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LEVENSBERICHT 
VAN 

WILLEM CALAND 

Toen het bestuur dezer Afdeeling mij opdroeg een levens

bericht van wijlen ons medelid, dr. Willem Caland, uit te brengen, 
heb ik gemeend mij niet aan deze taak te mogen onttrekken, 

hoewel ik mij bewust was dat de vervulling daarvan eigenaardige 

moeilijkheden zou medebrengen. De gewoonte wil dat in zulk 

een biografie de overledene niet alleen als geleerde, maar ook 

als mensch wordt geteekend en misschien ontleen en aan dezen 
eisch de levensberichten der Koninklijke Akademie wel een 

groot deel van hun belangrijkheid. 

Ik heb niet het voorrecht gehad mij te mogen rekenen tot 

den kring der intieme kennissen van Willem Calando Feitelijk 

behoorde hij ook tot die oudere en thans nagenoeg uitgestorven 
generatie van Sanskritisten, die de kennis van de heilige taal 

der Hindoes onmiddellijk hadden ontvangen uit den mond van 

den grootmeester Kern, den grondlegger van de wetenschappelijke 

beoefening van het Sanskrit in Nederland. 

In de eerste helft der vorige eeuw, in de dagen van de 

Schlegels, van Bopp en Lassen, van Colebrooke en Wilson was 
het nog mogelijk het geheele domein der pas ontdekte Sanskrit. 

studie te beheerschen. Ook Kern, wiens wetenschappelijke 

werkzaamheid hoofdzakelijk in de tweede helft van die eeuw 

valt, heeft het nog vermocht; om niet te spreken van nog menig 

ander gebied, waarop zijn woord gezag had. Maar in dien zelfden 
tijd heeft de beoefening van het Sanskrit en aanverwante vakken 
zulk een vlucht genomen, zich zóó in allerlei richtingen uit

gebreid, dat specialiseering onvermijdelijk werd. Zoo kan het 

licht voorkomen, dat twee indologen. hoewel heide werkzaam 
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op dat uitgestrekte gebied der indische studiën en dus vak

genooten in den ruimeren zin, elkanders speciale studieterrein 

slechts zeer oppervlakkig hebben leeren kennen. 
Caland voelde zich al zeer spoedig aangetrokken tot de be

studeering der Vedische geschriften en in dit toch nog onafzien
baar studiegebied heeft hij zich in hoofdzaak bepaald tot de 

ritueele geschriften, die worden aangeduid met de namen 

briihmana en sütra. Op dit gebied was zijn kennis buiten
gewoon en zijn autoriteit onbestreden. Men moge de speciali
seering op wetenschappelijk gebied betreuren, het meesterschap 
op een beperkt terrein bezit niet alleen een zekere bekoring 
maar ook ongetwijfeld een waarde en beteekenis, die ten slotte 

het groote geheel der betrokken studiën ih hooge mate ten 

goede komen. 
De omstandigheid, die ik heb gemeend voorop te moeten 

stellen, diene tot verontschuldiging, indien ik, weinig vertrouwd 
met Caland's studieterrein, in gebreke mocht blijven zijn werk

zaamheid op dat gebied juist te beoordeelen en op haar volle 

waarde te schatten. Daarentegen is het mij een groote hulp 
geweest dat ons medelid in October 1931 enkele maanden vóór 
zijn overlijden eenige autobiografische aanteekeningen heeft 
opgesteld, die veel belangrijke gegevens bevatten voor zijn 

levensloop en wetenschappelijken arbeid. Een woord van bij
zonderen dank past mij jegens mevrouw Caland, die deze 

aanteekeningen wel te mijner beschikking heeft willen stellen. 
Verscheidene personen, die hetzij door vriendschap of ambt 

met Caland verbonden waren, hebben de gegevens, die mij ten 
dienste stonden, aangevuld. Ik ben hun zeer erkentelijk voor 

hun welwillenden bijstand, in het bijzonder dr. M. E. Houck, 

oud-conrector van het gymnasium te Deventer, die reeds van 
zijn studententijd af met Caland bevriend is geweest. 

Willem Caland werd 27 Augustus 1859 in Den Briel geboren 
als zoon van Pieter Caland en Jonkvrouwe Helena de Jonge. 

Zijn vader was een vermaard waterbouwkundige, vooral bekend 
als de ontwerper van een open waterweg van Rotterdam naar zee_ 
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Ook zijn grootvader, broeder en zwager waren ingenieur. Bij 

den jeugdigen Willem daarentegen openbaarden zich al spoedig 

een aanleg en smaak afwijkend van wat bij de Calands een 
familietraditie geworden was. Zijn belangstelling richtte zich 
vooral op de Oudheid. Reeds op zijn zesde jaar was hij be

gonnen een muntverzameling aan te leggen, die al spoedig 

wijselijk beperkt werd tot antieke munten. Daarbij moest zijn 

tien jaar oudere neef Engelbert de Brauw, de latere Lands
advocaat, hem met zijn Scheller's Lexicon behulpzaam zijn om 
de inscripties op de munten te ontcijferen. Want deze, die toen 
eerstejaars student was, was het eenige familielid dat iets van 

het Latijn af wist. 

Bij zulk een uitgesproken aanleg lag het voor de hand, dat 

Willem Caland zou gaan studeeren. Echter bezocht hij aan
vankelijk de Hoogere Burgerschool in Den Haag, waarvan de 
eerste cursus toegang tot het gymnasium verleende. Het was in 

dezen tijd dat hij werd aangetast door een hevigen aanval van 

gewrichtsrheumatiek; de hartkwaal, die daaruit is nagebleven, 

heeft hem zijn geheeIe leven lang genoopt tot strenge zelf

beperking. Ook de studie mocht slechts met mate worden 
beoefend. 

Van het Haagsche gymnasium heeft Caland steeds de dank

baarste herinneringen behouden. Hij was daar de leerling van 

Beynen, Rutgers den uitnemenden Graecus, van Oordt den 

classicus en historicus en Th. van Aalst, den lateren rector. 
Met laatstgenoemde, die behalve uitnemend docent ook een 
voortreffelijk pianist was, kwam Caland ook in meer persoonlijke 

aanraking door zijn vioolspel. Dr. van Aalst, thans een drie-en

tachtig-jarige, herinnert zich nog Caland als "een stille in den 

lande" maar als een der besten onder zijn oud-leerlingen. 

Aangezien het huiswerk niet veel tijd vereischte, behield Caland 
als gymnasiast zijn belangstelling in zijn muntverzameling. 

Geregeld twee maal per week bezocht hij tusschen 12 en 2 uur 

het Penningkabinet, waar de allerbeminnelijkste oude heer Meyer , 
de directeur, hem voorthielp met de Romeinsche numismatiek . 
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In Juli 1876 (in de maand daarop zou hij zeventien jaar wor

den) deed Caland van uit de voorlaatste klasse van het gymna

sium het examen, dat toelating verleende tot de Universiteit. Het 

was echter een praestatie, die hem allerminst aanleiding gaf om 

zich er op te beroemen. Want het was wel een zeer eigen

aardig examen, zooals Caland het in zijn autobiografische aan

teekeningen beschrijft, dat in het Klein-Auditorium van het 

Leidsche Akademiegebouw, zoogenaamd in het publiek, werd 

afgenomen en waarbij niemand minder dan de groote Cobet 

moest waken tegen mogelijk bedrog, Deze vermocht intusschen 

niet te beletten dat enkele aan de deur geposteerde studenten 

in de letteren de examenopgaven in handen wisten te krijgen 

om ze ijlings te vertalen, die vertaling te vermenigvuldigen en 

onder de examinandi te verspreiden. 
Met het oog op zijn nog zoo jeugdigen leeftijd is Caland nog 

een jaar op het gymnasium gebleven, In dien tijd had hij reeds 

zijn aandacht aan het Sanskrit geschonken. 

