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Van de redactie
De zomer is voor veel academische
medewerkers aan de universiteit een periode
om dat ene langverwachte artikel te schrijven,
samen te werken met andere onderzoekers
tijdens een workshop, conferenties bij te
wonen, kennis te vergaren en colleges voor te
bereiden. Ook dit jaar zat de zomer weer vol
met dit soort activiteiten. Deelnemers aan de
Leiden Summer School for Linguistics konden
voor het eerst Sanskriet leren op de traditionele
manier van een Indiase pandit. Onderzoekers
uit de hele wereld kwamen naar Leiden voor
een workshop rondom het Skandapurāṇa en
het Śivadharma. Het is slechts een greep uit de
activiteiten van onze VVIK leden en een aantal
van hen schrijft er zelf over in deze nieuwsbrief.
Zo zijn er maar liefst drie studenten met een
De Cock Fondsbeurs naar India gereisd voor
hun studie, hebben Lucas den Boer en Daniele
Cuneo, o.a. dankzij een VVIK schenking, een
Coffee Break Conference georganiseerd en schrijft
Anna Ślączka over een bijzondere ontdekking
bij het Rijksmuseum. Tot slot, deze zomer heeft
er een grote doorbraak plaatsgevonden wat
betreft de bruikleenovereenkomst van de Kern
collectie met de Universiteitsbibliotheek! Peter
Bisschop vertelt u er meer over (zie hiernaast).
De Jayastambha van Victor van Bijlert en de
ervaringen van Gonda fellow Marie-Hélène
Gorisse maken deze editie compleet. En vergeet
u vooral niet de agenda te raadplegen!

November 2016
halfjaarlijkse uitgave

Ondertekening bruikleenovereenkomst
VVIK collecties
Peter Bisschop

Op woensdag 5 oktober jongstleden heb ik namens de
VVIK samen met Kurt De Belder namens de Universiteitsbibliotheek Leiden (UB) de bruikleenovereenkomst ondertekend betreffende de collecties van de VVIK.
De status van de collecties, die teruggaan tot de stichting
van de Vereniging in 1924 en die van het Instituut Kern zelf
in 1925, is lange tijd onbeslist gebleven. In 2010 zijn de collecties van de voormalige bibliotheek van het Instituut Kern
aan de Nonnensteeg verhuisd naar de UB aan de Witte Singel. Ellen Raven heeft in haar toenmalige rol als voorzitter
van de VVIK de UB al veelvuldig aangespoord om tot ondertekening van een bruikleenovereenkomst te komen. De
voorbereiding voor deze overeenkomst is een lang proces
geweest, waarbij allereerst overzichten van de betreffende
collecties moesten worden opgesteld. Hierbij heeft met
name Dory Heilijgers vanuit de bibliotheek van het Instituut
Kern ten tijde van de verhuizing veel werk verzet. De lijsten
die destijds door haar zijn opgesteld vormen de basis voor
de huidige overeenkomst. Als huidige voorzitter van de
VVIK heb ik dit jaar wederom contact opgenomen met de
UB om te proberen ervoor te zorgen dat in ieder geval vóór
de opening van de Asian Library de bruikleenovereenkomst
zou zijn ondertekend. Dat is gelukt, ook door toedoen van
Kees Konings, divisiemanager Onderzoek & Onderwijs
Diensten, die namens de UB een bemiddelende rol heeft
gespeeld. Met de ondertekening van de bruikleenovereenkomst is definitief vastgelegd dat de VVIK de rechtmatige
eigenaar is van ondergenoemde collecties en is het beheer
van deze collecties formeel aan de UB overgedragen.
De bruikleenovereenkomst betreft de volgende VVIK collecties: 1) Oude drukken van 1600-1799, 2) Oude
drukken van 1800-1850, 3) Boeken en tijdschriften VVIK, 4) Archieven uit de collectie VVIK, 5) Sanskrit,
Tibetaanse en andere handschriften, Tibetaanse blokdrukken en Abklatschen, 6) Fotocollecties, 7) Glasplaten
collectie.
De nieuwbouw van de Asian Library biedt veel mogelijkheden om de unieke collecties op het gebied van
Azië in Leiden voor het voetlicht te brengen. Om de opening te vieren heeft de Universiteit Leiden het jaar 2017
benoemd tot Asia Year, met veel activiteiten en tentoonstellingen. In dit kader ben ik momenteel betrokken bij
de voorbereiding van de tentoonstelling Cultural Dynamics of Sanskrit. Deze zal van 18 mei tot 29 augustus 2017
worden opengesteld in de expositieruimte van de UB.
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Dr de Cock Fonds

