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De Moeder Godin in Bengalen: verhalen, verering en heilige plaatsen
Lezing met dia’s door: Victor van Bijlert

Datum en tijd: woensdag 23 januari 2013 om 20.15 uur (vanaf 19.30 nieuwjaarsborrel)
Locatie: Let op!!! Meisjeshuis, Oude Delft 112 (tussen Boterbrug en Hippolytuskapel)
Entree: De toegang voor leden van Vereniging Verre Culturen Delft en Sociëteit Meisjeshuis is gratis.
Donateurs van de Stichting Nusantara,houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50.
Overige belangstellenden betalen € 5,00.

Samenvatting
Het hindoeïsme kent een veelheid aan goden, mythologische verhalen, religieuze gebruiken, en sacrale plekken
voor verering van godheden. Voor buitenstaanders is het vaak al moeilijk om het polytheïsme als zodanig te
begrijpen, nog moeilijker wordt het als monotheïsme, polytheïsme en diverse cultussen allemaal samenvallen
rond een vrouwelijke godheid. In deze lezing belichten we de samenhang achter de wijdverspreide cultus van
de Moeder Godin, kortweg de ‘Devi’ in haar diverse gedaanten. Met name in Oost-India is de verering van de
Godin zeer populair, in feite populairder en meer tekenend voor het dagelijkse hindoeïsme dan de cultussen
rond mannelijke goden zoals Krishna en Rama (vooral de eerste is buiten India redelijk goed bekend vanwege
de ISKCON). De lezing belicht de meest gebruikte religieuze brontekst over de Godin; de Durga-puja, het grote
festival van de Godin in de herfst; en de tempels en tempeltjes waar hindoes haar verschijningsvormen vereren.
De spreker heeft zelf jarenlang in de deelstaat West-Bengalen gewoond en kent uit eigen ervaring de gebruiken
van de gewone hindoes.

Iets over de spreker
Victor van Bijlert (1955) studeerde Indiase talen, filosofie en cultuurgeschiedenis in Leiden. Hij promoveerde in
1987 op Boeddhistische kennisleer. In de jaren daarna doceerde hij in Leiden onder meer Indiase filosofie,
geschiedenis en Bengaals. In Copenhagen deed hij onderzoek naar Indiaas nationalisme. Van 2000 tot 2003
was hij in India werkzaam als professor in Indiase ethiek en cultuur aan het Indian Institute of Management en
de National Institute of Human Development, beide in Calcutta (heden Kolkata). Victor van Bijlert publiceert in
het Engels en het Nederlands over Indiase cultuur in de ruimste zin van het woord en vertaalt Tagore's
Bengaalse werk in het Nederlands. Momenteel is hij verbonden aan de faculteit de Godgeleerdheid van de Vrije
Universiteit Amsterdam. Hij is docent hindoeisme en Sanskriet aan de faculteit Godgeleerdheid VU in
Amsterdam.