In September 1877 werd hij ingeschreven als student in de 

letteren aan de Universiteit te Leiden. Hij kwam dus aan onder 

wat men toen nog noemde "de nieuwe wet", Na het "groot

mathesis" te hebben afgelegd, volgde hij de colleges van Cobet 

en Pluygers, later van Cornelissen en van Kern. Deze bekleedde 

sedert October 1865 den nieuw gestichten stoel voor het Sanskrit 

aan de Leidsche Hoogeschool. Niet te verwonderen was het 

dat het optreden van een zoo geniaal en veelzijdig geleerde 

bijzonder de aandacht trok. Onder de classici was het al spoedig 

een axioma geworden, dat kennis van het Sanskrit voor hen 

hoogst gewenscht, ja onmi~baar was. Zoo volgden zij in den 

regel het college van Kern, maar de meesten zagen al spoedig 

in dat ht>t werkelijk doordringen in een moeilijke taal als het 

Sanskrit en in de cultuur, die in die taal haar uiting gevonden 

heeft, te veel van hun tijd en kracht zou vorderen_ Bovendien 

scheen Kern bij zijn onderwijs niet altijd een duidelijke voor

stelling te hebben van de mate van kennis, die hij bij zijn toe

hoorders mocht veronderstellen. Caland noemt Kern's onderwijs 
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"eigenaardig". "Soms", zegt hij, "scheen het, alsof hij zijn hoor

ders als zijn evenknieën beschouwde, dan weer, alsof ze totaal 

onwetend waren". 
Caland was reeds vóór zijn candidaats de colleges van Kern 

aaan volgen en spoedig was hij door den genialen meester ge

wonnen. Kern's welwillendheid was onbeperkt; zelfs voor zeer 

enkele toehoorders was hij bereid een college te geven. Zoo 

volgde Caland, behalve de colleges voor het Sanskrit, met A. 
Kluyver te zamen een college Avestisch, met Brandes een college 
over Indische oudheden, waarbij de inscripties van Asoka werden 

behandeld. Voor Caland alleen gaf Kern gedurende een geheelen 

cursus een college over Indogermaansche taalvergelijking, "dat 

absoluut oorspronkelijk was en merkwaardige beschouwingen 

inhield, waarin Kern zijn tijd vooruit was". 
Caland's gezondheidstoestand, we zagen het reeds, dwong hem 

tot voorzichtigheid. zoodat hij slechts meI mate aan het studenten

leven kon deelnemen. Toch was hij, hoewel van nature weinig 

expansief, gesteld op den gezelligen omgang met tijdgenooten, 

waarvan hij verscheidene tot zijn vrienden mocht rekenen. Het 

waren vooral Albert Kluyver, de latere Groningsche hoogleeraar, 

Robert Fruyn, later Algemeen Rijksarchivaris, Maurits Houck 
de latere conrector van het gymnasium te Deventer, I. A. Neder

burgh later bijzonder hoogleeraar te Utrecht en J. Berlage later 

rector te Deventer, met wie hij dagelijks omging. Zij die hem 

als student slechts oppervlakkig hebben gekend, herinneren zich 

hem als "een stille, in zich zelf gekeerde figuur, die zich weinig 
aan hetgeen buiten hem lag liet gelegen liggen, niet dee::lnam aan 

sport en vermaken, wellicht omdat hij van jongs af had geleerd 

op lijfsbehoud te moeten bedacht zijn". Degenen, die het voor

recht hadden tot zijn intiemen kring te behooren, waardeerden 

zijn uitstekende eigenschappen van hoofd en hart. die tegenover 
anderen minder tot uiting kwamen ten gevolge van een ietwat 

aristocratische terughoudendheid. Een van zijn vrienden, die 

twee studiejaren jonger was dan hij en hem het eerst in den 

groentijd had leeren kennen, spreekt zelfs van de "vaderlijke" 
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gevoelens, welke Caland toen tegenover hem aan den dag legde 

en van de hartelijke bemoediging die hij van Caland ontving 

en wel - wat wel eigenaardig is voor diens persoon - in den 

vorm van een brief. Reeds in zijn studententijd had Caland de 
reputatie van een geleerde - een kamergeleerde, die zich wei· 

nig in de studentenwereld bewoog. Van het gezelschap "Litteris 

Sacrum" was hij een verdienstelijk lid. 

In latere dagen denkt Caland met voldoening terug aan zijn 

Leidsche jaren. In 1897 schrijft hij aan dr. Houck: "Wat een 
pleizier hebben wij dikwijls aan tafel bij Ouwerkerk (Place 
Royale) gehad, niet waar? H et is toch maar een tijd van heerlijke 

herinneringen, die zalige studententijd '" 

Caland's intiemste vriend was de vroeggestorven Titus van 
Hettinga Tromp, bij wiens familie, die op den Stillen Rijn 
woonde, hij veel aan huis kwam en met wiens oudste zuster 

Jenny Elisabeth van Hettinga Tromp hij zich na zijn candidaats· 

examen in de c1assieke letteren (Sept. 1880) verloofde. 

In 1882 werd het doctoraalexamen afgelegd en in de maand 
September van datzelfde jaar werd Caland benoemd tot leeraar 

in de c1assieke talen aan het gymnasium te Maastricht. Het was 
slechts een tijdelijke benoeming voor één jaar. Het gemeente

bestuur eischte den doctorstitel als voorwaarde voor een vaste 

aanstelling, terwijl Caland's vader de vaste benoeming als voor

waarde stelde voor een huwelijk. Het gevolg was dat den 
13dea Juni 1883 de promotie kon plaats hebben. Uit een brief 
aan dr. Houck, blijkt, dat Caland zijn proefschrift in vijf maanden 

heeft geschreven. Bij de keuze van een onderwerp kwam zijn 

oude liefde voor munten tot uiting. De titel luidde: "De nummis 
AI. Anloniï III viri vi/am et res ges/as illus/ran/ibus com
men/atio (bii E. J. Brill ~edrukt). Bij de bewerking ondervond 
hij veel hulp van den bekwamen numismaat dr. J. P. Six (den 

vader van den lateren Amsterdamschen hoogleeraar J. Six), 

van dr. van Oppen, den rector van het Maastrichtsch gymnasium, 

en van professor Cornelissen. Deze was de feitelijke promotor, 

i -
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Co bet de officieele. Het was de laatste promotie in de letteren 

gedurende Cobet's professoraat. 

Het heeft wellicht voor Caland een zekere bekoring gehad 
zijn maatschappelijke loopbaan aan te vangen in dezelfde stad, 
waar 24 jaren te voren zijn groote leermeester Kern als leeraar 

aan het Koninklijk Athenaeum zijn carrière was begonnen. 

Maar evenmin als Kern Maastricht een geschikt oord vond voor 

iemand van zijn wetenschappelijke neigingen, zoo voelde ook 
Ca land met zijn echt Hollandsche gereserveerdheid, zich weinig 
op zijn plaats onder de luchthartige Limburgers. Toch werd 

zijn ernstige toewijding gewaardeerd en hij zelf voelde zich 

gelukkig niet alleen in zijn jong gezin, dat met een dochter 

vermeerderd werd, maar ook in de sfeer van het gymnasium, 

vooral toen na twee jaren hem het onderwijs van het Grieksch 
in de hoogste klassen werd opgedragen ... Welke werkkring", 
zegt hij, "kan mooier zijn aan een gymnasium dan juist dit 

onderwijs". Het Grieksch had hem trouwens reeds gedurende 

zijn studietijd meer aangetrokken dan het Latijn. 

Wat zijn wetenschappelijke werkzaamheid betreft, wij zien 
hem aanvankelijk in aansluiting aan zijn proefschrift zijn numis
matische studiën voortzetten met een tweetal opstellen in 1884 

verschenen in de Zeitschrift für Numismatik. Op grond van 

deze publicaties werd hem zelfs ondershands de vacante be

trekking van directeur van het Koninklijk Penningkabinet aan

geboden. Dit aanbod stelde Caland voor de keuze Of numismaat 
te worden Of leeraar te blijven en tevens Sanskritist. Hij heeft 
het laatste verkozen en het heeft hem nooit berouwd 1). Het 

geven van onderwijs verschafte hem veel voldoening, want hij 

I) Een brief van 2 Nov. 1884 aan zijn vriend dr. Houck maakt den 
indruk, dat Ca land zich zelf eigenlijk niet als numismaticus beschouwde. 
In aansluiting aan mededeelingen over de ontvangst, die zijn proefschrift 
in geleerde kringen had gevonden, zegt hij: .. Al. gij een onderwerp zoekt 
voor uwe dissertatie en die gauw wilt afmaken, en toch nog misschien 
succes met uw werk wilt hebben, maak dan ook muntstudiën. Ge behoeft 
er geen numismaat voor te zijn .... " 

... 
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bezat de eigenschappen van een voortreffelijk docent. Toch 

haakte hij steeds naar den tijd, dat de eigenlijke dagtaak was 

afgeloopen en het oogenblik voor wetenschappelijk onderzoek 
aangebroken. 

De studie van den Avesta en vooral van de FarvardTn yast 

had Caland op het denkbeeld gebracht, uit de oud.indische en 

oud·iraansche bronnen, gegevens te verzamelen omtrent den 

cultus der voorvaderen - de pitaras zooals zij in het Sanskrit 

worden genoemd. Bij deze studie was zijn oud-leermeester, 
professor Kern, zijn voortdurende hulp en steun. Menig uur 
mocht Caland hem over zijn studie raadplegen in de rustige 

studeerkamer van het huis aan den Ouden Rijn; menigen 

langen brief mocht hij van Kern ontvangen, vooral over kwesties 

van Avesta-interpretatie. Zoo ontstond de eersteling van zijn 
meer omvangrijke werken Über Totenverehrung bei einigen der 
Indogermanischen Yälker. Deze verhandeling werd in 1888 uit

gegeven in de werken der Koninklijke Akademie, nadat een 

gunstig rapport was uitgebracht door de leden Kern en Tieie. 