Field work in Bengal
Heidi Jie

For two weeks in August this year I had the privilege
of going to Bengal to do fieldwork for my master’s
thesis that has the kantha as its subject. The literature on this textile tradition of embroidering designs
and images through layers of old sari into a quilt has
lacked the perspectives of the makers in the analysis.
The goal, therefore, was to find makers to interview
and hear their perspectives about the tradition. The
literature gave the impression that kantha and its long
tradition was being threatened through interventions
of government programs, NGO’s and designers and
needed saving. My sense as a quilt-maker and designer
felt troubled by the perception that designs must have
religious or historical origins.
The field work was based in Santiniketan, the surrounding villages, and a few monsoon-soaked days in
Kolkata. Each day was filled with interviews, meetings
and chats with not only kantha makers, designers and
shop keepers, but also with people who were in some
way connected to the kantha. Each person was happy

to tell their stories and experiences with kantha. Kantha can be spotted in the street hanging over lines or
walls, alongside drying laundry in the sun. They are
still made and used and very much loved. The designers interviewed clearly share a passion for the tradition and have continued using traditional designs as
well as creating new ones. They are influenced, like
the kantha makers of old, by what they see, experience and imagine; creating new and exciting motifs in

combination with natural fabrics, threads and various
techniques; batik, tie-dye and shibori, are currently
very popular. Designers are central to the industry;
their choices of materials, be they from traditional or
commercial trades affect kantha evolution and perception in the wider market.
The makers are proud to be part of the tradition
and, given the choice, have many ideas about what
they would create and design. Curious and eager for
new designs and motives, they are keen to know about
what other needlewomen are doing elsewhere and
would love to learn about and exchange techniques.
I learned how to make kantha,
shared my quilting techniques and
spoke the language of the needle
that was common between us.
In those interviews it became
clear that kantha is part of a larger
process. More than a means of expression, it is also a means of supporting a livelihood. The designers
interviewed also provided the makers with legal, medical and social
support. The technical skill, time
and patience, heritage and evolution comes from a place of true
love for needlework, and personal
expression. The world is accustomed to the mass-produced and is moving away from
appreciating the handmade. This has far-reaching
consequences for kantha, the textile industry it supports and the many people involved in its making.
What I have come to learn is kantha as an art form
must be allowed to develop, innovate and evolve on
its own terms rather than be forced to remain static in
the name of preserving tradition.
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De Nataraja en het bronsonderzoek
in het Rijksmuseum
Anna Ślączka
Het topstuk van de collectie Indiase kunst in het Rijksmuseum in Amsterdam is de monumentale Nataraja (153cm; c. 12e eeuw; afb. links).
Het is al sinds 1935 in Nederland en de Vereniging van Vrienden der
Aziatische Kunst kocht hem van de toen toonaangevende handelaar in
oosterse kunst C.T. Loo, gevestigd in Parijs. Er is sindsdien veel over
de Nataraja geschreven, maar de publicaties richten zich vooral op de
symboliek en stijl en minder op de productiemethode. Hoe verrassend
het mag klinken, er is nog steeds weinig bekend over de technieken
van het bronsgieten in deze periode. Er wordt aangenomen dat vrijwel
alle Chola-bronzen zijn gegoten volgens de ‘verloren wasmethode’ en
zijn helemaal massief. Over de details zijn de experts het echter niet
met elkaar eens. Veel secundaire bronnen beweren bijvoorbeeld dat
de aureool en het ‘rijdier’ (vāhana) zijn hol-gegoten. Maar dergelijke
Nataraja (AK-MAK-187-00)
