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Herdenking van 

Christiaan Hooykaas 
(26 december 1902-13 augustus 1979) 

door J. Gonda 

Christiaan Hooykaas, van 1953 tot 1971 correspondent van de Afdeling Letter
kunde van deze Akademie, werd 26 december 1902 te Amersfoort geboren en 
verloor op 13 augustus 1979 te 's-Gravenhage door een verkeersongeluk het leven. 

Lager en middelbaar onderwijs genoot hij in zijn geboorteplaats; na de HBS 
doorlopen te hebben, legde hij staatsexamen gymnasium A af en studeerde van 1921 
tot 1928 als aspirant "taalambtenaar" te Leiden Indonesische Letteren; door zijn 
grootvader en andere familieleden van moederskant had hij al banden met het 
toenmalige Nederlands-Indië. Hij koos de Javaanse richting voor zijn doctoraal 
examen, maar was zo verstandig ook de colleges Maleis te volgen en zich onder 
leiding van Kristensen godsdiensthistorisch te ontwikkelen. Hij promoveerde in 
1929 op het proefschrift Tantri, de Middel-Javaansche Pancatantra-Bewerking: 
tekst-editie, leesbare vertaling en inleiding. In aansluiting bij dit eerste werk 
publiceerde hij te Bandung in 1931 als deel 2 van de Bibliotheca Javanica onder de 
titel Tantri Kamandaka tekst en Nederlandse vertaling van een Oudjavaanse 
Pancatantra bewerking. 

Omdat het Gouvernement in de twintiger jaren de a.s. taalambtenaren geen 
research-post, doch een utiliteitswerkkring in het vooruitzicht gesteld had, werd hij 
in Batavia geplaatst bij het Kantoor voor de Volkslectuur en daar in het bijzonder 
belast met de Javaanse boekuitgaven en de redactie van het halfwekelijkse blad 
Kadjawèn. Volgens eigen zeggen lag hem dit werk niet, omdat hij zich door 
onvolledige kennis van het Javaanse volkseigen niet voldoende competent voelde 
ambtelijke beslissingen te nemen inzake de lectuurvoorziening van de Indonesische 
bevolking. Het gelukte hem echter in 1932 (tot 1939) leraar te worden aan de zg. 
Oosters-klassieke Algemeen Middelbare School A te Djokjakarta, waar hij de 
Maleise Taal en letterkunde te doceren kreeg. Zoals hem later onder andere 
omstandigheden vaker zou overkomen, voelde hij zich hier voor een uitdaging 
geplaatst: er bestonden geen bruikbare leerboeken voor middelbaar onderwijs in het 
Maleis en hij besloot derhalve zelf een handboek over de literatuur van die taal 
samen te stellen. Merkwaardig, maar wel kenmerkend voor die tijd, is dat het hem 
moeite kostte een uitgever te vinden voor het boek dat zo ontstond, totdat Brill er 
zich over ontfermde (Leiden 1937). "Over Maleische Literatuur" - het eerste 
samenvattende werk over dit onderwerp - is een wat onevenwichtig boek; er staan 
uitweidingen, ja afdwalingen, in die gemist zouden kunnen worden en de zich in de 
laatste voor-oorlogse decenniën ontwikkelende moderne literatuur krijgt te weinig 
aandacht. Een waardevol kenmerk van Hooykaas' latere publikaties is hier al 
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aanwezig, nl. een uitvoerige bibliografie, waarin ook de bijdragen van buitenlanders 
- in dit geval bijna de helft - niet ontbreken. 

Na een verlofperiode in 1936-'37 werd Hooykaas, wederom in Dj okjakarta, 
redactie-secretaris van het kwartaal-tijdschrift Djawa. In 1939 werd hij tot zijn 
vreugde in een vacature aangesteld als taalambtenaar op Bali waar hij, behalve de 
verplichting de resident van adviezen te voorzien, grote vrijheid van handelen kreeg. 
Hij vestigde zich - o.a. wegens de daar aanwezige bibliotheek van het (destijds 
Kirtya-Liefrinck-Van der Tuuk geheten) wetenschappelijke centrum - te Gitgit ten 
zuiden van Singaradja. De korte tijd die hem gegund werd tot hij in december 1941 
bij het uitbreken van de Pacific War gemobiliseerd werd, besteedde hij aan de studie 
en transcriptie van tal van in de Kirtya aanwezige handschriften - afschriften 
gingen o.a. naar het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en 
de Leidse Universiteitsbibliotheek - en aan de samenstelling van enkele geschriften 
als Balische Verhalen, Sasakse Verhalen en de uitgave van het Balisch-Sasakse 
gedicht Barupati Lalengor. 