Hoezeer Caland zich hierover verheugde, blijkt uit een brief 

aan Houck, waarin hij o.a. zegt: "Ik beschouw dit werk als 't 
ware als eene tweede dissertatie en Kern als mijn tweeden 
promotor. Aan hem draag ik het dan ook op, en Z.H.G. aan

vaardde die opdracht". En wanneer hij dan eenigszins uitvoerig 

inhoud en strekking van zijn verhandeling heeft weergegeven, 

laat hij er met beminnelijke bescheidenheid op volgen: "Nu 
moet ge mij één ding beloven, beste Maurits, en dat is, dat ge 
na 'tgeen ik U hier schreef, niet zult gaan denken: "door de 

eer die de Akademie hem aandoet met zijn geschrijf uit te geven 

is onze Willem pedant geworden." Want ik schrijf U dit alles 

niet om te pralen of mij er op te laten voorstaan, maar om U 

van een en ander wat mij - zooals ge kunt denken - en van 
nabij aangaat en nauw aan 't hart ligt, op de hoogte te stellen, 

denkend, dat wat mij belang inboezemt, ook U eenigszins 

interesseeren zal, juist zooals dat omgekeerd het geval zou zijn". 

In zijn autobiografische aanteekeningen zegt Caland over zijn 

--
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Totenverehrung: .. het was, van tegenwoordig standpunt bezien, 

echt pionierswerk en eigenlijk, zooals reeds door Kern en Tiele 

was opgemerkt, vrij onvolledig, daar ook de andere Indo

germaansche volken in het kader hadden behoord." Toch loont 
het de moeite een oogenblik stil te staan bij den bedoelden 

arbeid, waarmede Caland voor het eerst dat nog weinig ont

gonnen studiegebied had betreden. 

Het was een werk van betrekkelijk kleinen omvang, 80 blad

zijden, hetwelk echter een uitgebreide voorstudie had vereischt. 
Meer dan de helft is gewijd aan de Indiërs, en voor 't overige 

behandelt het de Iraniërs, Grieken en Romeinen, de beide 

laatste volken slechts zeer in 't kort ter vergelijking. Het is dus 

in hoofdzaak een studie van het doodenoffer, het sraddha, 

zooals het in het Sanskrit heet. Vooraf gaat een beschrijving 

van het Pil}qapitryajfia ("das Klössevateropfer") volgens het 
srautasufra van Äsvalayana, want dit offer wordt gerekend 

te behooren tot de Vedische ceremoniën, waarbij de drie 

offervuren vereischt worden. Het sräddha daarentegen is een 

"huiselijke" (grhya) ritus, waarbij slechts het ééne op de bruiloft 

ontstoken vuur noodig is. Caland behandelt de verschillende 
soorten sraddhas op grond der Grhyasutras, waarbij ook plaatsen 

uit het epos worden aangehaald, om de gegeven voorschriften 

te toetsen aan de praktijk. 

Van Iraanschen kant worden de Fravashi met de pitaras 
vergeleken, van Grieksche zijde de 9-I!Ol J(lCTQtfJOI en van 

Romeinsche de Manes, Lares, enz. Ten slotte wordt de vraag 

gesteld: "ob auch das Indogermanische Urvolk sieh seine 

Verstorbenen als vergötterte Wesen dachte". Caland sprak de 

meening uit, dat deze vraag niet met zekerheid is te beantwoorden, 

maar dat in elk geval een kiem van dit geloof reeds in den tijd 

der lndogermaansche eenheid moet hebben bestaan. Ook dat 
een bepaalde tijd van het jaar voor de dooden vereering was 

vastgesteld, n.l. het einde van den winter, kwam hem aannemelijk 

voor. Caland besloot zijn studie met de bescheiden opmerking 

dat. wat betreft de doodenvereering bij de oer-Indogermanen. 
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het resultaat daarvan meer negatief dan positief was. Heden 

ten dage. nu de gedachte aan het hypothetische oervolk de 

Indogermaansche taalvergelijking veel minder beheerscht dan 
een halve eeuw geleden, zal men zeker niet geneigd zijn Caland 
dat negatieve resultaat tot een verwijt aan te rekenen. 

Intusschen was Caland reeds in 1887 benoemd tot conrector 

van het pas opgerichte gymnasium te Breda. De verandering 

was een verbetering. "Ik ben hier te Breda als 't ware een 
nieuw leven begonnen", schrijft hij in Maart van 't volgend jaar 
aan Houck, "en heb het eenigszins obscure, dat mij te Maastricht 
begon aan te kleven, afgeschud. Ik kom op de societeit en ga 

met mijn vrouw een enkelen keer naar publieke vermakelijkheden, 

speel tweede viool in een harmonieorkest mede". Met den rector, 

dr. Hoekstra, en zijn verdere collega's verkeerde hij op aan· 
~enamen voet; het aantal zijner leerlingen was klein, niet meer 
dan acht, om mee te beginnen; maar het waren leerlingen, met 

wie iets viel te bereiken. Caland doceerde het Grieksch in de 

hooge re klassen en is dit blijven doen tot 1903, het jaar dat 

hem naar Utrecht riep. Zijn ambtsbezigheden gunden hem 
voldoenden tijd voor wetenschappelijken arbeid. In Kuhn's 
Zeitschrift fiir Vergleichende Sprachforschung verscheen tusschen 

1888 en 1893 een serie Beiträge zur Kenntniss des Avesta. In 

één daarvan trachtte de schrijver te bewijzen, dat op verscheidene 

plaatsen in de Gathas de instrumentaal dienst doet als nominatief. 
Deze hypothese werd aanvaard door Geldner en Bartholomae, 

de toenmalige leiders der Iranistiek, maar schijnt thans geen aan
hangers meer te vinden. In 1891 verscheen nog een uitvoerige 

verhandeling, die in de werken der Kon. Akademie gepubli

ceerd werd, getiteld: Zur Syntax der Pronomina im Avesta. 
Hierin worden vooral over de relativa nieuwe gezichtspunten 

geopend en o.a. verklaard hoe uit het relativum de Nieuw
Perzische izafal is ontstaan. 

In 1893 verscheen bij Brill het werk AIUndischer Ahnencult I), 

I) Altitldischer Ahnencu/t. Das çriiddha nach den verschiedenen Schulen mil 
Renutz",,/! handschri/tlicher Quellen dargestelIl. Leiden: E. J. 8rill 1893. 

---
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waarin Caland uitvoerig het sräddha of Manenoffer behandelt. 

Het is aan Kern opgedragen. Blijkens zijn inleiding stelde de 

schrijver zich ten doel de historische ontwikkeling van den 
dood en ritus na te gaan door de overlevering der verschillende 
Vedische scholen (Sanskrit : säkhii, cara1Ja) te vergelijken. Op 

grond hiervan hoopte hij den betrekkelijken ouderdom dezer 

scholen te kunnen bepalen. Er bestaat een uitgebreide litteratuur 

over het sriiddha (p. IX) en het spreekt van zelf, dat Caland 
die geheel had doorwrocht. Van bijzonder belang bleek de 
sräddha-kalpa in Hemadri's Caturvargacintama1Ji, waarin frag

menten van verloren teksten zijn bewaard. 

Het eigenlijke werk vangt aan met een bespreking van het 

pi1Jtjapit,ryajfia "das Klösseväteropfer" of wel "de vereering der 
Vaderen" (d.w.z. Manes) door middel van zoogenaamde pi1Jt!as 
of "offerkoeken". Wij hebben reeds gezien dat deze ritus wordt 
gerekend te behooren tot het srauta-ceremonieel, omdat hij in 

verband staat met de drie Vedische offervuren. Dit yajfia heeft 

het karakter van een maaltijd den pitaras aangeboden. Deze 

worden uitgenoodigd om plaats te nemen op een bos heilig 

gras met de woorden iiyantu pitaro manojavasal;t. "Laten de 
vaderen snel als de gedachte nader komen" (p. 3). Dan worden 

hun de drie pt'1Jtjas of offerkoeken aangeboden, die bestemd 

zijn voor vader, grootvader en overgrootvader. Vóór en na dezen 

"maaltijd" wordt water geplengd, wenschen worden uitgesproken 

en ten slotte verzoekt men de pita ras op te staan en terug te 
keeren naar het rijk van Yama. Men gebruikt hierbij de formule 
yantu pitaro yathiî/oka", manasiî javena. 

Caland komt nu tot de belangrijke gevolgtrekking dat het 

sriiddha zich heeft ontwikkeld uit den daareven aangegeven ritus 

van het pt'1JtjaPt't!'Yajfia, den doodenmaaltijd, die den pitaras 

wordt aangeboden. Inderdaad worden bij het sräddha dezelfde 
ritueele handelingen verricht, doch de recipiënten zijn niet langer 

de pita ras, maar brahmanen, welke de pitaras vervangen en 

voorstellen en zelfs met den naam der afgestorvenen worden 

aangesproken. Aan deze veranderde opvatting heeft zich de ritus 
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eenigszins aangepast. Zoo merkt de schrijver niet zonder een 

fijnen humor op (p. 155): "Die leiblichen Väter brauchen auch 

etwas mehr Zeit zum Essen als die geistigen, die nur die heisse 
Luft der Klösse zu sich nehmen". Caland's eindconclusie is dus 
(p. 156-7\, dat wij in het sriiddha een vereenvoudigd pi'.u!apitryajlia 

hebben te zien. 