uitspraken berusten zelden op een wetenschappelijk onderzoek. Verder is het ook
onbekend waar de gietkanalen zaten en of het gietproces in één keer verliep.
Om zeker te weten of de Nataraja inderdaad helemaal massief is, is eerst een röntgenonderzoek uitgevoerd.
Omdat de aanwezige apparatuur niet sterk genoeg was, werd het beeld, met vrachtwagen en al, in de krachtigste
scantunnel van Nederland (9.3 MeV), bij de douane in Rotterdam, doorgelicht (afb. beneden). Het resultaat: het
is helemaal massief, inclusief de aureool en het dwergje onder de voet. De beweringen uit (sommige) secundaire bronnen kloppen dus, in dit geval, niet. Vervolgens werd er ook de metaalsamenstelling onderzocht, door
middel van de niet-destructieve röntgenfluorescentietechniek (XRF), die toonde dat de Nataraja is gemaakt uit
vrijwel puur koper (c. 90% gemiddeld) met kleine toevoegingen van tin en lood.
Een nogal verrassende ontdekking was dat de legeringsamenstelling van de voorhanden verschilt aanzienlijk
van die van de andere onderdelen. Het verschil is zo groot dat, hoewel het met het blote oog niet te zien is,
de handen apart moeten zijn gegoten. Of zij meteen bij de productie zijn gemaakt of later, als gevolg van een
beschadiging, is erg moeilijk vast te stellen, maar het gebeurde zeker in India. De aardekorrels aanwezig op het
beeld werden onderzocht door geologen van de Vrije Universiteit Amsterdam en blijken allemaal afkomstig te
zijn uit India.
Sommige vragen blijven echter nog steeds onbeantwoord, zoals de locatie van de gietkanalen en mogelijke
joints (om te weten of beelden in een keer werden gegoten). Het antwoord kan misschien gegeven worden door
neutron tomografie en energie-selectieve neutron imaging. Omdat deze methode in Nederland nog niet mogelijk is, reizen binnenkort vier Aziatische bronzen uit de Rijksmuseum collectie naar het Helmholtz-Zentrum
für Materialien und Energie in Berlijn. De Nataraja blijft voorlopig ‘thuis’: omdat het nog vrij experimenteel
is, kan de methode beter eerst op kleinere
bronzen toegepast worden, maar de resultaten zullen zeker ook van belang zijn
voor grotere beelden. De volgende stap
om de microstructuur van het brons beter
te begrijpen is om de beelden te onderzoeken door middel van neutron diffractie in ENGIN-X in Rutherford Appleton
Laboratory in Oxfordshire (gepland voor
2017). Wij wachten met spanning af op
de resultaten!
Nataraja van het Rijksmuseum
bij de Rotterdam Customs
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From small provincial town to
metropolitan city
Tarini J. Shipurkar

As part of my Masters programme in Cultural Anthropology and Development Sociology, I embarked
on a three-month fieldwork research to New Delhi,
India. My research focused on how young women coming from small provincial towns in India transform
their understandings of space and gender when they
migrate to study in a ‘metropolitan’ city. I conducted
my research at Jawaharlal Nehru University (JNU) –
a university especially known for its gender-sensitive
admissions policy, which proactively attracts students
from diverse social and economic backgrounds.
In most provincial towns, women have limited opportunities and access to public spaces, and their interactions and movements are constrained or monitored
by family as well as the neighbourhood. For example,
constant checks on where they go, who they are with
and how they are dressed. Coming from such spaces
largely characterized by unequal gendered norms*,
these young women are suddenly faced with a space
(the university) where these gendered norms are increasingly blurred. For my research, I aimed to look
at the performative nature of gender, viz. the way it
is enacted in daily life and is reproduced through acts
which define it. Therefore, I needed a close look at
the daily life of these women and spent my time living
on the campus, conducting Participant Observation
and semi-structured interviews. As the young women
shift across two social contexts, they tread both physical and symbolic boundaries on a daily basis, revealing
complex patterns of meaning making and identity
construction related to gender and space. In my the-

