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LEVENSBERICHT 
VAN 

W. F. STUTTERHEIM 

(27 September 1892-10 September 1942) 

Willem Frederik Stulterheim werd den 27en Sept. 1892 te Rot
terdam geboren, waar hij zijn jeugd doorbrarht en het gymnasium 
bezocht. Na drie jaren te Utrecht in de Nederlandsche letteren 

en de kunstgeschiedenis te hebben gestudeerd, belette de wereld
oorlog hem het candidaatsexamen in die vakken af te leggen. Hij 
werd onder de wapenen geroepen en kon zich eerst weer aan de 
studie wijden nadat hij in 1918 was aangewezen als toekomstig 
taalambtenaar in Indischen dienst. Als student in de Indische 
letteren aan de Leidsche Universiteit volgde hij daarop met vrucht 
de colleges van de hoogleeraren Snouck Hurgonje, Vogel, H azeu, 
Van Ronkel en Krom, waarna hij in 1924 onder laatstgenoemden 
hoogleeraar promoveerde op een proefschrift getiteld "Rämalegen
den und Rämareliefs in Indonesien". Dit geschrift verscheen in 

de serie "Der Indische Kulturkreis" en was op bijzonder kunst
zinnige wijze uitgegeven door den bekenden architect en kenner 
der Siameesche kunst Karl Döhrmg, met wien de auteur bevriend 
wa~ geraakt en voor wien hij zijn leven lang een bijzondere hoog
achting zou blijven koesteren. 

Na de voltooiing van zijn studie werd Stulterheim bij Gouv. 

Besl. van 25 Sept. 1924 benoemd tot ambtenaar voor de be
oefening der Indische talen en ter beschikking gesteld van het 
Hoofd van den Oudheidkundigen Dienst in Ned. Indië ten einde 
met werkzaamheden bij dien dienst te worden belast. Het was een 
werkkring naar zijn hart, hetgeen echter niet kon voorkomen, dat 
toen de zorgen voor zijn gezin groote finanrier:le offers van hem 
vergden en het bescheiden salaris van den adjunct-oudheidkun
dige hierin niet vermocht te voorzien, hij, hoewel noode, gehoor 
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gaf aan de roepstem van het Onderwijsdepartement om als 
Directeur van de Oostersch klassieke afdeeling der onlangs opge
richte A.M.S. te Soerakarta op te treden. Aan deze benoeming had 
hij de voorwaarde verbonden dat hem zou worden toegestaan, 

voorzoover zijn ambtsbezigheden het toelieten, zich aan de be
oefening der archeologie te blijven wijden. En aldus geschiedde. 
Zijn vacanties en overigen vrijen tijd besteedde hij voortaan aan 
zijn lievelingsvak; hij ondernam verscheidene reizen naar Bali, 
bezocht weinig bekende oudheden op Java, verrichtte ontgravingen 
en stelde de resultaten van zijn onderzoekingen op schrift. Achter

af beschouwd is zijn verblijf te Solo en later te Djokja, toen de 
Oostersch klassieke af deeling der A.M.S. daarheen wa ~ overge
plaatst, ongetwijfeld een "blessing in disguise" voor Stutlerheim 
geweest. Het heeft hem in nauwe aanraking gebracht met de 
Javaansche cultuur zooals die, evenals voorheen, haar brand- en 

middelpunt in den vorstelijken kraton vond; het heeft hem de 
feesten en plechtigheden in dat milieu doen bijwonen, de aldaar 
heerschende zeden en gewoonten van dichtbij doen gadeslaan; 
kortom het heeft zijn blik verruimd, zijn kennis verrijkt. In niet 
geringe mate is aan dit laatste mede ~en goede gekomen de 
hechte vriendschap die hem met den nobelen drager en bevor

deraar der Javaansche cultuuridealen, wijlen Z. H. Mangkoene

gara VII, verbond. In hun liefde voor de Javaansche oudheid 
hadden vorst en Stulterheim elkaar spoedig gevonden en hun on
derlinge omgang is een voortdurende bron van opwekking en in
spiratie voor beiden geweest. 