Met groote scherpzinnigheid worden in het 6de hoofdstuk de 

verschillende elementen van den ritus verklaard, maar tevens 

met de noodige voorzichtigheid. Ook hier toont de schrijver de 
zelfbeheersching, die hem een tweede natuur was geworden 
en die hem weerhield van fantastische verklaringen. Caland's 

Altilldischer Ahnencult werd dan ook in deskundige kringen 

gunstig beoordeeld. Richard Pi schel zeide o.a.: "Caland erweist 
sich als ein gründlicher Kenner des Rituals und meist wird man 

ihm un bedingt beistimmen können". En verder: "Es liegt in der 
Natur der Sache, dass in den verdienstlichen Abschnitten IV 

Zur Geschichte des Sräddha und VI Zur Erklärung des Ritus 

manches unsicher bleibt. An Vorarbeiten fehlt es hier ganz, 

und die Schwierigkeiten sind auszerordentlich gross". 

Door zijn eerste twee grootere geschriften had Caland reeds 
een arbeid geleverd van zóó groote beteekenis, dat zijn gezag 

op het gebied der ritueele litteratuur van het oude Indië nu 

voor goed gevestigd was. Het zou het bestek van mijn taak 

te buiten gaan, indien ik trachtte de strekking en beteekenis 
zijner talrijke latere werken op dit terrein in bijzonderheden 
weer te geven. Met een korte aanduiding zal kunnen worden 

volstaan. 

Een tekst van zeer eigenaardig belang is het door Blaamfield 

uitgegeven Kausika-sutra I), een geschrift dat nauw verbonden 

is met den Atharva-veda, den Veda der tooverspreuken. Hier 

bevinden wij ons in de onderste lagen der Indische cultuur, 
waar tevens de wortels der medische wetenschap te vinden zijn. 

1) Journa/ 0/ the Am2rican Orienla/ Soáety, vol. XIV. 

! --
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Ca land betreurt, dat een werk van zoo groot belang voor de 

studie van ethnologie en primitieven godsdienst, niet is benut 

door ethnologen als Tylor, Lubbock en Andrew Lang. ..Es 
scheint fast als beständen the Sacred Books of the East für sie 

nicht" merkt hij op. Zoowel in het belang der philologie als 

met het oog op de ethnologische wetenschap wenschte Caland 

een vertaling van dien zoo uiterst moeilijken tekst te publiceeren. 

De terminologie is, misschien opzettelijk, duister; de tekst zeer 

slecht overgeleverd, zoodat emendatie en conjectuur noodzakelijk 
zijn. Na een reeks van tekstkritische artikelen iu de Zeitschnft 

der Deutsclzetl M orgenländischen Gese/lschaft verscheen in 1900 

Altindischer Zauberritual. Probe einer Übersetzung der wichtig

sten Theile des Kau§ika-sütra, in de Verhandelingen dezer 

Akademie. 
Zes jaren later volgde mede in de werken der Akademie 

een verhandeling van Caland's hand, getiteld Die altindischen 

Tod/en- und Beswtlungsgebräuche. Het onderwerp in dezen titel 

aangeduid, was te voren reeds herhaaldelijk behandeld, o. a. 

door Colebrooke en Wilson, maar nooit met zoo groote vol

ledigheid als thans. Vroegere schrijvers hadden het ritueel van 
één school (Äsvalayana) of hoogstens van vier scholen bewerkt, 

Ca land benutte de traditie van niet minder dan dertien Vedische 

scholen. De verdienstelijke Duitsche geleerde, dr. Eugen H ultzsch, 

die jaren lang als Government E;>igraphist in Zuid-Indië 

werkzaam was (later werd hij hoogleeraar te Halle), had Caland 

copieën van een aantal der benoodigde teksten verschaft - de 
zoogenaamde pitrmeaha-sutras van Baudhayana, Hiral)yakesin, 

Apastamba en Gautama, waarop Caland's aandacht het eerst 

gevestigd was door de in het Taittirïya-ära':lyaka (boek VI) 

voorkomende citaten, die op den doodenritus betrekking hebben. 

Sinds dien tijd is over dit toenmaals nieuwe onderwerp nog 

meer bekend geworden, zood at volgens Caland's overtuiging 

"een tweede, vermeerderde bewerking alleszins op haar plaats 

zou zijn". 

De gestadige productie van zeer degelijken wetenschappelijken 

41 
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arbeid zal te meer onze bewondering afdwingen, als men bedenkt 

dat in de eerste plaats conrectoraat en leeraarschap zijn krachten 

vergden. En die krachten waren beperkt. In een brief van 
28 Augustus 1890 schrijft hij aan zijn vriend Houck: "Gij moet 
namelijk weten, dat ik sedert die ellendige influenza, die ook 
mij te pakken had, mij ellendig gevoeld heb. Voor menschen, 

wier lichaam niet geheel normaal is, schijnt het een gevaarlijk 

ding geweest te zijn. Ten minste mijn hartkwaal is er zoo door 
verergerd, dat ik op raad van Rosenstein eenige weken de baden 
te Nauheim bij Frankfort alM. ben gaan gebruiken". Van toen 
af aan werd in den regel een gedeelte van de zomervacantie 

te Nauheim doorgebracht. 

In het jaar 1897 werd Caland. tot zijn niet geringe voldoening, 

benoemd tot lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 
waardoor hij de zeer gewaardeerde gelegenheid kreeg op de 
maandelijksche bijeenkomsten vakgenooten te ontmoeten. Men 
weet, hoe geregeld hij de vergaderingen placht bij te wonen en 

hoe gaarne hij de vruchten van zijn studie aan de Akademie 

ten beste gaf. Zijn "maiden-speech" vond plaats in April 1898; 
het was een uitvoerige verhandeling over "een lndogermaansch 
lustratiegebruik", vooral de circumambulatie met toekeering der 
rechter-, resp. der linkerzijde. 

De studie der ritueele litteratuur bracht Caland ook tot een 

onderzoek van het zoogenaamde Vaitänasütra, hetwelk tot den 

Atharvaveda behoort. In een uitvoerig artikel in de Wien8r 
Zeitschrift für die Kunde des Morgen/andes (1900) bewees hij. 
dat de aard van den bedoelden tekst door den uitgever en 

vertaler Richard Garbe ten eenenmale miskend was. De Duitsche 

geleerde had dit werk op één lijn gesteld met een sütra als dat 
van Ápastamba. dat den ritus van den adhvmyu beschrijft. Door 
deze opvatting bracht Garbe het Vaitänasütra telkens in tegen
spraak met hetgeen van den Vedischen ritus bekend is. Caland 
bewees nu, dat de in het VatÏänasütra beschreven ritus bedoeld 

is niet voor den adhvaryu, maar voor den brahman, een anderen 

priester, die een functie vervult bij het Vedische offer. en wel 

J 
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in aansluiting aan den Atharvaveda. Later, in 1910, volgde van 

Caland's hand een geheel nieuwe vertaling van het Vaitänasïltra, 
in de Verhandelingen der Akademie opgenomen, die heer wat 
verschilt van die van Garbe. 

Ook verspreidde zijn studie licht omtrent de strekking van het 

20tte boek van de Atharvaveda-sa1'flhitä. Tot de helpers van 

den brahman behoort ook de priester, die brähmaIJiiccha1'flsin 

wordt genoemd maar wiens oudere benaming eveneens brahman 
was. Het bedoelde 20-te boek bevat de verzen uit den Rgveda, 
die deze priester bij het soma-offer heeft te reciteeren. 

In een tweetal geschriften heeft Caland nog de kiimyii i#ts 

behandeld, d. w. z., de varianten op het onbloedige offer (van 

rijst of gerst), waarmede de vervulling van een bepaalden 

wensch verbonden is I). 

Toen Caland de zomervacantie van het jaar 1902 bij uit
zondering te Hummeloo in den Achterhoek doorbracht, werd 

hij op de aangenaamste wijze verrast door een schrijven van 

professor Gallée meldend dat de faculteit der letteren te Utrecht 

voornemens was hem voor te dragen voor een benoeming tot 

lector in het Sanskrit. In dien tijd was de kennis der beginselen 
van het Sanskrit één van de drie vereischten voor het doctoraal 

examen in de Nederlandsche letteren. Te Utrecht was het Sanskrit 

eerst gedoceerd door Gallée en daarna door dr. J. van der Vliet, 

den hoogleeraar voor het Latijn. Deze werd in 1902 opgevolRd 
door dr. P. H. Damsté, maar alleen voor het Latijn, zood at in 

het Sanskrit-onderwijs op andere wijze moest worden voorzien. 
Caland aanvaardde ~aarne het voorstel hem gedaan. Zoo 

begon hij, nog conrector zijnde, in November 1902 het onder

wijs in het Sanskrit, voor1oopig éénmaal per week. Nadat 

15 Februari 1903 de benoeming tot lector geschied was, ver
huisde hij in September van datzelfde jaar naar Utrecht. De 
omstandigheid dat reeds spoedig één zijner leerlingen, mejuffrouw 

I) .. Ot.cr de Wetlscnoffers" (Versi. en Meded. Kon. Ak. v'. Wct. 1901 en 
Altindisclle Zoubcrci. Dors/eI/uni der olfindischen .. Wunschop/er" (ibid. 1908) . 
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Dieuke Gaastra, op een Sanskrit onderwerp wenschte te promo

veeren, werd aanleiding tot Caland's benoeming tot buitengewoon 

hoogleeraar (24 Juni 1906). Op 22 October van datzelfde jaar 
aanvaardde hij het professoraat met een rede getiteld De studie 

van hei Sansk,.it in verband met ethnologie en klassieke philologie. 

