Het antwoord op de hierboven, in het kopje, gestelde vraag blijven we u nog schuldig.
Wordt vervolgd
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Dr. Karan Singh
bezoekt de Kern
bibliotheek
Raju Bakker
In het kader van het op 12 november begonnen Indiafestival gaf zijne
excellentie dr. Karan Singh op
maandag 10 november een lezing in
het klein auditorium van het
vernieuwde Academiegebouw van
Universiteit Leiden. De yuvraj
(kroonprins) van Jammu en Kashmir
sprak daar over de “four pillars of education.” Na een korte receptie
vergezelde hij ons samen met de
Indiase ambassadrice, Neelam D.
Sabharwal, naar de nabijgelegen
bibliotheek van het Instituut Kern.
Dr. Karan Singh bestudeert Illustrations of ancient buildings in Kashmir van Henry Hardy Cole
Daar waren enkele bijzondere stuk(London 1869). Ó VVIK
ken van de bibliotheek tentoongesteld. Zo had Gerda Theuns-de Boer een selectie gemaakt van foto’s over Kashmir uit de Collectie van Vogel (ca.
1906 en later). Want ondanks dat begin 20e eeuw Kashmir buiten het gebied bestreken door de Archaeological Survey of India viel, kon door Marshall's bemiddeling Vogel daar toch aan de slag: in juli-augustus 1903 ondernam hij
een zesweekse reis door Kashmir om de monumenten te inventariseren en te fotograferen. We ontdekten ter plekke
in zijn dagboek dat hij op 14 augustus een bezoek bracht aan maharaja Pratap Singh en op de 15de diens broer Amar
Singh ontmoette, de grootvader van dr. Karan Singh zelf.
Onder het genot van een beker hete thee met melk worden onze gasten door bibliothecaresse Dory Heilijgers
enkele vroege Sanskrit publicaties gepresenteerd, zoals Kalhana’s Rajatarangini, or chronicle of the kings of Kashmir door M.A. Stein en een Kashmiri grammatica in het Sanskrit van Icvara-Kaula uit 1897. Daarnaast bezit de
bibliotheek ook enkele boeken van de hand van dr. Karan Singh zelf. Zelfs zoveel dat hij voorstelt de Kern Library
voortaan Karan Library te noemen. Hij signeert ze allemaal. Daaronder bevindt zich ook zijn autobiografie, bij zijn
vorige bezoek op 17 september 1987 getekend in het rood. Ditmaal gebruikt hij een groene pen “especially for the
environment” om zijn handtekening te zetten.

