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Sluiting bibliotheeklocatie aan de
Nonnensteeg :
Eind goed al goed ?
Dory Heilijgers
Op 1 augustus 2010 wordt de zelfstandige locatie van
de bibliotheek van het Instituut Kern aan de
Nonnensteeg definitief gesloten en worden de collecties
naar de universiteitsbibliotheek overgebracht. Hiermee
eindigt de periode 1925-2010: een periode van bevlogen
en geestdriftige verzamelwoede, van betweterige doch
betrokken dienstverlening, van stoffige boeken met
gebruikersschade in ouderwetse open opstelling, van
maatschappelijk irrelevante gesprekken aan de balie
door bibliofiele vakspecialisten, en van in- en uitpakken
bij weer een volgende verhuizing.
In de vijfentachtig jaar van het bestaan van de
Voormalige OD-fotodozen Ó André Homan
bibliotheek is haar collectie, zoals een ieder van u
bekend, uitgegroeid tot een omvangrijke, landelijk unieke verzameling boeken, tijdschriften en bijzondere
materialen op het gebied van de Zuid-Azië en Tibet studies. De VVIK heeft een cruciale rol gespeeld in het
opbouwen van deze collectie. Vanaf het begin heeft zij zich sterk gemaakt voor het bijeenbrengen van vele diverse
materialen. Zij is dan ook eigenaar van een gedeelte van de huidige collectie: de aankopen door het Instituut Kern in
de pre-1960 tijd en alle documenten verkregen door schenkingen, ruil en legaten zijn bezit van de Vereniging. Voor
het eerst doet zich nu de situatie voor dat deze bezittingen van de Vereniging onderdeel gaan uitmaken van een
groter geheel, de UBL. Daartoe moet er een gedetailleerde bruikleen worden opgesteld.
Het merendeel van de bijzondere collecties van het
Instituut Kern is inmiddels al overgebracht: de foto's,
de Sanskrit en Tibetaanse manuscripten en
blokdrukken, de afwrijfsels van inscripties en de oude
drukken van voor 1800 hebben een nieuw onderdak
gevonden in de magazijnen en kluizen van de
universiteitsbibliotheek. De voorberei- dingen aan de
Nonnensteeg betroffen met name het verantwoord
ompakken van foto's en manuscripten en het maken
van collectiebeschrijvingen. Binnen- kort zullen deze
collecties via de Digital Special Collections site van de
Universiteit online toegankelijk zijn. Aan de kant van
de UB betekende de inhuizing een complex proces van
passen en meten van de verschillende doosformaten en
de daarvoor beschikbare kastruimte.
Vrijwilligers helpen bij vaststelling VVIK-bezit ÓSavita de Backer
De volgende fase is de overplaatsing van de boeken
en tijdschriften naar het Open Magazijn in de UB. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang en aantallen meters worden tot in detail berekend. De Vereniging zal zich in de komende tijd vooral moeten richten op het opstellen
van het bruikleencontract. Voor de bijzondere materialen is over het algeheel het bezit van de VVIK goed
gedocumenteerd. Deze documentatie ontbreekt voor de boeken en tijdschriften. Hier is het eigendom van
Universiteit of Vereniging alleen vast te stellen aan de hand van stempels en notities in de boeken en tijdschriften
zelf. Deze tijdrovende maar lonende klus is nog niet voltooid, maar te zijner tijd zal het resultaat van de
inventarisatie bekend worden gemaakt. De directie van de UB heeft de Vereniging gegarandeerd dat bij
ontdubbeling in de toekomst de boeken in eigendom van de VVIK op basis van het bruikleencontract aan haar
worden teruggegeven.
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Alweer bijna een jaar geleden, in de zomer van 2009, heb ik 2 ½
maand in Nepal doorgebracht. Met steun van o.a. Fonds de Cock
volgde ik daar een cursus modern Tibetaans aan het Rangjung Yeshe
Reinier Langelaar
Institute in Bouddhanath, Kathmandu.
In de acht weken die het program besloeg werd ik ondergebracht bij
een Tibetaans gastgezin. Dat gezin bleek in mijn geval uit slechts een
persoon te bestaan. Wel was mijn gastmoeder een van de vermakelijkste
dames die Bouddhanath rijk is en was er dus absoluut niks getreurd.
Pijnlijk was wel het onvermijdelijke moment waarop je er achter komt
dat je gastmoeder slechts twee woorden Engels kent, en ze jouw
monsterlijke pogingen tot communicatie in het klassiek Tibetaans toch
echt niet begrijpt.
Dan is het
goed te weten
dat het onderwijs aan het
instituut goed
geregeld is en
je modern Tibetaans snel
vordert. Op
goed niveau
Bij het Nagi vrouwenklooster na een lange, lànge
werd dagewandeling
Klassefoto (ik sta rechts achteraan: de lange Hollander…
lijks van acht
tot één lesgegeven. De hoofddocent was een Amerikaanse, bijgestaan door een Tibetaan. Het onderwijs was dan
ook weinig traditioneel en erg interactief. Twee klassikale lessen grammatica werden afgewisseld met twee uur met
Tibetaanse language partners. Door middel van dat laatste type les kon de besproken stof direct geïnternaliseerd
worden en kon je avond na avond langere en langere zinsconstructies tevoorschijn toveren aan de eettafel.
In de weekeinden werden er af en toe tripjes georganiseerd naar de vele culturele bezienswaardigheden in de
vallei. Resterende vrije tijd werd gespendeerd aan studeren en lezen, maar ook aan gezelligheid met de vele
internationale medestudenten. De twee weken na de summerschool heb ik, in plaats van het geplande reizen, nog
doorgestudeerd met onder andere zelf ingehuurde language partners. Voor twee euro per uur heb je briljante
docenten enthousiast aan je zijde. Wat een land! De volgende reis staat alweer gepland.