Example of graffiti and slogans representing the (leftist) political nature of the university and her support to women’s rights.
©Tarini J. Shipurkar

sis, I argue that the transformations that these women
actively undertake are extremely strategic in nature.
JNU has no gendered rules regarding interactions
or movements of women, giving them an opportunity to explore new relationships, clothing styles, as
well as behaviour which they never had the chance
to try when back home. “JNU is like an island, where
one can be free”, said almost every person I spoke to
during my fieldwork. However, while many of them
did experiment with their attire and interactions in
the new university space, they always pointed out that
they “knew (their) limits” – highlighting the continued influence that their home setting has on their ideas
and notions of ‘being a woman’. The young women
therefore strategically imbibed
new ideas in the university spaces,
consciously filtering, assessing and
changing their notions of gendered identities.
* ‘Norms’ stand for the ‘group expectations surrounding behaviours and interactions’ (Nguyen & Strikus 2007: 863),
which are considered ‘appropriate’ for
each gender. For instance, a ‘good daughter’ doesn’t talk loudly or raise her voice,
wears ‘decent’ clothes and doesn’t roam
the streets.
One of the open spaces where students
mingle. ©Tarini J. Shipurkar
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Conferentieverslag

7th Coffee Break Conference
Lucas den Boer

Van 8 tot 10 september heeft de 7e editie van de Coffee Break Conference in Leiden plaatsgevonden. Dit
symposium werd georganiseerd door Daniele Cuneo
(lid VVIK) en Lucas den Boer (bestuurslid VVIK)
en werd mede mogelijk gemaakt door het Fonds De
Cock.
In 2010 vond de eerste editie van de Coffee Break
Conference plaats in Rome. De deelnemers waren
afkomstig uit verschillende disciplines binnen ZuidAzië studies. Dit verklaart echter nog niet hoe de
conferentie aan haar onorthodoxe naam komt. Het
concept van de Coffee Break Conference is voortgekomen uit het idee dat conferenties vaak interessanter
zijn tijdens koffiepauzes dan tijdens de lezingen. De
reden hiervoor is eenvoudig: in de pauzes is er ruimte
om daadwerkelijk met elkaar van gedachten te wisselen. Vanuit dit idee werd een alternatieve conferentieopzet bedacht, waarbij de interactie tussen de deelnemers centraal staat. Hierbij wordt minstens zoveel tijd
gereserveerd voor discussie als voor de presentatie.
Deze opzet leidde tot een zeer succesvolle eerste editie, en sindsdien is de Coffee Break Conference een
jaarlijks fenomeen geworden dat breed bekend is onder indologen. Met veel plezier is de organisatie van
de laatste editie dan ook ingegaan op het verzoek om
de conferentie voor de
eerste keer in Leiden te
organiseren.
De zevende editie
van de Coffee Break
Conference bracht 26
deelnemers naar Leiden. De meeste deelnemers waren afkomstig
uit het buitenland. Onder het thema ‘Comparisons Across Time
and Space’ werd recent
onderzoek op gebied
van Zuid-Azië studies
in een interdisciplinaire
setting gepresenteerd
en bediscussieerd.
Het eerste panel, getiteld ‘Local (Hi)stories:
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Cases from India’, richtte zich op de ontwikkeling van
Indische verhalen en mythen, met bijzondere aandacht
voor regionale verschillen. Het tweede panel, ‘Bridging Stylistic and Moral Distances: The Translation
and Reception of Pre-Modern, Non-Western Erotic
Literature’, onderzocht op welke wijze erotische literatuur uit verschillende tradities door academici sinds
de 19e eeuw behandeld is, en welke weerslag dit had
op intellectuelen binnen deze tradities. Hierbij werden ook interessante paralellen aan het licht gebracht
met de receptie van erotische literatuur uit Egypte en
Oost-Azië. Het derde panel, ‘Material Matters: Images, Objects, and Religion in Premodern South Asia’
bracht studies op gebied van ‘material culture’ samen,
met een sterke focus op nieuwe methodologieën. Het
congres werd afgesloten met een panel getiteld ‘Centre and Periphery in Indian Philosophy and Beyond’.
In dit panel werd onderzocht op welke wijze kleinere
stromingen in de geschiedenis van de Indische filosofie interageren met ontwikkelingen in dominante
scholen. De proceedings van de conferentie zullen
over een jaar verschijnen in een nieuwe serie van De
Gruyter, getiteld ‘ASIA: Beyond Boundaries’.
Naast de bijdrage van het Fonds De Cock werd
het symposium ook ondersteund door het Gonda
Fonds, het LIAS, het IIAS en het LUF. Het is mooi
om te zien dat deze partijen gezamenlijk steun geven
aan nieuwe Indologische initiatieven, en hiermee de
Nederlandse indologie voor het voetlicht van een internationaal publiek brengen.
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Jan Gonda Fellows