Bharatanatyam optreden van Sharada
Srinivasan
Ellen Raven
De dans is een van de oudste motieven in de beeldende kunst van India. Deze kunstvorm biedt een expressieve brug tussen de praktijk van
devotie, de literaire kunsten, de visuele cultuur en muziek. Al deze
elementen vormden dan ook de bouwstenen voor de Bharata Natyam
dansvoorstelling die Dr. Sharada Srinivasan op 1 september 2008 gaf in
het LAK Theater van de Universiteit Leiden. De Vereniging had voor
deze gelegenheid naast haar leden ook de deelnemers aan de International Conference on Southeast Asian Archaeology uitgenodigd.
Dr. Srinivasan is archeologisch specialist op het gebied van oude
metalen en een kenner van de bronskunst van de Pallavas en de Colas.
Maar zij is ook geschoold in de klassieke danskunst van Zuid-India.
Voor de door haar uitgekozen dansnummers had zij zich dan ook laten
inspireren door de dansende Shiva uit Tamil Nadu. In korte inleidingen,
waarbij ze ook afbeeldingen toonde, lichtte ze haar visie op zijn
iconografie toe. Een devotioneel gedicht voor de godheid, gezongen
Sharada Srinivasan
door M.S. Subbalaxmi, omlijstte een expressieve dans uit Tamil Nadu.
In een andere dans vertelde Srinivasan over de geluiden van de beroemde resonerende pilaren van de Vitthala
Tempel in Hampi. Een traditionele tillana ('Pure Dance') met muziek van Lalgudi Jayavarman en opgedragen aan
de godheid Murugan, rondde deze pakkende voorstelling af.
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Rajasthani Lofzangen op de Dood
Janet Kamphorst
Juni jl. promoveerde ik op het proefschrift In Praise of
Death. History and Poetry in Medieval Marwar (South
Asia), een literaire geschiedenis van heroïsche en epische
gedichten in Marwar, een voormalig koningrijk in de Thar
woestijn. Centraal staat de analyse van heroïsche, epische
en devotionele gedichten opgedragen aan de vergoddelijkte Rajput strijder Pabuji en aan historische,
levende godinnen van de Charan kaste, de Charani Sagatis
van Marwar, Sindh en Baluchistan.
De literair-historische
Poëzie voordracht van Charan dichters Ó J. Kamphorst.
interpretatie van de poëtische traditie van Marwar is gebaseerd op middeleeuwse gedichten in Dimgal, een
poëtisch vocabulaire ontwikkelt door dichters van de Charan kaste. Daarnaast
gebruikte ik contemporaine bronnen voor mijn studie, met name orale bronnen
zoals opnames en transcripties van de voordracht van Charan dichters en de rituele
opvoering van epische en devotionele teksten ter ere van Pabuji en Charani
godinnen door hun Bhil volgelingen.
Het gebruik van zowel middeleeuwse als contemporaine bronnen stelde mij in
staat een beeld te schetsen van de manier waarop de poëtische traditie van Marwar
een narratief proces van deïficatie inspireerde. Ook werpt mijn analyse van de
politiek-militaire en religieuze functie van de geselecteerde bronnen licht op het
verleden van verschillende pastoraal-nomadische groepen van de Thar woestijn,
met name de manier waarop Charan, Bhil en Rajput groepen sinds de veertiende
eeuw, en mogelijk eerder, inhoud gaven aan hun onderlinge relaties en aan
veranderende sociaal-religieuze identiteiten.

Besproken boek

Bittere realiteit in een luchtig jasje
Nerine Guinée

Aravind Adiga

Tijdens het lezen van The White Tiger zal hoofdpersoon Balram regelmatig een
glimlach op je lippen doen verschijnen. Met een kinderlijke openheid beschrijft hij
zijn levensverhaal in een brief. Niet zomaar een brief, maar een gericht aan de Chinese premier 'His Excellency' Wen Jiabao (ook wel: 'Wen! Old friend!'). Maar laat je
Winnaar van
niet misleiden door de façade van vrolijke eenvoud. Het is een bitter ironisch boek.
The Man Booker Prize 2008
Tussen de regels door bevat het vlijmscherpe maatschappijkritiek en beschrijft het
de pijnlijke verhouding tussen rijk en arm die, zoals blijkt uit het leven van Balram,
Free Press, 2008
desastreuze gevolgen kan hebben.
ISBN-13: 978-1-4165-6260-3
Aravind Adiga won met zijn debuut The White Tiger op 14 oktober jl. De Man
Booker Prize 2008. Hiermee versloeg hij dit jaar onder andere Rushdie en Gosh. In
het boek volgen we het hobbelige pad van de hoofdpersoon, van een arm dorp in Noord-India naar de rijke business
top in Bangalore. Centaal staat de periode waarin hij als chauffeur en bediende voor een rijke familie van
landbezitters werkt. De setting is modern, de schrijfstijl
eenvoudig en direct. Het oude genre van de briefroman pakt in dit
boek verassend origineel uit en laat ons hoe dan ook meeleven en
sympathiseren met de hoofdpersoon.
Maar de kracht van het boek ligt met name in zijn ambiguïteit
en gelaagdheid. Veel achteloze uitspraken lijken iets heel anders
te vertellen dan wat er letterlijk staat, maar helemaal zeker weet je
het niet. Door de ironie die door ieder woord heen schijnt geeft het
boek ook geen definitief oordeel, geen antwoorden en geen
oplossingen en na het uitlezen blijf je jezelf afvragen: wat is goed
en wat is fout? Had het ook anders, beter kunnen lopen? Of zitten
arm en rijk India nu eenmaal aan elkaar vastgeklonken in een
bittere maar onvermijdelijke en onveranderbare verhouding?
Narsingh, een andere chauffeur in Indiase fictie,
The White Tiger