Na tien jaren als Directeur der A.M.S. werkzaam te zijn ge
weest was Stutlerheim de aangewezen persoon om in 1936, bij de 
repatrieering van den spreker, deze als Chef van den Oudheid
kundigen Dienst op te volgen. Hij bleef in deze functie werk
zaam tot de oorlog tegen Japan uitbrak rn aan allen aroeid van 
wetenschappelijken en cultureelen aard een even tragisch als 
plotseling einde werd gemaakt. Nochtans werd de pretentie van 
het goede met de Javaansche cultuur voor te hebben door den 
Japanschen overweldiger overeind gehouden en dit was de reden 
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waarom Stutterheim, na in Maart 1942 in het fort te Djokjakarta 

gevangen te zijn gezet, enkele maanden later op vrije voeten werd 
gesteld ten einde aan het ]apansche bewind advies uit te brengen 
nopens de verdere restauratie van Baraboe<:loer, welke volgens 
dat bewind urgent zou zijn. Tot het opstellen van dit advies werd 
Stutlerheim vergund zich te Batavia te vestigen, doch voordat hij 

zich van deze, penibele, taak had kunnen kwijten openbaarde zich 
de hersenziekte waaraan hij op 10 Sept. 1942 op vijf tig- jarigen 
leeftijd overleed. 

Toen Stutterheim met de publicatie van zIJn proefschrift zIJn 
wetenschappelijke loopbaan aanving was hij 32 jaar oud, een 
volwassen man, en nog slechts achttien jaren zou het hem ver
gund zijn in dienst der wetenschap werkzaam te zijn. Wanneer 
hij in dien betrekkelijk korten tijd arbeid heeft verricht die een 
lang menschenleven had kunnen vullen, is dit behalve aan zijn 

ontembaren ijver en bruisende energie te danken geweest aan de 
bijzondere gaven waarmede de natuur hem bedeeld had. Want 
in verschillende opzichten was Stutter heim een bijzondere per
soonlijkheid, door een veelzijdige begaafdheid gekenmerkt. Aan 
een helder verstand en wetenschappelijken aanleg paarde zich 

een artistiek temperament dat zich op velerlei gebieden met ge
lijk gemak uitte. Reeds jong had hij zich tot een verdienstelijk 
pianist ontwikkeld, groot bewonderaar en voortreffelijk vertol

ker vooral van Bach; voor de teeken- en schilderkunst toonde hij 
een opmerkelijk talent, in die mate zelfs, dat hij langen tijd ge
meend had in die richting zijn bestemming te moeten zoeken 
alvorens hij zich voor goed tot de wetenschap wendde; hierbij 
voegden zich een fijn ontwikkelde literaire smaak en een niet 
minder fijn ontwikkeld gevoel voor humor, eigenschappen die 
hem onder zijn vrienden als boeiend causeur en geestig brief

schrijver deden uitblinken. 

Is het te verwonderen dat toen deze sprankelende geest met de 
oudheidkunde in contact kwam er een vuurwerk van rondom 
uitspatten de vonken ontstond? Dat niet alleen de verrassendste 
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vondsten en ontdekkingen elkaar in ras tempo opvolgden, maar 
d:lt er ook heftige conflicten met de gevestigde opinies zijner voor
gangers tot uitbarsting moesten komen? Het een ging onvermij
delijk met het ander samen. De Indonesische archeologie immers 

heeft het voorrecht gehad onder hare grondleggers geleerden van 

groot formaat als Kern en Brandes te tellen. Het gewicht van hun 

autoriteit woog zwaar en sterk was dienovereenkomstig de nei
ging der in hun school gevormden om in het eenmaal door hen 
gebaande spoor te volgen. Niet aldus echter Stutterheim. Strijd
baar van natuur als hij was behoorde hij allerminst tot degenen 

die een deugd zien in het iurare in verba magistri. Het tegendeel 

is eerder waar. Een gevestigde opinie prikkelde hem tot verzet, 
in het werk van zijn voorgangers interesseerde hem vóór alles 
datgene, wat verouderd was en vernieuwing behoefde, wat kwets
baar was en vat gaf aan critiek. Doch afbreken alleen lag even

min in zijn aard. Zoo hij met felheid en overtuiging de opvattin

gen van zijn voorgangers bestreden heeft, was het steeds om hier

mede een punt onder den voet te krijgen van waaruit hij zijn ont
dekkingstochten zou kunnen aanvangen. Want zoo hem iets in het 
bloed heeft gezeten dan was het de hartstorht tot ontdekken; tot 
het volgen van ongebaande wegen, het openen van verrassende 

gezichtspunten, het blootleggen van nieuwe problemen en het 

vinden van hun oplossingen. 
Dankt de oudheidkunde aan dezen hartstocht een belangrijke 

verrijking van kennis en inzicht op bijna al haar gebieden, zoo
als bijna van zelf spreekt was het niet enkel goeds dat er uit ge

