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Doel
De Stichting J. Gonda Fonds is in 1992 opgericht, waarbij het vermogen is gevormd door de nalatenschap
van prof. dr. Jan Gonda (1905-1991), Indoloog en KNAW-lid. De Stichting heeft tot doel de bevordering
van het wetenschappelijk onderzoek naar het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische
letterkunde, en - cultuurgeschiedenis.
De Stichting subsidieert onder meer projecten, fellowships en publicaties van wetenschappelijke
geschriften en heruitgaven van bestaande werken betreffende de Indologie. Daarnaast organiseert zij
jaarlijks de Gonda Lezing die tevens wordt gepubliceerd.

Bestuur en adviescommissie
Leden van het Stichtingsbestuur worden benoemd door het bestuur van de KNAW. Het Stichtingsbestuur
beslist over de toekenningen.. De adviescommissie wordt benoemd door het Stichtingsbestuur en heeft
tot taak het bestuur te adviseren, onder meer over de aanvragen. Het Stichtingsbestuur en de
adviescommissie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Bestuur
Prof. dr. W.J. van Bekkum, voorzitter
Prof. dr. A.F. de Jong, lid
Prof. dr. I.J.F. de Jong
Adviescommissie
Prof. dr. P.C. Bisschop, lid
Dr. A.A. Ślączka, lid
Prof. dr. P.J.C.L. van der Velde, lid
Dr. W.J. Vogelsang, lid

Activiteiten 2019
Het Gonda Fonds kende in 2019 tien Gonda Postdoc Fellowships toe aan veelbelovende jonge Indologen
voor een verblijf aan het International Institute for Asian Studies (IIAS) in Leiden. De beurzen gingen naar
Joel Bordeaux (Verenigde Staten), Giuseppe Cappello (Italië), Rocco Cestola (Italië), Manu Devadevan
(India), Marco Ferrante (Italië), Aruna Gamage (Sri Lanka), Mekhola Gomes (India), Mandira Sharma
(India), Yael Shiri (Israël) en Caley Smith (Verenigde Staten).
Subsidieaanvragen werden gehonoreerd ten behoeve van:
- Het in Open Access faciliteren van de publicatie Vedic Cosmology and Ethics. Selected Studies,
Henk Bodewitz, Gonda Indological Studies, Volume: 19, Open Access, Brill 2019
- Het in Open Access faciliteren van de publicatie Holy Ground: Where Art and Text Meet. Studies
in the Cultural History of India, Hans Bakker, Gonda Indological Studies, Volume: 20, Open
Access, Brill 2019
- De organisatie van het Indologische programma in het kader van de Leiden Summer School in
Languages and Linguistics in de periode 2017-2020. De Leiden Summer School in Languages and
Linguistics wordt vanaf 2006 georganiseerd en trekt jaarlijks meer dan 200 deelnemers uit heel

de wereld die voor twee weken naar Leiden komen voor zeer intensief onderwijs in taalkunde in
uitlopende talen, waaronder Sanskriet.

Gonda Lezing
Op 22 november 2019 vond de 27e Gonda Lezing plaats door James Fitzgerald, hoogleraar Sanskriet,
Brown University (Verenigde Staten). In zijn lezing, The Mahābhārata: The Epic of the Greater Good, liet
Fitzgerald zien hoe de vertelling van de Mahābhārata twee verschillende goddelijke lagen bevat, die
bedoeld zijn om tot houdbare stellingen te komen over het Goede.
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Activiteiten
De Stichting subsidieert publicaties en projecten op het gebied van de Indologie. Daarnaast verstrekt zij
jaarlijks Gonda Postdoc Fellowships aan veelbelovende jonge Indologen op postdocniveau voor een
verblijf van enkele maanden aan het International Institute for Asian Studies (IIAS) in Leiden. Tenslotte
organiseert de stichting jaarlijks de Gonda Lezing door een internationale expert op het gebied van de
Indologie. Deze lezing wordt tevens gepubliceerd.
In 2020 is het Gonda Fonds een uitvoeringsovereenkomst aangegaan met de Rijksuniversiteit Groningen,
betreffende de aanstelling van een Gonda-UD bij de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap.
Redenen om een dergelijke plaats in te stellen zijn enerzijds spreiding van de Indologie over meer dan
één wetenschappelijke instelling in Nederland, en anderzijds gedurende een periode van vijf jaar
structureel middelen inzetten ten behoeve van de Indologie.

Vermogensvorming
Het vermogen van de Stichting is gevormd uit de nalatenschap van de Indoloog prof. dr. J. Gonda, in leven
lid van de KNAW. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, erfstellingen en
legaten, rente, bijdragen van derden, subsidie en andere inkomsten.

Vermogensbeheer
Het vermogen van de Stichting J. Gonda Fonds wordt beheerd door de KNAW, die de Stichting ook
organisatorisch ondersteunt. De KNAW heeft het vermogensbeheer van haar bestemmingsfondsen in
gelijke delen belegd bij ING en Van Lanschot.

Jaarbudget
Het KNAW-bestuur stelt periodiek een jaarbudget vast waaruit de Stichting J. Gonda Fonds haar
activiteiten financiert. Het jaarbudget voor de periode 2020 t/m 2022 is vastgesteld op 3% van het
vermogen eind 2019 en bedraagt € 166.000 per jaar. Daarnaast wordt
een bijdrage betaald voor de organisatorische ondersteuning van de KNAW.

