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A vision of splendour
Ellen Raven en Gerda Theuns-de Boer
In het National Museum in New Delhi stond in de eerste maanden
van 2008 de Leidse hoogleraar Sanskrit en Indische archeologie, Jean
Philippe Vogel (1871-1958), centraal in een tentoonstelling die
vanuit Leiden werd georganiseerd door Gerda Theuns-de Boer. Zo'n
80 originele foto's uit de collecties van de Vereniging van Vrienden
van het Instituut Kern illustreerden Vogel's nauwe betrokkenheid bij
het Indiase erfgoed. Een oogstrelende catalogus Photographic splendour: early Indian heritage views from the Vogel collection, the Netherlands plaatst de foto's in een archeologische en fotohistorische context. Tentoonstelling en boek werden geheel in Leiden voorbereid. In
de tentoonstelling kon via een uitgekiende selectie extra nadruk worden gelegd op Vogel´s fotografische
documentatie van vroege Islamitische monumenten in Delhi. De catalogus
biedt veel meer illustraties, zo'n 150, en draait om Vogel's werk in India bij de
Archaeological Survey of India.
Superintendent
Vogel promoveerde in 1897 in Amsterdam A vision of splendour: Indian heritage
en werd aansluitend docent Indische in the photographs of Jean Philippe
Vogel, 1901- 1913
literatuur. Omdat hij zijn kennis wilde
verbreden, vertrok hij in 1899 naar India,
Gerda Theuns-de Boer
waar hij vanaf 1 januari 1901 Superintendent
van de Northern Circle werd, met als
standplaats Lahore. Hij had de opdracht de Leiden: The Kern Institute Collection of
monumentenzorg aan te sturen, de Photography / Ahmedabad: Mapin,
2008. ISBN 9780944142745
beginselen van de professionele archeologie
toe te passen in zijn veldonderzoek, en een
Winkelprijs ca. € 42. VVIK-leden
brede museale ontsluiting te realiseren. Een
Delhi, afschermingswand in de Tasbih Khana
betalen
slechts € 27,50. Verkrijgbaar aan
even uitdagende als onmogelijke missie,
van het Rode Fort (17e eeuw). Fotograaf Jode
balie van de bibliotheek.
seph Beglar, 1871-1880, inv. nr. P-041407, Ó waarvoor hij per jaar wel 6.000 km te paard
rond reisde. Hij werd in zijn werk bijgestaan
door een team van zes mensen, waaronder een tekenaar, een fotograaf en een archeologisch onderzoeker.
Instituut Kern
In 1914 werd Vogel in Leiden hoogleraar Sanskrit met ruimte om de Indische archeologie te beoefenen. Tien jaar
later, in 1924, richtte hij samen met prof. dr. Nicolaas Krom van de archeologische dienst van Nederlands-Indië de
Vereniging Instituut Kern op, die werd vernoemd naar Hendrik Kern, de eerste hoogleraar Sanskrit in Leiden. Het
instituut was indertijd de eerste onderzoeksinstelling in Europa die zich speciaal richtte op India en de regio's die
een aantoonbare invloed van de Indiase cultuur hadden ondergaan. Vanuit het Instituut Kern begeleidde Vogel tien
Indiase en Sri Lankaanse promovendi. Hij verzamelde zo'n 10.000 foto's uit de periode 1870-1940 en startte ook
nog een geannoteerde bibliografie, de Annual Bibliography of Indian Archaeology. Vogel liet bij zijn afscheid in 1939 een indrukwekkend archief achter. In zijn In deze Nieuwsbrief onder andere:
wetenschappelijk werk zette Vogel zijn kennis van het Sanskrit, de epigrafie en Epigrafisch werk van J. Ph. Vogel
de archeologie van India in om de Indiase cultuur te doorgronden. Mede door zijn
multidisciplinaire benadering gelden een aantal van zijn publicaties nog steeds Nieuwe VVIK publicatie
als standaardwerken.
Promotie Gijs Kruijtzer
In A vision of splendour belicht Gerda Theuns Vogels werkzaamheden voor de Archaeological Survey.
Hij gaf bijvoorbeeld drie seizoenen leiding aan opgravingen in Kusinagara, de plaats van het
overlijden van Gautama Boeddha. In haar boek belicht Theuns vooral Vogels visie op de vroeg
20e-eeuwse koloniale archeologie en de rol van de fotografie daarin. Die visie kon zij ontlenen aan
Vogel's dagboeken, brieven en publicaties, die in het Instituut Kern bewaard zijn gebleven.

