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IN MEMORIAM

D* J. L. A. BRANDES.

In de volle kracht van den mannelijken leeftijd is de groote

geleerde, aan wiens nagedachtenis de volgende regels gewijd zijn,

ontrukt aan de wetenschap, welke zooveel aan hem verplicht was

en nog zooveel te verwachten had van zijn veelomvattende keunis,

rustelooze werkzaamheid en fijnen speurzin. Het is waarlijk geen

overdrijving, wanneer men zegt dat voor de taal- en oudheidkunde

van den Indischen Archipel i n ' t algemeen en van Java i n ' t bijzonder,

•de dood van BBANDES een onherstelbaar verlies is, in dien zin, dat

er jaren zullen voorbijgaan vóórdat jongere krachten waardig in

zijne voetstappen zullen kunnen treden.

J A \ LAURENS ANDEIES BHANDES werd 13 Januari 1857 geboren te

Rotterdam, waar zijn vader Luthersch predikant was. Met het voor-

nemen de loopbaan zijns vaders te volgen, begon hij zijne academische

studiën te Amsterdam als • student in de godgeleerdheid en legde hij

de vereischte examens met góéd gevolg af, zoodat hij den graad van'

doctorandus iu de theologie verwierf. Doch toen kwam er omkeer in

zijn leveusplan, omdat hij voor zich het uitzicht geopend zag op

een werkkring, waarin hij zich geheel wijden kon aan linguistiek

en letterkunde, vakken die hem altoos meer aangetrokken hadden

dan de zuiver theologische. Door de nieuwe wet op 't Hooger

Onderwijs werd namelijk, gelijk men weet, een Doctoraat in de taai-

en letterkunde van den Indischen Archipel ingesteld. Zonder aarzelen

besloot BRANBES zich voor dat doctoraat te bekwamen en begaf hij

zich naar Leiden, want alleen daar werden alle vakkeu, die de Wet

voor de studenten in de taal- en letterkunde van den Indischen

Archipel voorschreef, onderwezen.
7* Volgr. V. 1
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2 IN MEMORIAM DR. J. L. A. BRANDES.

In 1884 verwierf BRANDES den Doctorgraad na verdediging van

zijn proefschrift, getiteld //-Bj/cüra^g &tf <fe '«»ye^'i«wfe ytóra£feer <fer

/̂ ««fer'«?^« ^4/<&e&»^ wm d<? J/a/<°wc^-Po/y»e*j,JcAe Aml/ymt'/ie//. Het

lioofdonderwerp, of wil men: 't middelpunt van de dissertatie, is

de behandeling van een door VAN DER TÜUK ontdekte klankwet,..

die door BRANDES met overvloed van bewijzen uit schier alle talen

van de Westersche Afdeeling der Maleisch-Polyuesische taalfamilie

wordt gestaafd. "Wat hij ons geeft, is om zoo te zeggen de geschie-

denis van één enkele letter, een geschiedenis zonder welke het taal-

vergelijkend onderzoek op menig punt in 't onzekere zou rondtasten»

Behalve hetgeen rechtstreeks betrekking heeft op de bedoelde klank-

wet, bevat het proefschrift de aanduiding van de belangrijke ont-

dekking dat er een kenmerkend onderscheid is tusscheu de Westelijke

en de Oostelijke groep der talen van den Indischen Archipel tea

opzichte van de genitiefconstructie. Uit het geheele geschrift is het

duidelijk in welke richting zich de studiën van den jongen geleerde-

bewogen, en tevens kan men er uit zien hoe hi j , in zijn loffelijk

streven uaar volledigheid, met zeldzamen speurzin allerlei materiaal

had weten op te sporen en te pas te brengen.

Niet lang na zijne promotie vertrok BEANDES naar Indië en werd

hij benoemd tot ambtenaar voor de beoefening der Indische talen»

Dat hij voor deze taak ten volle berekend was, kon reeds blijken

uit. zijn proefschrift en is door hetgeen hij voor de vergelijkende

taaistudie tot zijn dood gedaan heeft, ook verder gebleken. Maar

de kring zijner kundigheden reikte verder. Reeds te Leiden had hij

zich met de borst toegelegd op de studie van 't Oudjavaanseh, dat

toen nog in de wiudselen lag, en van de Indische epigrafie. De-

rijke verzameling van inscripties op koper en steen, alsook van

Oudjavaansche HSS. in 't Bataviaasch Museum, die bij gebreke van

een deskundige ongebruikt bleef, wachtte slechts op een bekwaam-

onderzoeker, toegerust met de noodige kennis, om uut te stichten-

Terecht begreep de Regeering dat BRANDES de man was om dat

materiaal te onderzoeken, en zoo kreeg hij de opdracht daartoe. De

uitkomsten van 't door hem ingestelde lastige, tijdroovend onderzoek

verschenen in 1887 als //̂ a«&<?,£<W2M êa o?»̂ rfi»£ rf<? op

", als bijvoegsel tot den
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P.
De Aanteekeningen over beschreven steeneu leverden het bewijs