A Unique Academic
Environment
Marie-Hélène Gorisse
When I arrived in Leiden
for a six months Gonda
fellowship on polemical literature in Jainism,
I have found in Leiden a
unique academic environment. Especially, I have
been part of a lively research community of accomplished and enthusiastic young scholars.
One manifestation of this research vitality was the
regular happening of academic events, such as the Leiden Indian Philosophy Symposium in May 2016. This symposium, co-funded by the VVIK, was a welcome step
to bring scholars from Philosophy and South Asian
studies together. I was honored to be part of it and
to give a lecture on the conception of non-cognition
and negation developed by a tradition of Jain philosophers who were elaborating from the theory of inference of the Buddhist Dharmakīrti. Also co-funded
by the VVIK was the Coffee Break Conference in September 2016: another challenging project, emphasising
the dialogue between scholars that usually happens in
the brief discussion slot after one’s lecture or during
coffee breaks. There, Lucas den Boer organised the
panel “Centre and Periphery in Indian Philosophy
and beyond” on the strategies adopted by ‘peripheral’
thinkers in order to connect their thoughts with more

Jayastambha
We leven in een tijd van afrekeningen: de gewone man rekent af met de elite, activisten
rekenen af met zwarte Piet, tegenactivisten rekenen af met
hen die met zwarte Piet afrekenen, de Britten rekenen
af met de EU, witte boze mannen rekenen af met cosmopolitische multiculturalisten, GeenPeil activisten
rekenen af met een Oekraïneverdrag, en van de zomer rekende Erdogan van Turkije af met aanhangers
van Fethullah Gülen. Zelfs een nogal tamme partij als
GroenLinks wil afrekenen met neoliberalisme.
Alleen in India is de afrekening momenteel letterlijk: Modi rekent af met bankbiljetten van 500 en
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dominant trends. This panel gathered, in particular,
scholars working on Jain philosophy: an opportunity
for me to keep building up collaboration with them,
as well as to present the new line of research on Jain
conceptions of authority that I had started to develop
during my Gonda fellowship. I am currently writing a
paper to be submitted in the proceedings of this conference.
Another manifestation of the vitality of the research community on South Asian studies in Leiden
was the wish to meet for discussions, as well as for reading sessions. I have had the pleasure to join one Sanskrit reading group on the Tattvārthādhigamasūtrabhāṣya,
an influential treatise for Jain philosophy that Lucas
den Boer translates as part of his PhD; as well as one
reading group on the Nyāyabhūṣaṇa, a Naiyāyika text
on which another Gonda fellow, Michael Williams,
was working. I could not highlight enough the deep
expertise in Sanskrit that I have found in this research
community. Finally, I have spent many hours in the
University library, whose already firmly established reputation is amply deserved.
I cannot resist the temptation of adding that, beside this academic environment, Leiden offers a most
engaging setting. All in all, this experience enabled me
to realise a lot, both in terms of the development of
new research lines thanks to the time and peacefulness,
to the valuable accessible material, to the discussions
on philosophy and to the perpetual training in reading
Sanskrit philosophical texts, and also in terms of network building thanks to the regular opportunities of
academic gathering. I will keep attached to Leiden.