De nieuwe leerstoel omvatte behalve het Sanskrit ook de 

lndogermaansche vergelijkende taalwetenschap. Dit deel zijner 

leeropdracht gaf Caland aanleiding om zich met het Litausch 

vertrouwd te maken. Hiervan getuigt een voordracht Over taal 

en zeden der Liiauers, door hem in 1913 op een directie
vergadering van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap uit

gesproken 1). 

Van genoemd genootschap was Caland jaren lang één der 

directeuren. "Hij was een zeer ijverig lid der directie", schrijft 

mij prof. P. Fijn van Draat, "miste nooit een vergadering en 

was mij zeer dankbaar, toen ik gedurende de laatste maanden 

van zijn leven hem van het verhandelde geregeld op de hoogte 

kwam stellen, daar zijn kwaal hem aan zijn stoel of zijn bed 

bond. Van jongs af aan had de numismatiek zijn liefde, en 
wanneer ons genootschap ten bate van ons Museum koop van 

een of andere munt overwoog, liet de directie zich bijna uit

sluitend leiden door zijn advies. Zooals u misschien bekend is, 

wordt op de maandelijksche directie-vergaderingen, zoodra de 

zaken van het Genootschap zijn afgehandeld, door één der 
bestuursleden een voordracht gehouden. Caland bewoog zich 

dan steeds op het gebied der zeden, gewoonten, adat, enz. enz. 
van den Hindoe. Zijn laatste voordracht, een paar jaar geleden, 

was over muziek bij ritueele plechtigheden. Caland was zelf 

een goed musicus en speelde lang in quartetten mee". 

Na het overlijden van Speyer in October 1913 werd Caland 

in het begin van het volgend jaar benoemd tot hoogleeraar in 
het Sanskrit en de Indische archaeologie aan de universiteit te 

Leiden. Om verschillende redenen van persoonlijken aard heeft 

') Later gedeeltelijk bewerkt io het Archiu für Religionswissenscha!t. 

J 
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hij voor deze benoeming bedankt; hij was trouwens niet gepolst 

omtrent zijn bereidheid een dergelijke aanstelling te aan...aarden. 
In dit verband zij nog vermeld dat Speyer's levensbericht in 
deze Akademie door Caland werd uitgebracht. 

Zoo bleef Caland dan in Utrecht. maar er werd moeite gedaan 

om hem ordinarius te maken. Ten gevolge van den oorlog duurde 

het tot 25 Mei 1917, dat deze benoeming plaats vond. Zijn 

leeropdracht werd thans uitgebreid tot Sanskrit, vergelijkende 
Indogermaansche taalwetenschap en Oud-Perzisch. De laatste 
twee vakken waren op Caland's eigen verzoek er aan toegevoegd. 

Na het vertrek van dr. Joseph Schrijnen, die de algemeene 

taalwetenschap doceerde - vooral met het oog op de klassieke 

litteratoren - nam Caland ook dit vak voor zijn rekening. Zoo 
bleef het tot 15 September 1929, toen hij wegens het bereiken 
van den zeventigjarigen leeftijd emeritus werd. 

Aangezien dr. J. Rahder, benoemd tot Caland's opvolger, zich 

nog in Japan bevond en dus zijn functie niet onmiddellijk kon 

aanvaarden, is bij Kon. Besluit van 18 September 1929, nr. 23, 

aan Caland een nieuwe leeropdracht verleend, die uitsluitend het 
onderwijs in het Sanskrit betrof en wel voor de periode van 
16 Septem ber 1929 tot 31 Januari 1930. In deze periode viel de 

promotie van den Indiër Raghu Vira, dien wij aanstonds gelegen

heid zullen hebben uitvoeriger te vermelden. 

Wat nu Caland's academische werkzaamheid betreft, heb ik 
mij om voorlichting gewend tot enkele zijner leerlingen. 

Dr. P. Harting, thans hoogleeraar voor het EflI~elsch te Groningen, 
schrijft mij: "Caland was een geboren docent. Hij begreep vol

komen de moeilijkheden die een jong student heeft te overwinnen, 

wanneer hij zich moet inwerken in nieuwe en moeilijke studie. 
vakken als het Sanskrit en de vergelijkende taalstudie. Hij 

moedigde ons aan om vragen te stellen, en legde ons dan weer 
helder en met groot geduld uit wat ons niet duidelijk geworden 

was. Altijd weer trof ons de rustige zekerheid waarmee hij sprak, 

de volkomen beheersching van zijn onderwerp die uit al zijn 

uiteenzettingen bleek. Zijn kennis was inderdaad ontzagwekkend. 

10 
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Dat kwam voornamelijk uit, wanneer men hem opzocht in zijn 

mooie, rustige studeerkamer in de Koningslaan, omgeven door 
zijn kostbare boekenverzameling. Dan verloor hij het lichtelijk 
afgemetene dat hem eigen was op den katheder, en dan sprak 
hij met groot enthousiasme over werk dat hij onder handen had. 

Altijd toonde hij persoonlijke belangstelling in de leerlingen, die 

met hem in aanraking kwamen en als het hen betrof, was geen 

moeite hem te vee\. Bij de vele besprekingen die ik met hem 
gehouden heb toen ik bezig was met mijn dissertatie is het mij 
opgevallen hoe fijngevoelig hij was wanneer hij iets moest af
keuren, en hoe voorzichtig hij zijn woorden koos. Uitbundig 

prijzen deed hij evenmin; hij had zijn eigen wijze van tevreden

heid te toonen, die meer indruk maakte dan loftuitingen". 
Hoezeer het onderwijs van Caland inspireerde, blijkt wel uit 

het merkwaardig groote aantal dissertaties, die onder zijn leiding 
zijn bewerkt. Meestal lag het onderwerp op dat gebied der 

Sanskrit litteratuur, waarmede Ca land vooral vertrouwd was. 

Over Caland's toewijding aan zijn studenten spreekt ook 
dr. A. J. de Jong, die in 1917 bij hem is gepromoveerd, maar 
te voren zijn colleges niet had gevolgd. "Een promotor" schrijft 
hij, "die een jongen man die nooit zijn colleges volgde, zóó 
helpt bij het werken aan zijn proefschrift, als prof. Ca land het mij 

deed, is ver verheven boven mijn lof. Maar hoe zal ik woorden 

vinden om naar verdiensten mijn Guru te prijzen voor wat hij 
ook na mijn promotie voor mij is geweest. Tot verleden zomer 
(1931) heb ik 's Woensdags geregeld bij hem mogen werken en 
pas toen hij in de vacantie van 1931 ernstig ziek was geworden, 

heeft hij die voor mij zoo waardevolle lessen gestaakt. Nooit 

kwam ik bij hem met een vraag, waarvoor hij niet onmiddellijk 
vol belangstelling was. Meermalen was het voorloopig antwoord 

dat hij mij gaf niet voldoende; hij overdacht 't punt in kwe~tie 
nog eens en de volgende week begon onze les met een dieper 
ingaan op mijn vraag, terwijl uit Caland's rijke bibliotheek, als 

ik op zijn studeerkamer kwam, al allerlei boeken waren klaar

gelegd met bewijsplaatsen, enz. En niet alleen in mijn studie 

J 
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stelde hij belang, met al wat mijzelf of mijn gezin betrof leefde 

hij mee. Zijn groote kennis, zijn groote liefde voor zijn studie

vak, werden geëvenaard door zijn groote genegenheid voor zijn 
leerlingen. Want vaak bleek mij uit zijn woorden, hoe hij mee
leefde met allen, die onder zijn leiding hadden gewerkt. Daarbij 

trof mij telkens zijn opvallende bescheidenheid. Had ik eens 

een kleinigheid gevonden, die hij van belang achtte voor het werk 

dat hij onder handen had (vaak lazen wij texten die in verband 
stonden met zijn publicaties uit die jaren), dan waardeerde hij 
dat zoo haD/!, dat ik er niet zelden verlegen mee was, terwijl 

hij zelf zich nooit liet voorstaan op al wat hij deed". 

"In den zomer van 1929 wilden zijn leerlingen en oud·leer. 

lingen hem huldigen, maar van elke openbare hulde afkeerig, 

wilde hij daar niets van weten en moesten wij ons bepalen tot 
een uitspreken van onze eerbied ige genegenheid door enkelen 
in intiemeren kring. Zoo was 't naar zijn zin, verklaarde hij 

toen; - "Ik ben wel gevoelig voor de genegenheid van mijn 

vrienden, maar ik houd niet van openbaar vertoon". En hij prees 

zich bij voorbeeld gelukkig, dat hij nooit rector magnificus had 
hoeven te zijn. Hij trad niet graag op den voorgrond." 