In krijgsgevangenschap naar Birma gebracht, hield hij zich op de been, o.a. door 
het maken van een Balische grammatica en het geven van onderricht in Balisch en 
Maleis. Na de oorlog (1946) werd hij tijdelijk waarnemend hoogleraar in de Maleise 
taal en de Indonesische literatu(u)r(en) aan de Nood-Universiteit (de verenigde 
faculteiten van Rechten en Letteren) te Batavia. Later kreeg hij ook deel in de 
leiding van het Instituut voor Taal- en Cultuur Onderzoek. Toen er zich echter de 
kans voordeed in Londen reader in Oud-Javaans te worden, greep hij deze graag 
aan (1951). Hier kreeg hij bij een zeer geringe onderwijstaak alle gelegenheid tot 
wetenschappelijk werk. Hij zette zich eerst, en met succes, aan de verificatie van de 
door de Indische geleerde Manomohan Ghosh (1936) gesuggereerde en later door 
Bulcke onderschreven oplossing van het intrigerende probleem van de bron en het 
voorbeeld van de dichter van het Oud-Javaanse Rämäyal)a: deze heeft inderdaad in 
ruim de eerste helft van zijn uitvoerige werk het Sanskrit Bhattikävya gevolgd. Dit 
leidde tot een grondig onderzoek van het Javaanse gedicht, tot studies over de 
dichterlijke techniek van de auteur - die de normen van de Indische poëtica blijkt 
te hebben gevolgd en o.a. alal11käras (de zg. stilistische opsmuk) en descriptieve 
procédés van zijn voorbeeld overnam - en tot weerlegging van de sinds vele jaren 
op volstrekt onvoldoende gronden meermalen herhaalde stelling, dat de Oud
Javaanse kakawins vele latere interpolaties zouden bevatten: wanneer deze of derge
lijke passages in het Indische gedicht teruggevonden worden, kan er geen twijfel 
bestaan aan hun authenticiteit. In het kort, het Oud-Javaanse Rämäyal)a blijkt 
geheel te voldoen aan de eisen die de Indische theorie aan een mahäkävya stelde en 
alle kenmerken van dat genre te bevatten. Hooykaas legde de resultaten van deze 
onderzoekingen neer in twee monografieën, The Old-Javanese Rämäyal)a kakawin, 
's-Gravenhage 1955 en The Old-Javanese Rämäyal)a, an exemplary kakawin as to 
form and content, Verhandelingen KNAW. 65, 1, Amsterdam 1958 en bovendien in 
elf artikelen (opgesomd in laatstgenoemde verhandeling, p. 8). 

In Londen kon Hooykaas ook - in samenwerking met zijn eerste vrouw Jacoba 
van Leeuwen Boomkamp, die van 1956 tot haar overlijden in 1965 eveneens 
correspondent van de Afdeling Letterkunde was (zie Jaarboek KNA W 1965-1966) 
- zijn op Bali verzameld en tijdens een verlof in 1958-1959 in belangrijke mate 
aangevuld Balisch handschriften-materiaal bestuderen. Zeer geholpen door 
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mondelinge informatie van inheemse priesters specialiseerde hij zich voornamelijk 
op het terrein van het Balische ritueel. Het voortbestaan van Indische godsdienst
vormen op Bali had uiteraard herhaaldelijk onderwerpen geleverd voor tijdschrift
artikelen - vaak van buitenlanders en buitenstaanders met deels artistieke, deels 
wetenschappelijke, soms ook toeristische interesse - en er waren ook enkele disser
taties verschenen, maar een grondig inzicht in het zeer gespecialiseerde ritueel en een 
begrip van de vele daarbij gebruikte teksten vallen slechts te verwerven door studie 
van de uitgebreide desbetreffende inheemse handschriftelijke literatuur aangevuld 
met mondelinge inlichtingen van priesters ter plaatse. Het is Hooykaas' verdienste 
geweest zich met enthousiasme en voortvarendheid aan deze urgente taak te hebben 
gezet. Het was hem daarbij in de eerste plaats te doen om publikatie en interpretatie 
van de in zijn uitgebreide handschriften-collectie aanwezige gegevens, minder om 
godsdienst- en cultuurhistorisch onderzoek naar herkomst en samenhang van de 
talloze rituele elementen, de relaties tussen priester- en volksgeloof, of historische, 
respectievelijk sociologische achtergronden. Dat neemt intussen niet weg, dat er veel 
wetenswaardigheden van deze aard in zijn publikaties ter sprake komen, evenmin, 
dat de auteur zich soms uitdrukkelijk richt tot degenen die in algemene zin in 
Hinduïstisch ritueel en Indische godsdienst geïnteresseerd zijn. 