Salman Rushdie's Midnight's
Children
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The Vihagavamsa and yupa inscriptions: the
epigraphical work of J.Ph. Vogel and his pupils
Arlo Griffiths
In 1918 Professor Vogel published an article entitled "The yupa inscriptions
of King Mulavarman, from Koetei (East Borneo)", in the Bijdragen of the
KITLV. These four stone yupas date back to the 4th century A.D. and they are of
utmost importance for the study of early contacts between India and Southeast
Asia. Vogel's treatise displays his great learning as an epigraphist in a lineage of
Dutch Sanskrit scholars founded at Leiden by Prof. Hendrik Kern.
Vogel's 1918 study came shortly after his 1914 contribution on inscribed sacrificial posts at Isapur (a suburb of Mathura) commemorating large-scale ritual
celebrations. Several more inscribed pillars of this type have been found in India,
as listed by a learned pupil of Vogel, the epigraphist B.Ch. Chhabra, in his contribution to the Vogel felicitation volume (1947). All South Asian yupas derive
Yupa inscription of king Mulawarman.
from a restricted area in Northwestern India corresponding to UP and Rajasthan.
OD-15163 © VVIK.
Curiously enough the only other known group of inscribed stone pillars callings
themselves yupa comes from Kalimantan. The script used on the Indonesian pilars, however, connects them not
with North Indian forms of writing, but with the script used under the South Indian Pallava dynasty around AD 400.
To Vogel's disappointment, he had not been able to train any of his own compatriots for service in the Archaeological Survey of India, but another of Vogel's pupils, viz., Hans de Casparis, became a leading epigraphist employed in Indonesia and ultimately teaching in Leiden. Regrettably archaeologist-sanskritists of the caliber of
Vogel, Chhabra and De Casparis, are hardly being trained anymore nowadays, whether in India or the West. Nevertheless, much work still needs to be done on the many new inscriptions that are being discovered in South and
Southeast Asia to this very day.

Nieuwe VVIK publicatie
Dory Heilijgers
Het Mahabharata beschrijft de familievete die zich ontwikkelt tussen
twee partijen binnen het koninklijk geslacht der Bharata's: de vijf Pandava's
en hun neven, de honderd Kaurava's, van wie de boosgezinde Duryodhana de
oudste is. De tegenstelling ontaardt in een verschrikkelijke veldslag, die
alleen door de Pandava's wordt overleefd. Boek I bevat een uitvoerige
inleiding, die voornamelijk gewijd is aan de omstandigheden waaronder het
epos voor het eerst is overgeleverd, en aan de genealogie van de
hoofdpersonen. Dit 'Boek van het begin'
vormt een eenheid op zich, een
wonderbaarlijk geheel van verhalen, Boek I van het Mahaabhaarta 'Hoe
het begon'(Aadiparvan)
religieuze motieven, gedichten en folklore.
Het epos is in de eeuwen rondom het begin
van onze jaartelling (naar schatting tussen samenvatting door Teun Goudriaan
400 v. Chr. en 400 na Chr.) gedicht in een
ietwat gepopulariseerde vorm van Sanskrit. Leiden/Groningen : Kern Institute &
Barkhuis 2007
Het epos werd in de oude tijd doorverteld door beroepsvoordragers. Het
voordragen was toentertijd een ambacht dat van vader op zoon placht over te gaan.
ISBN 978 90 77922 33 0
Later namen brahmanen hun plaats in. In de trant van deze traditie heeft Teun
ISSN 0924-0861
Goudriaan in 2001 een voordracht gehouden voor de leden van de Vereniging van
Vrienden van Instituut Kern waarbij hij een selectie van zijn Nederlandse
Kern Institute Miscellanea 12
samenvatting van boek I op inspirerende wijze ten gehore heeft gebracht.
Met de huidige uitgave in de KIM reeks wordt dit werk nu voor een groter
Prijs in de boekhandel € 19,50
publiek beschikbaar gesteld. Het is een bijzondere en mooie samenvatting. De tekst VVIK-leden € 17,50; studenten € 14,50
leest prettig en rustig. Een aantal cruciale of anderszins interessante passages zijn
niet samengevat maar vrij vertaald in een poëtische stijl. De samenvatting valt ook op door de Nederlandse vertaling
van de meeste eigennamen van personen en geografische begrippen, door de bijzondere woordkeus en door het in
het Nederlands overbrengen van subtiele nuances, aangegeven door een bepaald Sanskrit compositum.
De publicatie is te verkrijgen bij de balie van de bibliotheek van het Instituut Kern of bij Barkhuis Publishing via www.barkhuis.nl.
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Promotie Gijs Kruijtzer
Ellen Raven