Tibetaans in 70 dagen

Al jaren liep ik bijna
dagelijks langs de Balinese
doeken in de Nonnensteeg
maar nooit waren ze meer
Eekta Trienekens
dan een prachtige wandversiering. Pas nadat ze uit
het zicht verdwenen, onder handen genomen en inmiddels
tentoongesteld waren hoorde ik hun verhaal.
Tijdens de voordrachten in het museum voor Volkenkunde op 16
april leerde ik hoe ze te ‘lezen’. De schilderingen vertellen het
verhaal van koning Rama, geen onbekend verhaal voor de meesten
van ons. Toch is de beeldtaal van deze schilderingen zo anders dat ik
de figuren Rama en Hanuman nooit herkend zou hebben zonder de
gedetailleerde uitleg van Rapti Miedema. Vooral de demonen in
vermomming, op de doeken te zien als figuren met woeste plukken
haar onder hun hoofdtooi, waren anders voor altijd geslaagd in hun
bedrog.
Visnu als Mohini ontfutselt het amrta van de demonen Ó
Behalve een handleiding in het begrijpen van de afbeelding
VVIK
werden we ook getrakteerd op een kijkje in de praktijk van de
restauratoren. We kregen inzicht in de vele vragen en problemen waarvoor zij hebben gestaan tijdens het restaureren
van de doeken. De manier waarop zij met geduld en vaardigheid deze enorme klus klaarden is indrukwekkend.
Voor de meesten van ons was een blik in de keuken van de restauratoren iets nieuws en daardoor extra leerzaam.
Tevreden gingen wij hierna aan de thee met taartjes.

Alleen slechteriken
dragen hun haren los
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Nieuwe hoogleraar Modern South Asian Studies
Raju Bakker
Per 1 november 2009 is dr Nira Wickramasinghe als hoogleraar Modern
South Asian Studies de nu samengevoegde vakgroep Talen en Culturen van
Zuid- en Zuidoost-Azië komen versterken. Hier een korte introductie.
Ze groeide op in Parijs, waar haar vader werkzaam was voor Unesco. In de
zomervakanties bezochten zij regelmatig Sri Lanka. Aan het Sorbonne
studeerde ze met lof af in de geschiedenis, waarna ze aan haar proefschrift
begon in Oxford. Dit verscheen in 1995 met als titel Ethnic Politics and the
Minorities in Ceylon (1927-1947). Daarna werd ze tot hoogleraar benoemd
aan de universiteit van Colombo bij de afdeling geschiedenis en
internationale betrekkingen, waar ze tot vorig jaar werkzaam was.
In het tweede semester begon Nira met doceren in de collegereeks ContemProf. dr. N.K. Wickramasinghe Ó Raju Bakker
porary South Asia. Momenteel wordt er samen met collega's druk gewerkt
aan het opzetten van nieuwe collegereeksen die na de zomer van start zullen gaan.
Haar huidige onderzoek belicht de wederzijdse beïnvloeding van groepen, mensen en gebieden overal ter wereld
aan de hand van een wereldwijd object, namelijk de Singer naaimachine. Daarmee kiest ze een nieuwe richting in
de bestudering van de koloniale geschiedenis en tracht ze een 'transnational history from the South' of een
'global-colonial interconnected history' te schrijven.