De resultaten van dit werk zijn grotendeels neergelegd in een reeks Akademie 
verhandelingen, daarnaast ook in artikelen van kleinere omvang. Een deel van de 
verhandelingen handelt over meer dan één onderwerp. De Ágama Tirtha (1964) bv. 
heeft terecht als ondertitel Five studies in Hindu-Balinese religion: men vindt er 
uitvoerige gegevens in over de nog steeds vereerde Sarasvati, the goddess of 
learning; over Yama-räja, the Lord of Judgment; Padmäsana, the Throne of God; 
Siva-linga en Siva-rätri, the Night of Worship. The Surya-sevana, met als ondertitel 
The way to God of a Balinese Siva priest (1966) handelt weliswaar, in verband met 
een uitgave en vertaling van desbetreffende manuscripten, vooral over de realisatie 
van de eenheid van de ziel van de priester met God en de vervaardiging van het 
Heilige Water, maar bevat ook tal van met dit onderwerp meer of minder samen
hangende appendices alsook beschrijvingen van mantras en mudräs. Was dit boek 
gewijd aan Sivaïtisch dagelijks ritueel, het kreeg een tegenhanger in de uitvoerige 
beschrijving van Boeddhistisch ritueel in het eerste deel van Balinese Bauddha 
Brahmans (gepubliceerd in 1973). Het tweede deel van dit werk is voornamelijk 
gewijd aan exorcisme, reinigingsritueel en de verering van bepaalde godheden. In 
hetzelfde jaar zag het licht Kama and Kala. Materials for the study of shadow 
theatre in Bali, wederom een uitgave en vertaling van teksten, o.a. de Dharma 
pavayanan, en uitvoerige noten en appendices. In 1974 verscheen te 's-Gravenhage 
Cosmogony and Creation in Balinese tradition, een verzameling van studies over en 
tekstuitgaven betreffende verschillende Balinese voorstellingen omtrent deze onder
werpen, ten dele van Indische, ten dele waarschijnlijk van oud-inheemse oorsprong. 

Indische oorsprong: verspreide opmerkingen daarover zijn in deze werken te 
vinden, een enkele maal zelfs in de vorm van een hoofdstuk (A comparison of Saiva 
ritual in South India and Bali, in Sürya-Sevana, p. 141-156), waarin de auteur met 
behulp van moderne secundaire literatuur over het Indische Sivaïsme de verschillen 
tussen Indisch en Balisch ritueel poogt te schetsen. Overigens was hij zich van een 
tekort aan Indologische kennis en van vertrouwdheid met de primaire Sanskrit 
literatuur terdege bewust: bij herhaling sprak hij de wens uit, dat een Sanskritist of 
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Buddholoog op zijn materiaal verzamelingen en conclusies zou voortbouwen en licht 
zou brengen in vragen omtrent, bv., de Indische geografische, chronologische of 
godsdiensthistorische aanknopingspunten van Balisch geloof en ritueel. Inderdaad, 
een Sanskritist kan bij lezing van zijn boeken meermalen aanvullingen geven of 
rectificaties voorstellen. Het was daarom een verstandig besluit bij de voorbereiding 
van de grote publikatie van (min of meer correcte) Sanskrit teksten Stuti and Stava 
(bauddha, saiva and vai~l}ava) of Balinese brahman priests, Amsterdam 1971 
de hulp in te roepen van een godsdiensthistorisch georiënteerd Sanskritist, 
Dr. T. Goudriaan, die zich met de uitgave en vertaling van de teksten alsmede met 
hun verankering in de Indsiche traditie belastte, terwijl Hooykaas zelf hun rituele 
gebruik toelichtte. 

Men zou zich kunnen voorstellen, dat sommige lezers van Hooykaas' publikaties 
af en toe een gevoel van lichte irritatie of een neiging tot kritiek voelen opkomen, 
wegens de uiterlijke vorm (de onrustige typografie) van deze werken, de soms wat 
onsamenhangende betogen en de vele uitweidingen, de ietwat bloemrijke en 
eigenaardige stijl, de toespelingen op persoonlijke belevenissen, de presentatie van 
de stof in de vorm van met commentaar en digressies omklede bronnenuitgaven, on
volledige behandeling van vele besproken onderwerpen en aangeroerde problemen, 
zij zullen daarbij echter steeds het volgende moeten bedenken. Het is een grote 
verdienste geweest de uitgebreide cultuur-historisch uitermate belangrijke Balische 
religieus-ritualistische literatuur te verzamelen en - na min of meer incidentele, 
altijd onvolledige en afgebroken pioniersarbeid van anderen (Sylvain Lévi: Sanskrit 
teksten; McPhee: Wajang; Jane Belo: de dorps- of tempelpriester, etc.) - op 
systematische wijze een aanvang te maken met publikatie en studie van de daarin 
behandelde stof. Men zal rekening moeten houden met de aard van het bestudeerde 
materiaal; de rituele teksten en handelingen zijn veelal in de vorm van notities voor 
particuliere doeleinden, in ieder geval niet in volledige compendia ten onzen 
behoeve, noch met het oog op wetenschappelijke publikatie geboekstaafd of be
schreven. Men zal waardering moeten hebben voor de veelsoortige terloops geboden 
informatie omtrent locale toestanden en gebruiken; voor de uiteraard niet altijd 
definitieve oplossing van allerlei problemen, waartoe het gepubliceerde materiaal 
aanleiding geeft; voor de zeer vele gevallen, waarin nieuws aan het licht gebracht 
wordt en de resultaten van vroegere publikatirs zijn aangevuld en verbeterd; voor de 
uitvoerige bibliografieën en de evaluatie van het werk van voorgangers, en niet het 
minst voor de ijver en de toewijding waarmee Hooykaas tot de laatste dag gewerkt 
heeft: bij zijn overlijden lagen er nog drie boeken van zijn hand bij drukkers of 
uitgevers. 

Een bibliografie van de Heer Hooykaas wordt gepubliceerd in de Bijdragen tot de 
Taal-, Land- en Volkenkunde 1980. 
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