boren werd. Bij tijden is Stutterheim ongetwijfeld met meer on

stuimigheid vooruit gestormd dan in wetenschappelijk opzicht 
verantwoord kon heeten; heeft hij te luchthartig theorieën opge
zet en hypothesen om zich heen gezaaid; heeft hij ook wel eens 
meer agressieviteit ontwikkeld dan de omstandigheden noodig of 

wenschelijk maakten. Hierbij komt dat sommigen - onder wie 

zijn promotor in de eerste plaats - zich hij Stutlerheim wel eens 

hebben gestooten aan een tekort aan bescheidenheid en een teveel 
aan eerzucht. Wat dit laatste betreft: te loochenen dat Stutter-
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heim eerzuchtig was zou stellig onjuist zijn, doch dan erkenne 
men tevens dat het een bijzonder soort eerzucht was die hem 
voortdreef; een eerzucht vrij van ijdelheid. Het is nimmer zijn 
wensch geweest te schitteren op bijeenkomsten; eerbewijzen en 
titels lieten hem koud; een hoogleeraarsarnbt ambieerde hij niet, 
zelfs niet in de toekomst wanneer hij zijn Indische loopbaan zou 

hebben afgesloten. In die toekomst zag hij zich zelf liever op een 
geheel nieuw arbeidsveld werkzaam - de prae-columbiaansche 
cultuur in midden-Amerika stond hem hierbij voor den geest -
om ook daar ginds ongebaande wegen te kunnen volgen en de 
wetenschap met zijn vondsten te verrijken. Zoo er dus van eer

zucht hij Stulterheim sprake is geweest, dan was het de gezonde 
eerzucht van den ontdekkingsreiziger die t'r naar haakt als eerste 
zijn vlag op onbekend land te planten en hiermede anderen voor 
ti." gaan en voor te lichten. 

Volgen wij Stulterheim thans op de voornaamste van zijn ont

dekkingstochten, dan is het zijn proefschrift dat het eerst onze 
aandacht vraagt. Zijn Rämalegenden valt in twee gedeelten uit
een in elk waarvan hij een eigen weg insloeg, geheel nieuwe per
spectieven openend. Werd vroeger op gezag van Kern en Hazeu 
algemeen aangenomen, dat de belangrijke verschillen tusschen 

de Javaansche lakon-literatuur en de beide groote Indische hel
dendichten, waaruit die literatuur haar bouwstoffen heeft geput, 
hun ontstaan voornamelijk te danken hebben gehad aan een door
loopende reeks van misverstanden en misinterpretaties bij de 
inheemsche bewerking van de uitheemsche stof, hiertegenover 
werd door Stutlerheim onweerlegbaar aangetoond, dat de be
doelde verschillen uit de volksoverleveringen voortspruiten welke, 
naast de officieele redacties der beide heldendichten, van oudsher 
in Voor-Indië in omloop zijn geweest. Voorts stelde de auteur het 
merkwaardige feit in het licht, dat vele typische trekken uit deze 
volksverhalen niet alleen hun weg in de wajang-literatuur heb

ben gevonden, maar ook waardig zijn gekeurd om op een zoo 
beroemd bouwwerk als den Ciwa-tempel van de tjandi Lara 
Djonggrang te worden afgebeeld. 
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StuLterheim is op het in dit eerste deel van ZIJn proefschrift 
geëntameerde onderzoek later niet meer of slechts zeer terloops 
teruggekomen, in tegenstelling met het (mderwerp dat hij in het 
tweede gedeelte ervan aansneed. Het ging hier om de uitbeelding 
van een deel van den Räma-cyclus op een bouwwerk van veel 

jonger datum, n.l. de Oost-Javaansche tjaJ)~i Panataran, en hier

bij kwam van zelf een zeer belangrijk probleem aan de orde: de 
receptie van de Indische cultuur door de inheemsch-Javaansche 
nmenleving. Men kan zeggen dat dit probleem Stutterheim in 
zijn latere leven niet meer met rust heeft gelaten; steeds opnieuw 

kwam hij er op terug, het wentelend en keerend en van steeds 
andere zijden belichtend en er het nieuwe materiaal aan toetsend 
dat hij uit de kunst en de geschiedenis te voorschijn had gebracht. 
In het middelpunt stond hierbij de juiste waardeering van de 
evolutie welke de Hindoe-Javaansche kumt gedurende de zeven 
eeuwen van haar bestaan heeft doorgemaakt, meer in het bijzon

der de rol die de oud-inheemsche voorstellingen in die evolutie 
hebben vervuld. Zooals men weet, is die rol steeds belangrijker 
geworden. Terwijl in de oudste periode, wanneer het centrum der 
cultuur op Midden-Java is gevestigd, het Indische element daar
in sterk op den voorgrond treedt, gaan in het latere, Oost