Op 19 maart vonden er twee lezingen plaats waarin vroege Indiase
kunst centraal stond. De lezingen werden verzorgd door René van
Oosterwijk, een aantal maanden geleden afgestudeerd in de
Thomas Cruijsen
indologie, en Dr Ellen Raven, onze eigen kunsthistorica.
René presenteerde zijn bevindingen omtrent de narratieve reliëfs in
Sanchi, een belangrijk boeddhistisch pelgrimsoord in het oude India. Aan de hand van een serie bijzonder fraaie
foto's behandelde hij een drietal reliëfs waarop beroemde verhalen uit de boeddhistische verteltraditie zijn
afgebeeld. Door de uitgebeelde verhalen te vergelijken
met de versies in de verschillende canonieke tradities,
liet René zien hoe zij verbonden kunnen worden met
specifieke boeddhistische scholen. Zo krijgt in "Het
Grote Voortgaan", de episode uit het leven van de
Boeddha waarin hij het paleis verlaat, een
jambu-boom, de rozenappelboom, een centrale plaats.
Het is in eerste instantie onduidelijk waarom hij wordt
afgebeeld, omdat de jambu-boom in de Pali-canon van
de Theravada-school wordt geassociëerd met het moment dat de Boeddha als jongen zijn eerste meditatie
beleeft. Maar in de versie uit de Mahavastu van de
Mahasanghika-school wordt het besluit van de
Boeddha om het ouderlijk huis achter te laten
ingegeven door een herinnering aan zijn eerste
meditatie. De overeenkomst lijkt dus aan te tonen dat
dit reliëf is vervaardigd in opdracht van een
Mahasanghika-boeddhist.
Ellen hield eveneens een rijkelijk geïllustreerde
voordracht. Zij ging in op gelukbrengende motieven
uit de vroege Indiase kunst. Religieuze plaatsen zijn
vaak voorzien van afbeeldingen van waardevolle
goederen, zoals geld, en deze iconografie van rijkdom
bewerkstelligt voorspoed voor degenen die de plaats
bezoeken. Ook in deze lezing was het fascinerend te
zien hoe groot de variëteit is waarmee vaste symbolen
en verhalen in de religieuze geschiedenis van India
worden uitgebeeld.
Sanchi, Stupa 1, de oostelijke toegangspoort Ó Ton Frenks

De kracht van het beeld
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Randstad Agenda
tot 17 oktober De Indiase Sari Tentoonstelling over
dit kenmerkende kledingstuk. Info: www.rmv.nl
2 juni Naach (The Dance) Openingsfilm van het 21ste
documentairefestival Beeld voor Beeld over het leven van
vrouwen die op rurale markten achter prikkeldraad dansen.
Na afloop volgt een gesprek met maakster Saba Dewan.
Info: www.tropentheater.nl
2-9 juni MangalamMasters 9-daags Bharata Natyam
festival. Masterclasses, workshops en voorstellingen op 8
en 9 juni in Utrecht en Den Haag. Info:
www.mangalammasters.nl
3 juni Bardsongs (Film) Drieluik waarvan twee zich
afspelen in India. Met veel aandacht voor volksverhalen en
muziek. Info: www.rialtofilm.nl

Festival of the Hindoestani, Amsterdam

6 juni Festival of the Hindoestani, vol rituele Baithak
Gana muziek met de slaginstrumenten dholak en nagara en
dans uit Suriname. Info: www.bijlmerparktheater.nl
30 juli - 2 augustus Milan Festival Intercultureel
ontmoetingsfestival in het Zuiderpark te Den Haag. Info:
www.25jaarmilan.nl
7-8 oktober Bharati Indiaas muziek- en dansspektakel.
Info: www.rasa.nl
29 oktober Een reis in de tijd langs de
muurschilderingen van Sri Lanka Lezing door Peter de
Bruijn in het Helikon Instituut te Utrecht.
Info: www.indiawijzer.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/tcit/

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
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
Afbeelding van Vishnu volgens de Rupamala, een
handboek voor schilders en beeldhouwers uit Sri
Lanka, ca. 12de eeuw

Redactie: R.T.J. Bakker
(r.t.j.bakker@library.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?
Aanmelden kan via de secretaris: Alied de Cock, Instituut
Kern, Nonnensteeg 1-3, Postbus 9515, 2300 RA Leiden.
E-mail: alied@vanede.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.