dat BBANDES met zijn gewone grondigheid oudheidkundige vraag-

stukken wist te behandelen. Nu kan men de Javaansche oudheid-

kunde niet met vrucht beoefenen, tenzij men ook de geschiedkundige

gegevens raadpleegt, eu die gegevens moet men niet alleen uit

volkomen betrouwbare, authentieke oorkonden putten, maar ook

uit tal van Javaausche kroniekeu, waarvan met de uiterste behoed-

zaamheid en de noodige kritiek gebruik moet gemaakt worden.

BKANDES deed nooit iets ten halve, eu was daarbij een meester

in 't opsporen, verzamelen en schiften van studiemateriaal. Door

jaren lang voortgezette nasporingen verwierf hij zich zoo'n ruime en

diepgaande kennis van de Javaansche, vooral oudere, geschiedenis

en hare bronnen als niemand vóór hem. Als de kroon op zijn

werkzaamheid in deze riehtiug kan men beschouwen zijn nitgave

van de //Pararafcw /'.ïi?» ^n>£^ <?ƒ tó i?<?<?£ der iToKiw êw #a« 7*««ui£?£2

«t pa» üfifufyajBa&l'r, waarvan Dr. VAN RONSEL * terecht zegt, dat

het is ween meesterstuk van tekstuitgave en commentatie; in de

Aanteekeningen is een schat van geleerdheid nedergelegd, die eiken

beoefenaar vau de Javaansche zoowel als van de Maleische litte-

ratuur van het grootste nut is.w

Ook litterair-historisehe stoffen wist BRANDES met talent te behan-

delen. Vooral de Dwerghert-verhalen uit den Archipel, zoowel de

Javaansche als de Maleische en dezelfde verhalen buiten den Archipel,

hebben hem aanleiding gegeven tot het schrijven van verschillende

opstellen. Van groote belezenheid getuigt het artikel //ƒ«& otwr A«tf

alsook

een proeve van kritische behandeling levert het

opstel over //ZZe£ J9a»»ar T̂aZaM v«r^aa/ »» i/a/Joavor;».«

Alhoewel de taalkundige en zakelijke verklaring van Oud-,

Middel- en Nieuw-javaansehe teksten hoe langer zoo meer den tijd

van BRANDES in beslag nam — een gansche reeks van grootere en

kleinere opstellen legt daaromtrent getuigenis af — heeft hij nooit

' Tijdschrift Bat. Gen. XLVHI, 2.
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4 IN MEMOEIAM DE. J. L. A. BRANDES.

zijn vergelijkend-taalkundige studiën verwaarloosd. De

«foor JV. -SMWJOO /̂/ / de

Cefeèe*, *a?»e?^e*teW door de»

.Seer AT. f̂. -fiWfe'// voorts //£/«g /ome jtjar^cw/jère d«

en

//, — dit laatste stuk dagteekenende

van 1903 — toonen dat zijne belangstelling in de minder algemeen

beoefende talen van den Archipel nooit verflauwd is.

Het lag in den aard der zaak, dat bij elke nieuwe vondst van

oudheden, hetzij opschriften, beelden of andere voorwerpen, de

hulp van BEANDES werd ingeroepen. Zoo was hij de eerste ont-

cijferaar en vertaler van //_£<?« iVi^ar<-ojojc^rj/ï, ^eiwide» ĵw*cA«/.

JTa&wa» em P t t m t a a » / / , welk in 't Sanskrit opgesteld stuk,

dagteekenende vau den jare 700 Qaka (778 A. D.) de oprichting

vermeldt van een Mahayanistisch, aan Tara gewijd heiligdom. Een

andere vondst, waarvan de belangrijkheid door hem in 't licht

werd gesteld, was die van //.&% e/ayapa^a o/' acfe i w ee#<? recA-

fer&?"ifce wtójoraa£ y<z» (7a£a 849". Het gelukte hem ook eene in

hoofdzaak juiste verklaring te geven van een moeielijk te lezen

bijschrift van een op Sumatra ontdekt Lokecwara-beeld, waardoor

bewezen werd dat ook op genoemd eiland het Mahayauisme veel

aanhaugers telde. Met doordringenden blik wist BRANDES de betee-

kenis van tot onherkenbaar wordens toe gewijzigde letterteekens en

figuren te ontraadselen; o. a. de krulvormige teekens op gouden

ringen van 't Hindoetijdperk, waarin hij 't Sauskritwoord pr« her-

kende; zoo ook de misvormde figuren op de van het Tënggër-

gebergte afkomstige zodiakbekers.