Javaansche tijdperk de autochthoon Javaansche elementen meer 
en meer praedomineeren. Brandes en andere geleerden van de 
oude school hadden dit verschijnsel, gemeten aan den klassiek
Indischen maatstaf, als een degeneratieverschijnsel opgevat en het 
is vooral tegen deze voorstelling dat Stu'terheim fel protest heeft 
aangeteekend. Volgens hem bestond er eerder reden van een op
bloei dan van een neergang, van een regeneratie dan van een 
degeneratie te spreken. Immers de Indische gedachtenwereld was 
den Javaan immer vreemd geweest en gebleven. De vormentaal 
der kunst, waarin die gedachten op Midden-Java waren uitge
sproken, was de zijne nooit geweest. Eerst in het Oosten des 

eilands, bij het nieuwe begin der kunst, ~lagen de in het onder
bewustzijn verdrongen prae-hindoeistische voorstellingen er in zich 
te doen gelden. Zij blijven zich weliswaar bullen in bet conven-
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tioneele gewaad der overgeleverde Indische kunstvormen, doch 

hun inhoud wordt voortaan door de Inrlonesische prae-animis

tische wereld- en levensconceptie bepaald. Deze op Oost-Java tot 
bloei gekomen kunst is derhalve een 7uiverder vertolking van 

wat er in de Javaansche volksziel leefde, zij is warmbloediger en 

levenskrachtiger, ja, onder een bepaald aspect gezien zelfs "ouder" 

dan die der voorafgaande periode, en het is even onjuist te haren 

aanzien van degeneratie te spreken als dat het b.v. onjuist is de 
kunst van Gandhära te verkiezen boven de oud-Indische, omdat 
de eerste meer dan de laatste beantwoordt aan onze Westersche, 

onder klassieken invloed gevormde schoonheidsidealen. 

Zooals gezegd is een goed deel van Stutterheim's werkzaam

heid er op gericht geweest deze zijne denkbeelden aangaande de 

o!ltwikkeling der Hindoe-Javaansche cultuur ingang te doen vin
rlen. Hij heeft hierbij in het bijzonder studie gemaakt van de bij

zettingsgebruiken en in nauwe aansluiting daarop van de bijzet

tingsbeelden, hun beteekenis voor den eeredienst, hun plaats in 

de historie en in de ontwikkeling der kunst. Maar ook op andere 

gebieden heeft hij zijn theorieën aan de praktijk getoetst, op dat 
der epigraphie, iconographie, architectuur en relief -interpretatie, 

en als steeds zocht hij ook hier de verklaring der zich voltrekken

de veranderingen en verschuivingen in de krachten, voortgekomen 

uit den prae-animistischen - of zooals hij het met een zelf ge

maakten term uitdrukte - uit den magicistischen oergrond der 
oud-inheemsche gedachtenwereld. 

Het is zeer te betreuren dat aan Stutterheim de gelegenheid 

heeft ontbroken om zijne in tal van losse opstellen verspreide 

denkbeelden omtrent deze zaken tot een gaaf en goed sluitend 

geheel samen te vatten, hetgeen hem tevens aanleiding had kun

nen geven om thans nog voorkomende oneffenheden in zijn uiteen
zettingen recht te strijken en er enkele hinderlijke tegenstrijdig

heden uit weg te nemen. Maar ook nu we zijn werk voor ons heb

ben gelijk het is, kan daarvan zonder reserve worden getuigd dat 

er et>n nieuw beeld van de Hindoe-Javaansche beschavingsge

schiedenis door is ontstaan, sprekender, levender, waarheidsge-
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trouwer dan het vroeger hestaande, een heeld waaraan Stufter
heirn's naam voor goed verbonden zal hlijven. 