Onlangs voltooide proefschriften:
6 sept 2007 Nadri, Ghulam Ahmad: Eighteenth-century
Gujarat : the dynamics of its political economy,
1750-1800

Zowel India als Nederland kent
groepstegenstellingen; in Nederland
bijvoorbeeld tussen autochtonen en
allochtonen en in India tussen Hindoes 30 okt 2007 Borchers, Dörte: A grammar of Sunwar :
en Moslims. Komen zulke scherp descriptive grammar, paradigms, texts and glossary
afgebakende groepsgrenzen voort uit
de menselijke natuur, of uit een in het 12 dec 2007 John, Binu Mailaparambil: The Ali Rajas
of Cannanore: status and identity at the interface of
Westen uitgevonden manier van
commercial and political expansion, 1663-1723
denken? Deze vraag staat centraal in
het proefschrift van Gijs Kruijtzer,
waarop hij op 12 maart 2008 in Leiden 6 mrt 2008 van Gool, Sebastiaan Maria: Untouchable
Madana Pandit, Golconda, India. Inv.
bureaucracy : unrepresentative bureaucracy in a north
promoveerde.
nr. P-041828, © VVIK.
Indian state
In zijn proefschrift onderzocht
Kruijtzer zes groepstegenstellingen in centraal India in de 17de
12 mrt 2008 Kruijtzer, Gijs: Xenophobia and consciouseeuw, dus voordat het westerse kolonialisme zijn sterkste invloed
ness in seventeenth-century India. Six cases from the
deed gelden. Het blijkt dat identiteit een belangrijke factor was in
Deccan
het 17de eeuwse Indiase leven. Tegenstellingen speelden ook toen al
een belangrijke rol.
10 april 2008 van den Belt, Albert: Het VOC-bedrijf op
Een tegenstelling die in de late 17de eeuw in belang toenam was Ceylon : een voorname vestiging van de Oost-Indische
die tussen Hindoes en Moslims, en deze is nu nog steeds van groot
Compagnie in de 18de eeuw
belang. Kruijtzer pleit echter tegen erfgoeddenken, namelijk het
idee dat bepaalde groepen heden ten dage de schuld of eer dragen voor of van daden van hun toegeschreven
voorouders. Uit zijn studie blijkt immers dat groepsgrenzen, hoewel ze hard schijnen op bepaalde momenten, met
het verloop van de tijd toch verschuiven, en dan in belang worden overtroffen door weer andere, nieuwe
groepsgrenzen. De auteur meent dat honderd jaar lang genoeg is voor erfgoed en erfkwaad.
(Vrij bewerkt naar http://www.nieuws.leidenuniv.nl/index.php3?c=2175 en de samenvatting van het proefschrift)