1000 rupee, en dat volkomen onaangekondigd en onverwachts. Gevolg is veel verwarring onder Indiërs die
bijvoorbeeld een ziekenhuisrekening met contant geld
dachten te betalen en er plotseling achter komen dat
hun stapels biljetten waardeloos zijn geworden.
We leven dus niet alleen in een tijd van afrekeningen maar ook van onaangename verrassingen: geld
waardeloos, Trump president van de Verenigde Staten
(?!), Groot-Brittanië uit de EU, geen zwarte Piet meer
in de Bijenkorf. Zijn we al die jaren doof en blind geweest dat we veranderingen niet hadden kunnen zien
aankomen? Waren maatschappelijke onvrede, sociale
onzekerheid en politieke aardverschuivingen niet ook
jaren geleden al aan de orde van de dag?
Ondanks alle verwarring en hoogoplopende emoties lijkt er een aantal vaste lijnen achter de onvrede te
ontwaren. Ten eerste het gevoel van onmacht onder
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Migration, gender and Bihari families
Jule Forth, MA
I have always been fascinated by the colors, languages and traditions of India. My choice of studying South and Southeast Asia
was therefore obvious. Hereinafter, I decided to apply my knowledge of India and Hindi language skills within the MA in Cultural Anthropology and Development Sociology at Leiden University. This programme provides students with the opportunity to do their own three-months field research and
enabled me to choose my own fieldwork topic as well as location. I ended up doing research among Bihari
migrants in Dehradun (and Bihar), where I examined the impact of internal migration experiences on gender roles. Lack of employment in rural Bihar causes many Bihari migrants to leave their relatives and village
behind in order to settle in cities such as Dehradun. This journey distances them, literally, from ‘traditional’
norms and values, such as patriarchy and patrilineality, which creates gender inequality especially regarding the
unequal value of daughters and sons in a family. In my research, I was particular interested in how internal
migration from rural Bihar to urban Dehradun transforms migrants’ gender related practices.
For three months, I spoke with Bihari migrants in two adjoining migrant settlements in the southern
part of Dehradun for almost every day. I focused predominantly on Bihari women, as men were working
from dawn to dusk whereas women stayed, often bored, at home. This resulted in me being welcomed for chai
every single time I stopped by. In these hour-long visits, we literally chatted about everything but mostly we
discussed differences between living in Bihar, Dehradun and The Netherlands. Bihari women, for example,
could not stop wondering how I, as an unmarried woman, could live without my parents. I, on the other hand,
was among other things fascinated by the persistence of Bihari migrants’ children’s arranged marriages with
a partner from Bihar and the large amounts of dowry this continued to involve. Especially with respect to
second generation migrants who enjoy college education and more economic freedom. Halfway my research,
one Bihari family took me back with them to Bihar, and only then I fully understood the importance of their
extended family even if they are living thousand kilometers away in Bihar.
My research results suggested that Bihari migrants who have moved to Dehradun are, on the one
hand, struggling to hold on to particular values and norms that are regarded as essential to their Bihari background. The sustained closeness with Bihar indicates that Bihari migrant families in Dehradun, even if they
are living in a nuclear family, still belong to their larger, extended family. But on the other hand, Bihari migrants cope with, adjust to and make use of the situation they encounter in the town they have migrated to.
However, gender roles remain basically unaltered, suggesting a continued sense of limited agency for Bihari
women. At the same time, my ethnographic data suggested that the redefinition of gender roles that is taking
place is not necessarily socially acceptable.