In 1897 kwam BEANDES met verlof in Nederland. Het verblijf

in 't vaderland maakte hij zich. ten nutte o. a. door 't bestudeeren

der nieuwe methode van katalogiseering in de Leidsche Universiteits-

bibliotheek , die hij later aan de Bibliotheek van 't Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, waarvan hij gedurende

eenige jaren bibliothecaris was, invoerde. Aan zijne bemoeienissen

is het te dauken dat de boekenschat te Batavia zoodanig is aan-

gevuld, dat hij aan alle billijke eischen voldoet.

Na zijn terugkeer naar Indië in 1898 richtte BEANDES zijn hoofd-
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oogmerk in toenemende mate op de studie van de oude bouwkunst

en 't decoratief. Bij menige gelegenheid gaf hij blijk van een ver-

rassend juist inzicht in 't karakter, de leidende beginselen en de

ontwikkeling der Hindoe-Javaansche bouw- en beeldhouwkunst, en

toen de Regeering besloten had tot de instelling van eene Commissie

van Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera, sprak het als

het ware vau zelf dat BRANDES tot Voorzitter gekozen werd. Van

1901 tot aan zijn dood heeft hij als leider van dat onderzoek,

gesteund door zijn medeleden KNEBEL en LEYDEE MELVILLE, deels

ter plaatse de oude bouwwerken in Oost- en Midden-Java opge-

nomen, deels te Batavia het verzamelde materiaal verwerkt en met

soortgelijke overblijfselen in Voor- en Achter-Indië vergeleken. Hij

heeft in de spanne tij ds die hem beschoren is geweest de hem

opgedragen taak te vervullen, gewoekerd met zijn tijd en zijne

gaven, zoodat Dr. VAN RONKEL naar waarheid daaromtrent het

volgende kan verklaren : «Even rusteloos arbeider te velde als ijverig

geleerde in de studeerkamer heeft hij ons tallooze geheimen der

oude bouwkunst, der ornamentiek, der iconographie ontsluierd.//

Niet minder juist is wat Dr. HAZEU in zijn /« JfmoWa?» * op-

merkt : //En daar leerden wij BRANDES van een geheel nieuwe zijde

kennen; niet alleen kwam juist bij het bestudeeren van den bouw

dier monumenten zijn scherp opmerkingsvermogen hem uitstekend

te stade, maar bovendien toonde hij een architectonisch talent, een

inzicht in de constructie dier oude bouwwerken, welke men in hem,

den //kamergeleerde'/, niet zou hebben vermoed.//

Deze uitspraken zal men ten volle bevestigd vinden wanneer men

kennis maakt met het pracht werk //.BfljeAr '̂i'M^ ra» <fe rwï»e èy «fe

waarvan de tekst is samengesteld door BRANDES naar de gegevens

verstrekt door zijn medeleden in de Commissie.

Reeds had BRANDES een tweede monografie over de Tjaudi Singasari

in bewerking en bijna voltooid, toen de dood den 36 Juni 1905

een einde maakte aan zijn voor de wetenschap zoo vruchtbaar leven.

Treurende staren allen hem na, die zijn gaven van geest en hart

wisten te waardeeren en nog zooveel in de toekomst van hem ver-

Weekblad voor Indië, 2J°. 23 (1905)..
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6 IN MEMORIAM DR. J. L. A. BRANDES.

wachtten. Zijn verlies wordt diep gevoeld, niet enkel in den kring
zijner Nederlandsche vakgenooten, maar ook daarbuiten en ik kan
mij niet weerhouden de hartelijke woorden aan te halen, waarmee
een Fransch geleerde, de heer ED. HÜBER zijner gedeukt: '

"L'Ecole francaise d'Extrême-Orient, dont il était Ie correspoudant,
n'oubliera pas Ie souvenir de ce savant laborieux et estimé qui plus
d'une fois avait accueilli et guide ses membres en mission a Java
et qui représentait auprès d'elle, au congres de Hanoi, la Société
de Batavia: elle Ie pleure a l'égal d'un de ses membres.//

H. KERN.

In Bulletin de l'Ecole francaise d'Extrême-Orient, V, 250.
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