Nog eenige nadere bijzonderheden omtrent Caland's methode 

van onderwijs zijn mij verschaft door den heer D. Friedmann, 

candidaat in de letteren. Daaruit blijkt, dat Caland in de eerste 

plaats zijn leerlingen een degelijke kennis der Sanskrit grammatica 
bijbracht. Terwille van de classici, die zijn college plachten te 
volgen, behandelde hij de grammatica in aansluiting aan ver

gelijkende en algemeene taalwetenschap. Taalvergelijker was 

Caland echter niet uit eigen voorkeur. Wat hem boeide, was 

cultuur· en bovenal godsdienstgeschiedenis. Vandaar dan ook, 

dat wanneer voldoende grammaticale kennis was verkregen om 
Stenzier's Elementarbuch te verwisselen voor Böhtlingh's bekende 
bloemlezing, het vooral kwesties op het gebied van mythologie en 

godsdienstgeschiedenis waren, die Ca land bij de lectuur ter sprake 

bracht en toelicbtt~. Dat daarbij ook het Vedisch ritueel niet 

vergeten werd, ligt voor de hand. Bij de keuze der te lezen 
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stukken streefde Caland er overigens naar zijn studenten een 

inzicht in de Oud-Indische litteratuur te geven volgens de groote 

verscheidenheid harer uitingen. Heldendichten, purät.za's, novellen, 
fabels, spreuken, tooneelstukken werden onder de aandacht der 
studenten gebracht, alsmede Vedische liederen, brahmat.zas en 

upani~ads. Buiten Böhtlingk's Chrestomathie las Ca land met zijn 

leerlingen soms Dal}çlin's Dasakumäracarita, een soort Indischen 

schelmenroman, waarvoor ook zijn leermeester Kern een zekere 
voorliefde had. 

Het is Caland niet gegeven geweest het land van zijn studie, 

Voor-Indië. te bezoeken. Bijzonder welkom moet hem het per· 

soonlijk contact met een jeugdig Hindoesch geleerde uit Lahore 
zijn geweest in het laatste jaar van zijn professoraat. Deze, 

Raghu Vira genaamd, bevond zich te Londen, om daar onder 
leiding van professor R. L. Turner een Engelsch doctoraat te 

verwerven. Vandaar kwam hij eenige maanden te Utrecht om 

zich de kennis van Caland ten nutte te maken bij het bewerken 

van de stof, waarop hij te Londen zou promoveeren. (Kapi~/hala. 
-sa",hita). Maar door een welwillende beschikking van den 
Minister van Onderwijs werd hij tevens in staat gesteld om te 

Utrecht te promoveeren op een ander onderwerp, n.1. het Varaha
grhyasütra (20 Dec. 1929). De samenwerking met dezen scherp

zinnigen jongen man, die in de Sanskrit-Iitteratuur doorkneed 
was, was voor Caland een bron van groote vreugde. De rij van 

Caland's gepromoveerden werd gesloten door A. A. Bake, die 
op een door hem geheel zelfstandig bewerkten muzikalen Sanskrit

tekst te Utrecht is gepromoveerd (14 Febr. 1930). 

Het spreekt van zelf, dat de Utrechtsche periode tevens de 
vruchtbaarste is geweest voor wetenschappelijken arbeid. Reeds 
jaren lang was Caland voornemens de teksten van de school van 

Baudhayana te publiceeren. Alfred Hillebrandt zag ter wille van 

Caland af van zijn aanvankelijk plan het Baudhayana-srautasütra 
te publiceeren. Als voorlooper verscheen in 1903 een geschrift 

J 



- 22 -

7 

149 

getiteld: Uber das rituelle. Sutra des Baudhayana I), dat eigenlijk 

bestemd was geweest om in verkorten vorm te worden voor

gedragen op het Oriëntalisten-congres te Hamburg in 1903. Daarop 
verscheen de tekst van het sutra zelf in de serie Bibliotheca 
I ndica der Asiatic Society of Bengal (drie deelen: Calcutta, 1904, 

1907, 1931 en volgende jaren). Het is vooral het tweede deel, 

dat de meeste moeite gaf; ja, op zeker oogenblik scheen het 

ondoenlijk het te bewerken wegens gebrek aan goed hand
schriftelijk materiaal. Gelukkig werd op het kritieke moment een 
uitstekend handschrift uit de collectie-Mackenzie beschikbaar 

gesteld door dr. F. VV·. Thomas, den toenmaligen Bibliothecaris 

van het India Office. thans hoogleeraar te Oxford. Toch zijn 

volgens Caland's eigen uitspraak sommige hoofdstukken in het 

laatste gedeelte van dit tweede deel nog voor verbetering vat
baar. Ook voor het Baudhayana-grhyasutra heeft Caland be
langrijke handschriften bijeengebracht. Inmiddels was deze tekst 

reeds twee maal in Indië uitgegeven, maar op een onkritische 

wijze, die een betere uitgave gewenscht maakt. 

Caland is in zekeren zin de ontdekker geweest van een school 
van den Samaveda, die alleen bij name bekend was, n.l. van 
de JaiminTya of Talavakara-sakha. Een voorloopige mededeeling 

hierover werd in de Akademievergadering van 5 Juni 1905 ge

daan!); daaruit bleek dat in Londen bijna alle boeken van deze 

(Samaveda-)vertakking aanwezig waren. Na verloop van tijd 
publiceerde Caland de Sa1'flhita 3) en het grhyasutra i). Het 
srautasutra was reeds vroeger (1906) door mej. dr. Gaastra 
uitgegeven. Nog een gewichtige tekst der JaiminTyas wacht op 

een bewerker, n.l. de gezangboeken (ganas). Hiervan heeft Caland 

een nauwkeurige copie, gecollationeerd uit twee handschriften, 

nagelaten. Maar aangezien de sleutel der muzikale notatie een 

1) Ailhandlunt lür die Kunde des Morgen/andes. 
2) Versl. en Meded. Kon. Ak., 4e reeks, dl. VII (1906), pp. 300 sqq. 
3) Indische Forschungen, 2 Heft, Breslau 1907. 
4) De literatuur van den Siimavada elJ het Jaim;nïya-trhyasü(ra (Verh. 

Kon. Ak. 1905). 
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arcanum is en de notaties in de manuscripten onderling zeer 

afwijken, is meer materiaal vereischt om een uitgave mogelijk 

te maken. Wat eindelijk het brähmat;za van deze säkhii betreft, 
prof. Hanns Oertel heeft daarvan verscheidene belangrijke frag
menten uitgegeven. I) Caland heeft alle manuscripten van dit 

gewichtige en uitvoerige briihmat;za kunnen copieeren en colla· 

tioneeren. Later in 1919 gaf hij een gedeelte daarvan uit onder 

den titel Das laiminïya-briihmat;za in Auswahl: Text, Ü'bersetzung, 
Indices). 

Omstreeks 1904 wendde zich de bekende beoefenaar van den 
Veda, Victor Henry te Parijs, tot Caland met de vraag of het 

niet mogelijk ware een monografie over het Soma-offer samen 

te stellen op de wijze van Alfred Hillebrandt's beschrijving van 

het: "Neu- und Vollmondsopfer" en Schwab's behandeling van 
het "Alt-indische Tieropfer". Men werd het spoedig eens over 
een plan van samenwerking in dier voege dat Caland den ge

heelen ritus zou beschrijven, terwijl Henry deze beschrijving in 

het Fransch zou overbrengen en bovendien de vertaling van alle 

Veda-verzen voor zijn reken ng zou nemen. Op deze wijze 

ontstond L' Agni!}foma, description complète de la forme normale 
du sacrifice de Soma dans Ie culte Védique (2 deelen, 1906-'7). 

Deze studie bracht den bewerker weer tot nieuwe vraag

stukken. Een uitgave van het slechts van naam bekende Miïsakasütra 

of Ar~eyakalpa door Caland bewerkt, verscheen in 1908.!) De 
bedoelde tekst is niets dan een dorre opsomming van alle sämans, 

die in den geheelen ritus achtereenvolgens worden aangewend. 
Toch is het een onmisbaar hulpmiddel voor de kennis van den 

Sämaveda. Het is ook een zeer oude tekst, ouder dan het 

srautasütra en Lä!yiïyana-Drähyäyat;za. De studie van den 

Ar~eyakalPa leidde tot de ontdekking, dat de onder den naam 
van K~udrasütra bekende tekst daarvan een appendix vormt. 
Ook deze tekst werd derhalve in de uitgave opgenomen. 