Stutterheim' s onderzoekingen op andere gebieden dan die waar
van hoven sprake was doen mij in de eerste plaats noemen zijn 
geschrift "TjaI}qi Barahoeqoer. Naam, vorm en beteekenis" (1929) 

hetwelk een geheel nieuw licht over het beroemde stüpa-heilig
dom deed opgaan; verder zijn "A javanese Period in Sumalran 
History" (1929), waarin hij, tegen de heerschende opvattingen 
in, het zwaartepunt in de relaties tusschen java en Çrïwijaya naar 

het eerste eiland verlegde; alsmede zijn uitgave van de oorkonde 

van koning Balitoeng van 907 A.D., waardoor voor het eerst 
eenige klaarheid werd gebracht in de zoo uiterst duistere dynas
tieke geschiedenis van Midden-java. 

Dit zijn slechts enkele grepen uit een overvJoedigen oogst, want 
zooals gezegd, behalve door originaliteit wordt Stutterheirn's 

arbeid door groote vruchtbaarheid en veelzijdigheid gekenmerkt. 

Van de talrijke langere en kortere artikelen van zijn hand, op

genomen in het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap, 
de Bijdragen van het Koninklijk Instituut, de Oudheidkundige 
Verslagen, Djawa, de Acta Orientalia, Indian Art and Letters 
e.a. memoreer ik hier nog slechts zijn uitgavr. en bespreking van 

oud-Javaansche inscripties; zijn iconographisc:he en stijlcritische 
studiën welke laatste veel hebben bijgedragen tot de kennis van 
de Oost-javaansche kunstvormen; zijn onderzoek naar de diepere 
heteekenis der Hindoe-Javaansche monumenten, in welk verband, 
behalve het reeds genoemde "TjaI}qi Baraboeqoer", zijn opstel

len over "Oost-Java en de Hemelherg" (Djawa 1926) en over 
de badplaats DjalatoeI}qa (TBG. 1937) vermelding verdienen. 
Meer in het bijzonder moet nog gewag worden gemaakt van zijn 
oudheidkundig onderzoek van het eiland Bali, welks resultaten 
werden neergelegd in zijn "Oudheden van Bali" (1930) en "Indian 
Influences in old-Balinese Art" (1935). Door dezen verdienste

lijken arbeid werd de Balische oudheidkunde als nieuw studie
terrein ontsloten en tevens de stevige basis voor de verdere be
oefening van dezen tak der oudheidkunde gelegd. 
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Een van zijn belangrijkste geschriften IS tevens zijn laatste ge

weest. Het is zijn in 1941 afgesloten studie over den kraton van 
Majapahit (eerlang uit te geven in de Verhandelingen van het 
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van 
Ned.-Ind.). Hierin komt de auteur op grond van een nauwkeurige 
analyse van Prapanca's beschrijving (Nägarakretägama Zg. 8-12) 

en een vergelijking van de daaruit geputte gegevens met de thans 
nog bestaande vorstelijke verblijven op R:!li en in de Vorstenlan
den, tot een alleszins aannemelijke reconstructie van den kraton 
uit de 14e eeuw. Zoo ergens dan is het in deze studie dat de 
schrijver ten volle profijt heeft getrokken van zijn op Midden

Java en Bali vergaarde kennis ten einde deze tot verheldering 
van het uit de historie gevormde beeld te doen strekken. 

Gedurende den korten tijd dat Stutterheim als Hoofd van den 
Oudheidkundigen Dienst in functie was werden onder zijn leiding 
belangrijke werkzaamheden verricht. De reconstructie van het 

groote Çiwa-heiligdom van het Lara Djonggrang-complex werd 

met volle kracht voortgezet, ontgravingen werden ondernomen en 
onderzoekingen ingesteld o.a. op den Goenoeng Woekir, te Ratoe 
Baka en bij de TjaI:1Q.i Djawi. Voorts was er een groote publicatie 
over de interessante, sinds 1985 op den Goenoeng Penanggoengan 

ontdekte oudheden in voorbereiding. 
Hoeveel had niet nog van hem kunnen worden verwacht, ware 

het hem vergund geweest zijn werk ongestoord voort te zetten. 
Het heeft niet zoo mogen zijn. Het past ons echter niet spijt te 
betoonen over hetgeen onverricht moest blijyen bij den aanblik 

van het vele dat door den overledene tijdens zijn leven tot stand 
is gebracht. Het is dan ook met een gevoel van dankbaarheid dat 
Stufterheim's vakgenoot en afscheid van hem nemen. In hun her
innering zal hij blijven voortleven als de moedige waarheidszoe
ker die in zijn kort, doch uiterst vruchtbaar en welbesteed leven 
een schat van nieuwe kennis aan de hem zoo dierbare oudheid
kundige wetenschap gescnonken heeft. 

F. D. K. BOSCH. 