de boze menigte, het gevoel niet meer door de politieke elite gehoord te worden. Dit zou weleens te
maken kunnen hebben met de moderne trend om af
te stappen van massaorganisaties zoals vakbonden en
politieke partijen. Jarenlang bepleitten politici dat de
burger zelfstandig en mondig moet zijn en dit betekent
een steeds mindere graad van organisatie; en daarmee
verlies van invloed voor de ongeorganiseerde burgers.
Iedereen denkt zijn of haar eigen belangen wel in z’n
eentje te kunnen behartigen. Dit is een illusie.
En dan de boze blanke mannen die tot de onderklasse behoren. In economisch onzekere tijden delen

ze hun belangen met alle andere ook niet-blanke groepen die tot de onderklasse behoren. Maar ze verenigen zich niet, ze laten zich verdeeldheid op grond van
etnische of religieuze identiteit aanpraten. Politieke
partijen die het voor de onderklassen heetten op te nemen, hebben al decennialang hun electoraat verzaakt.
Je verlangt soms terug naar het denken van een zekere
heer K. Marx die dit soort situaties al lang geleden redelijk goed wist te analyseren.
(column van Victor van Bijlert)
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RANDSTAD AGENDA
Doorlopend: Aziatische tentoonstelling
in Museum Volkenkunde, Leiden (www.
volkenkunde.nl), Rijksmuseum (www.
rijksmuseum.nl) en Tropenmuseum,
A’dam (www.tropenmuseum.nl).
2 dec Klassiek Indiaas Concert – Siddharth Kishna (sitar) en Ganesh Ramnath (tabla) in Soeficentrum Katwijk/
Leiden/ Wassenaar. www.indiawijzer.nl
dec–jan
Diverse
films, zoals
Befikre
en Dangal
in Pathe.
www.
pathe.nl

8 jan Kleurrijk Nieuwjaarsconcert –
met o.a. John Mokamsingh (Bollywood
zanger) in Zuiderstrandtheater, Den
Haag. www.zuiderstrandtheater.nl
t/m 29 jan Tentoonstelling ‘De Boeddha’ in Tropenmuseum, Amsterdam.
www.tropenmuseum.nl
17 mrt Symposium ‘Collecting Asia’,
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.
www.leidenasiayear.nl
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.
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Exhibition University Library Leiden:
Cultural Dynamics of Sanskrit (18 May – 29 August 2017)
Sanskrit is a global phenomenon—a language that has captured the intellectual
imagination of historians and linguists in nineteenth-century Europe, and contemporary students of yoga and āyurveda, alike. Yet, Sanskrit is not a language
that speaks solely through texts. It has been a medium for the transmission of
ideas, stories, images, and performances that together inspired a shared world
of culture linking far-flung regions of Asia across the centuries. This exhibition
traces some of the complexity and cultural dynamism of Sanskrit in Asia and
beyond: from a language of elite culture to a language of enlightenment, from its
rich story worlds to traditions of embodied practice. Finally, it considers how and
why Sanskrit matters today by looking at the debates currently surrounding its use
and status. To tell the story of Sanskrit, the exhibition will incorporate a broad
range of materials including rare manuscripts, vibrant photographs of Asian temples and icons, and original videos and multimedia presentations.

17–18 mei Conferentie ‘Buddhist Studies in Leiden’, Universiteit
van Leiden, Leiden. www.leidenasiayear.nl
18 mei Opening tentoonstelling Universiteitsbibliotheek ‘Cultural
Dynamics of Sanskrit’ (18 mei–29 aug). www.leidenasiayear.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
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).