A dream that we all didn’t agree to dream
Rituparna Roy
Midnight’s Children marks a watershed in the history of Indian writing in English.
The first novel by an Indian to win the Booker Prize, it has enjoyed a phenomenal
success both in India and abroad right from the time it was published in 1981. It has
also spawned a most prodigious amount of critical commentary in the 28 years of its
famed existence – from being celebrated as the quintessential postmodern text to
being lauded for its use of ‘magic realism’ and an innovative use of the English
language.
But strangely enough, Rushdie’s unique representation of Partition in the novel
seems to have somehow missed the attention of critics. A close reading of the text
reveals that Midnight’s children stands out as a Partition novel in three important
aspects: first, it depicts the precise moment of the birth of the nation from a
completely fresh narrative perspective. Secondly, unlike other celebrated Partition Salman Rushdie door Kyle Cassidy
novels in English, its characters inhabit all the three partitioned states of India,
Pakistan and Bangladesh. And thirdly, it is the only Indian-English novel that takes within its ambit both the
Partition of 1947 (which divided the subcontinent into a secular India and an Islamic Pakistan) as well as the later
division of the two wings of Islamic Pakistan into two separate nations, Pakistan and Bangladesh, in 1971.
Indeed, Midnight’s children’s depiction of the Partition raises profound questions about Indian politics regarding
nationalism and secularism, the politics of religion and language, and the failures of 1947. Rushdie seems to emphasize that some of the fundamental issues that were at stake in 1947 were in no way resolved by dividing the subcontinent on the basis of religion; and that the very ideological basis of the Partition proved to be wrong – as the ‘glue’ of
religion was not enough (in spite of what the founding fathers had thought) to keep the two wings of Pakistan together.
Rituparna Roy uit Kolkata is in 2008 als 'affiliated fellow' verbonden aan het IIAS om het thema van de Bengali hindoe vluchtelingen in het werk
van de schrijver Amitav Ghosh te bestuderen. Voor de Vereniging verzorgde zij op 25 april j.l. een lezing met een verwant thema.
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Randstad Agenda
Sinds 9 maart is er een vaste
tentoonstelling over India te bezichtigen
in het Tropenmuseum: Rondom India,
Zuid-Azië in verhalen. Info: www.tropenmuseum.nl.
8 juni The best of is een Indiase dansvoorstelling in Rotterdam, uitgevoerd door Namahskar, met de meest
succesvolle dansnummers van de afgelopen jaren.
Info: www.theaterzuidplein.nl.
15 juni, vanaf 13:00 uur Jaipur Maharaja Brass
Band treedt op op het El Campo podium van de 11e editie
van het Amsterdam Roots Festival.
Info: www.amsterdamroots.nl.
18 juni Transavatar. Moderne dans uit India waarin de
'kalaripayattu', martial art uit Kerala (India), en digitale beelden
gecombineerd worden met hedendaagse dans.
Info: www.tropentheater.nl.
21 juni Sufi Night. Ondermeer het Pakistaanse Massoumeh
Ensemble zingt liederen in het Urdu.
Info: www.tropentheater.nl.
14 okt Rangaparveshram. Indiase klassieke dans met live
muziek door Anuradha Asteya Pancham.
Info: www.theaterzuidplein.nl.

Jaipur Maharaja Brass Band

17 okt - 4 jan Rijksmuseum te gast: Indiase
Miniaturen. In het kader van het Amsterdam India
Festival toont het Rijksmuseum in zijn jaarlijkse
presentatie in het Van Gogh Museum een vijftigtal
hoogtepunten uit een tamelijk onbekend, maar
kwalitatief hoogwaardig deel van de collectie: de
Indiase miniaturen.
Info: www.vangoghmuseum.nl.
12 - 30 nov Amsterdam India Festival.
Info: www.indiafestival.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.letteren.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

Miniatuur van Mumtaz-i-Mahal.
Inv. nr. P-041832, © VVIK.

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@let.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@let.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.