namelijk in de film Abhijan van Satyajit Ray.
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Randstad Agenda
15 nov - 7 feb Building India De
toekomst van India wordt bezien door
de ogen van vijf kritisch betrokken,
jonge Indiase architecten die de steden Ahmedabad,
Mumbai, Delhi, Bangalore en Kolkata
vertegenwoordigen. ARCAM te Amsterdam.
Info: www.arcam.nl
1 dec Op d'Indische manier, lezing over Indiase kunst en
cultuur en de eeuwenlange contacten tussen Nederland en
India. Op grote schaal importeerde de V.O.C. Indiase
artefacten, zoals de vermaarde shawls en sitse stof.
Info: www.musvloon.box.nl
30 jan en 1 feb Uma Murali Krishna Bijzondere
Indiase kuchipudi-dans.
Info: www.tropentheater.nl en www.rasa.nl
Moss House, Udaipur onder constructie Ó Anthill Design

6 en 7 maart T.M. Krishna Vocaal vuurwerk uit
Zuid-India. Info: www.tropentheater.nl en www.rasa.nl
14 en 15 april Himalaya Film Festival Het ware
gezicht van de Himalaya regio wordt pas zichtbaar als
we verder kijken dan de stereotypen. Dit Filmfestival
geeft u de kans om, door middel van zo'n 45 uitstekende
films en documentaires, de Himalaya regio te
ontdekken, om verder te reizen dan het beeld van de
streek dat u in gewone films krijgt voorgeschoteld en
om kennis te maken met de fascinerende diversiteit en
haar unieke karakter. Info: www.himalayafilmfestival.nl
9 mei Tejendra Majumdar Klassieke sarod-muziek uit
Noord-India. Info: www.tropentheater.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. Instituut Kern is
historisch verbonden aan de opleiding TCIT. Adres: Nonnensteeg
1-3, Leiden. Voor komende VVIK activiteiten, zie ook de
homepage van de opleiding: www.hum.leidenuniv.nl/kern/.

Nieuwsbrief
Leden ontvangen 2x per jaar de VVIK Nieuwsbrief met nieuws
over VVIK activiteiten, Instituut Kern publicaties en overige
wetenswaardigheden zoals een overzicht van, voor VVIK leden
interessante, activiteiten in de regio.

Collecties

Tejendra Majumdar

De Vereniging draagt zorg voor het beheer en de restauratie van
een aantal bezittingen waaronder het Gandhara-album met
albumine afdrukken van voor 1900. De Vereniging beheert
daarnaast bijna 80 duizend foto's, die via een database in de
bibliotheek
raadpleegbaar
zijn
en
via
Digibeeld:
http://beeldbank.wsd.leidenuniv.nl/kern. Ook bezit de Vereniging
een aantal palmbladmanuscripten. De Indologische collecties
worden met steun van de Vereniging in stand gehouden.

Fonds de Cock

Redactie: R.T.J. Bakker
(r.t.j.bakker@hum.leidenuniv.nl)
Lay-out: A.A.E. van der Geer
(avandergeer@planet.nl)
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.

Studentleden die een studiereis willen maken, kunnen een
reisbeurs aanvragen bij Fonds de Cock. Aanvragen dienen
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Achteraf wordt
een kort verslag van de reis verlangd.

Lid worden?
Schrijf naar de voorzitter: Ellen Raven, Instituut Kern,
Nonnensteeg 1-3, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. E-mail: e.m.raven@hum.leidenuniv.nl. De contributie (€ 20,- voor gewone
leden, € 10,- voor studenten; per lopend kalenderjaar) kunt U
overmaken naar het banknummer van de Vereniging: ABN
AMRO 45.17.84.308 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Instituut
Kern, Leiden.