I) Journa/ ol Ihe American Oriental Society. 
2) Abhandlungen lür die Kunde des Morgenlandes, B,nd XII, Nr 3 

(Leipzig 1908). 
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Het Satapatha-brähma1;Za, één der merkwaardigste werken der 

brahma1Ja litteratuur, dat tot den Witten Yaiurveda behoort, is 
in twee recensies overgeleverd. Een daarvan, de recensie der 
Madhyandinas, is uitgegeven door Albrecht Weber en vertaald 

door Julius Eggeling in de Sacred Books oj the East. Laatstge

noemde geleerde had ook een uitgave der andere recensie, die 

der Käl)vas, toegezegd, of althans een collectie van excerpten 

uit dat Brähma1Ja. Toen deze uitgave lang op zich liet wachten 
en Caland bij Eggeling inlichtingen had gevraagd, zag deze van 
de uitgave af ter wille van Caland, aan wien hij zelfs zijn 

excerpten afstond. 

Na een voorloopige mededeeling 1) in deze Akademie (Juni 1911) 

is de uitgave van dezen belangrijken tekst eerst veel later ge
volgd. Het was moeilijk hem gedrukt te krijgen. Toen men in 
1914 op het punt stond hem in de serie Anecdota Oxoniensia 

te publiceeren, kwam de oorlog. Zoo dreigde dit werk, waaraan 

een uitvoerige inleiding was toegevoegd, ongepubliceerd te blijven. 

Toen nu een uitgever uit Lahore, Banarsi Dass, Caland aan

bood een werk van hem uit te geven, is het te begrijpen dat 
deze dit aanbod aannam. Zoo verscheen in 1926 het eerste deel 
van het Kä1JVÏya-Satapatha-brähma1;Za 2). Zijn connectie met den 

Jndischen uitgever was echter voor Caland een bron van veel 

ergernis. Genoemde uitgever had den auteur niet in de gelegen

heid gesteld correcties te zien en Caland moest dan ook, toen 
hij zijn. werk ontving, ervaren, dat het wemelde van hinderlijke 
drukfouten. Bij boeken, die in Britsch-Indië zijn gedrukt is dit 

helaas! een gewoon verschijnsel;· maar voor een zoo nauwgezet 

geleerde als Caland moet het uiterst verdrietig zijn geweest, zijn 

I) Over de KälJva-recensie van het BrähmalJa der honderd paden. (Versi. en 
Meded., 4de reeks, deel XI. 1912. pp. 141 vlgg.). In deze jaren verscbenen 
nog de twee volgende studies: Over het bijgeloof der haarfDervels op het paard. 

(Versl. en Meded., 4de reeks, deel X, 1911, pp. 117 vlgg.) en Over de 
archaeo/ogische vondsten in de heuvels van Lauriya (VersI. en Meded.; 4de reeks, 
deel XI, 1912. pp. 375 vlgg.). 

2) Punjab Sansltrit Series. 
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werk zóó te zien verminkt. Ook later had de uitgave weinig 

of geen voortgang, daar de heer Banarsi Dass voor allen aandrang 

doof bleef. 
Na het overlijden van Speyer, was het Caland ter oore ge

komen, dat de overledene voornemens was geweest voor de 

Linschoten Vereeniging een nieuwe uitgave te bezorgen van 

De open deure tot het verborgen Heydendom, oorspronkelijk in 

1651 te Leiden gedrukt. Dit merkwaardige werk, samengesteld 
door den Hollandschen predikant Abrahamus Rogerius gedurende 
zijn jarenlang verblijf op de kust van Coromandel, bevat een 
schat van gegevens omtrent de gebruiken en godsdienst der 

Brahmanen en andere Hindoes in deze streek. In 1915 ver· 

scheen de nieuwe uitgave, door Caland op voortreffelijke wijze 
toegelicht !). 

Deze uitgave had Caland's belangstelling gewekt voor de 
berichten van Europeesche schrijvers uit de 17de en 18de eeuw, 

die van belang zijn voor de kennis van de oud-Indische beo 

schaving- en godsdienstgeschiedenis. Het resultaat was een reeks 
van uitgaven en studies op dit gebied, bijna allen in de edita 
der Akademie verschenen. Achtereenvolgens zagen het licht: 
Drie oude Porlugeesche Verhandelingen over het Hindoeisme 
(Verh. Kon. Ak. 1915), Twee oude Fransche verhandelingen over 

het Hindoeisme (Verh. Kon. Ak. 1923) en het uitvoerige werk 

van Bartholomäus Ziegenbalg Malabarisches Heidenthum, in 1926 
in de Verhandelingen der Akademie gepubliceerd. Voor de 
bewerking van dezen tekst was eenige kennis van het Tamil 
noodzakelijk, en deze kwam Caland vooral te pas bij de uitgave 

van Ziegenbalg's kleinere geschriften (Verh. Kon. Ak. 1930), die 

eenige teksten in het Tamil met Duitsche vertaling bevatten. 
In dit verband noemen wij nog een voordracht, in de Akademie

vergadering van Decem ber 1917 gehouden, getiteld: De ont
dekkingsgeschiedenis van den Veda. Aanleiding tot deze studie 

I) In de werken van de Linschoten-vereeniging verscheen later nog een 
uitgave van De Remonstrantie van W. Geleynssen de Jonl!h (1929) door 
Caland bezorgd. 
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was de omstandigheid, dat zoowel Rogerius en Baldaeus als 

Da Conto een beschrijving van den inhoud der vier Veda's 
geven, die ten éénen male afwijkt van de werkelijkheid. Dit 
onderzoek bracht Caland ook in aanraking met de geschiedenis 

van den Jesuïet-missionaris Roberto de Nobili, over wiens 

bekendheid met het Sanskrit een appendix en een later opstel 

in de Acta Orientalia (deel I1I) handelen. 

Eenmaal heeft Caland zich bezig gehouden met het Indische 
drama. Onder de handschriften door Kern uit Benares mede
gebracht en aan de Leidsche Universiteits-bibliotheek afgestaan, 

bevindt zich een onbekend tooneelstuk in het Sanskrit, getiteld 

GOPlilakelicandrikli d.w.z. "Maneschijn van het spel des Herders". 

Met den "Herder" wordt Kr!}l)a- ViglU bedoeld. Het drama 
schildert in fraaie verzen K !"!}I)a' s liefde tot Rädhä. De tekst is 
helaas niet geheel volledig. In 1917 heeft Caland dit drama als 

Verhandeling der Kon. Akademie uitgegeven, metrisch hersteld 

en met een uitvoerige inleiding voorzien. 

In 1920 volgde een ontdekking, die weer geheel tot Caland's 

eigenlijk studiegebied behoort. In een verslag over den aankoop 
van handschriften, hem uit Madras toegezonden, werd zijn aan
dacht getrokken door een titel Vlidhü/akalpavylikhyli, d. w. z. 

"Verklaring van den Vedischen ritus volgens de school der 

Vädhülas". Deze school, waarvan men slechts den naam kende, 

is een vertakking van den Zwarten Yajurveda; haar boeken 
worden gerekend tot de Taittirïya-säkhä te behooren. Groot was 
Caland's verrassing, toen uit een voor hem gemaakt afschrift 

van het bedoelde manuscript bleek, dat deze school ergens in 

Zuid-Indië moest bestaan. Een eerste bericht omtrent deze on

bekende Veda.school werd door hem gepubliceerd in deel I 

der Acta Orienta lia. Tevens wendde hij zich dadelijk tot de 

PaI}gits in Madras met de vraag of, nu men een commentaar 
gevonden had, niet ook een handschrift van den eigenlijken kalpa

tekst te benaderen zou zijn. Reeds na afloop van een jaar zond 

men hem het afschrift van een groot gedeelte van het Vädhula
sutra. EenÏilen tiid later ontving hij de copie van een tweede 
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omvangrijk fragment en ten slotte weer een groot stuk van den 

tekst. In de Acta Orientalia (vol. II, IV en VI) heeft Caland 

uitvoerige mededeelingen gedaan en vele grootere en kleinere 
stukken in tekst en vertaling uitgegeven. Een eigenaardigheid 

van dezen tekst is, dat hij niet alleen den ritus (kalpa) zelven 

geeft, maar ook zoogenaamde anvyäkhyänas, d.w.z. secundaire, 

in brähma1Ja stijl vervatte verklaringen en besprekingen van 

den ritus. Dit is op sütra-gebied een novum, waarvan in oudere 
Vedische teksten geen parallel geval bekend is. Over de ver
houding van den Vädhüla-kalpa tot de boeken van Baudhäyana, 

Äpastamba, Bhäradväja en Hiral)yakdin is het laatste woord 

nog niet gesproken. De feiten zijn in strijd met de traditie, vol

gens welke de Vädhüla-kalPa tot de jongste der Taittirïya
scholen zou behooren. Stijl. taal en opzet van het werk schijnen 
er veeleer op te wijzen, dat het tot een ouder stratum behoort. 

Aan den auteur van de Vädhülakalpavyäkhyä was blijkbaar ook 

het Grhyasütra van deze school bekend. Het is zeer te hopen, 

dat eens een volledige tekst aan het licht zal komen. 

Het bestaan van nog een andere Vedische school, die der 
Vaikhänasïyas, is door Caland aan het licht gebracht. In Europa 
was slechts één tekst van die school in handschrift voorhanden, 

nl. een gebrekkig manuscript van het Srautasütra, indertijd door 

Martin Haug naar Europa gebracht en thans bewaard in de 

Universiteitsbibliotheek te München. Nu waren in Zuid-Indië 

handschriften van het Grhya- en Smärlasütra opgedoken met 
bijna volledigen commentaar en betere manuscripten van het 

Srautasütra met bijbehoorende vyäkhyä. Dit materiaal stelde 

Caland in staat om eerst den Sanskrit-tekst van het Grhya- en 

Smärlasütra uit te geven (in de Bibliotheca Indica te Calcutta, 
1927), nadat hij in 1926 in een Akademievergadering een mede
deeling over het genoemde sütra had gedaan. I) 

Het toeval wilde dat een Telugu pal)git uit de omstreken van 

I) Over het VaikhäflasasiJtra, later in 1928 gevolgd door een mededeeling 
getiteld: "0,, the sacred books of the Vajkhänasas". 
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Madras, toen hij te Calcutta den heer Johan van Manen, den 

algemeen en secretaris van de Aslatic Society of Bengal, ont
moette, dezen vroeg, waarom in de uitgaven van dat genootschap 
niet eens een tekst werd gepubliceerd van de school, waartoe 

hij behoorde: die der Vaikhänasas. Toen de heer van Manen 

hierop kon antwoorden, dat het Smlîrtasutra van die school 

reeds door een Europeesch geleerde in de Bibliotheca lndica 
was uitgegeven, stelde gemelde pal)qit zich in verbinding met 
Caland en bood hem op de meest voorkomende wijze zijn bij
stand aan. Door zijn toedoen ontving Ca land niet alleen allerlei 

boeken en brochures betreffende de VaikhänasTyas, maar ook 

een aantal goede handschriften, waardoor een uitgave van het 

Srautasulra mogelijk gemaakt werd. Weldra, in 1929, volgde de 
Engelsche vertaling van het Sm lîrtas u tra in de serie Bibliotheca 
lndica, met uitvoerige inleiding, waarin bewezen wordt, dat dit 

sutra één der allerlaatste uitloopers van den Veda moet zijn en 

dat zijn auteur waarschijnlijk een geboren Tamil of Malayali 

geweest is, in elk geval in zijn Sanskrit duidelijke sporen van 

Tamilschen invloed vertoont. Daarop is de Sanskrittekst van 
het Vaikhlînasa-srautasutra gevolgd (Calcutta 1932); in een 

uitvoerige inleiding worden allerlei vragen van litterair-histori

schen aard deels beantwoord, deels gesteld. 

Voorts worde nog vermeld, dat Caland eenige jaren te voren 

een uitgave van het Käthaka-grhyasülra met uittreksels van drie 
commentaren heeft gepubliceerd (Lahore, 1925). Het is dezelfde 
tekst, waarvan Georg Bühler indertijd manuscripten te Bombay 

had gevonden. IJ Het was een eenigszins hachelijke onderneming 

op grond van commentaren den tekst vast te stellen, en vooral 

in het laatste gedeelte heerscht groote onzekerheid. Het is dus 
te hopen, dat de volledige tekst nog eens bekend moge worden.!) 

Reeds sedert geruimen tijd had Caland. daartoe opgewekt 
door den bekenden Amerikaanschen Sanskritist C. R. Lanman, 

I) Detailed Report DI a tour in search ol SansRrit Manllscripts, 1877. 
2) Men heeft hooren verluiden, dat zich in de bibliotheek van het Brit.ch 

Museum een handschrift van bedoelden tekst bevindt. 
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het plan op~evat het groote Brähma~la van den Sämaveda, 

Pancavif!lsa-brähmaIJa of 1'äIJt!yamahäbrähmaIJa genaamd, in 

het Engelsch te bewerken. Dit plan kwam ten slotte tot uitvoe
ring. In 1931 verscheen de bedoelde vertaling in de Bibliotheca 
Indica der Asiatic Society of Benga!. Vooraf gaat een uitvoerige 

inleiding, waarin o.a. het ontstaan der Sämaveda-teksten wordt 

besproken alsmede hun onderlinge verhouding. Met deze netelige 

kwestie had Ca land zich vroeger al meermalen bezig gehouden 
in korte artikels I) en kritieken in de Deutsche Literaturzeitung 
en elders verschenen. Het resultaat, waartoe dit onderzoek 

Caland heeft geleid, is dat de schrijver van het BrähmaIJa 

waarschijnlijk het uttariïrcika nog niet heeft gekend, maar zijne 

verzen direct aan de ~ksaf!lhitä ontleend heeft. Wat het Panca
vif!lsa-brahmaIJa betreft, heeft Caland in tegenstelling met vroe

gere onderzoekers waarschijnlijk gemaakt, dat het niet tot de 

oudste brähmaIJas moet gerekend worden. 

Toen in September van het vorige jaar het 18de Internationale 

Congres van Oriëntalisten te Leiden zou plaats hebben, was 

Caland de aangewezen man om als voorzitter der sectie "Voor
Indië" op te treden. Onder zekere reserves door zijn gezond
heidstoestand geboden had hij deze functie aanvaard. Hoe groot 

was zijn teleurstelling, toen ziekte hem dwong niet alleen van 

de leiding der bedoelde sectie maar ook van bijwoning van het 

congres af te zien. 

Gedurende de zomermaanden was hij eenigen tijd in de Emma

kliniek verpleegd na een aanval van zwakte van het hart. In 
September naar zijn woning teruggekeerd, mocht hij al spoedig 

het bed verlaten en in zijn studeerkamer zitten, waar hij vrij

wel tot het einde toe heeft gearbeid. Hij was aan zijn kamer 

gebonden, maar eerst de laatste weken vóór zijn overlijden is 
hij bedlegerig geweest. 

Een voordracht voor het Congres bestemd is in de Acta 

Orientalia (Vo!. X) verschenen onder de/\. titel: A note on the 

1) De wording van den Sämaveda, Meded. Kon. Ak. v. Wet., Maart 1907. 
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Satapatha-brahmat}a. In deze studie tracht Caland te bewijzen. 

dat, waar het paardenoffer (asvamedha) behandeld wordt, wij 
inderdaad te doen hebben met een dubbele beschrijving van den 
bij dat offer gevolgden ritus: de ééne bestemd voor den hotar, 

de andere voor den adhvaryu. Op grond van zekere eigen

aardigheden in die twee-ledige beschrijving wordt dan de moge

lijkheid geopperd dat het Brähma1Ja (het Satapatha-hrahma1Ja 
vooral wat de eerste boeken betreft) ouder, de sa1flhita (in 
casu de Väjasaneyi-sa1flhita) jonge r zou wezen. Deze opvat
ting staat lijnrecht tegenover de sinds Max MüIler algemeen aan

genomen opvatting omtrent de volgorde der bedoelde Vedische 

geschriften. 

Nog in de wintermaanden van 1932, toen Caland reeds gerui
men tijd zijn kamer had moeten houden (op 11 Mei 1931, toen 
het levensbericht van wijlen ons medelid Boissevain door 

Hesseling werd uitgebracht heeft hij voor het laatst een verga

dering dezer Akademie bijgewoond), behield hij een onver

Bauwden werklust en belangstelling in de hem zoo dierbare 
studiën. I) Dit blijkt duidelijk uit een verzoek, dat hij in Februari 
van dat jaar tot mij richtte. Het betrof een vrij uitgebreide ver

zameling Sanskritsche handschriften, door bemiddeling van den 

heer Johan van Manen in Zuid-Indië aangekocht ten behoeve 

van de Universiteitsbibliotheek te Leiden en door deze in 

bruikleen afgestaan aan het Instituut Kern. In een brief geda

teerd 17 Februari verzocht Caland mij hem een lijst dezer 
handschriften te zenden. Hij was van plan na te gaan, welke 

daarvan voor hem van belang waren en wenschte deze docu

menten in kleinere groepen bij zich aan huis te onderzoeken. 

Ja, hij stelde zelfs in het vooruitzicht dat hij tevens een cata
logus der gezonden manuscripten zou samenstellen, die dan 

later als leiddraad zou kunnen dienen bij het catalogiseeren 
der volledige verzameling. 

I) Op zijn studeerkamer arbeidde hij asn zijn Sä~lthäyana-srautasüt,.a, 
waarvan hij de uitgave in handschrift voltooide; deze i. thans in handen 
van den heer Raghu Virs te Lahore. 
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Nadat de lijst van titels zoo spoedig mogelijk aan Caland 

was toegezonden, schreef hij mij op 25 Februari reeds, welke 
handschriften hij wenschte te onderzoeken. In een briefkaart, 
gedateerd 5 Maart, meldde hij mij nog de goede aankomst del' 
bezending. Ik had de vrees uitgesproken dat de omstandigheid 
dat de handschriften in Zuid-Indisch schrift waren geschreven 

hem moeilijkheid zou veroorzaken. Deze vrees was ongegrond, 

want Ca land schreef mij dat het lezen van Grantha en Telugu 
hem geen moeite kostte. 

Hoezeer hij in die laatste maanden nog bezield was van 

arbeidsdrang, zijn ziektetoestand heeft hem niet toegestaan het 

werk ter hand te nemen. Op Woensdag 23 Maart maakte de 

dood een einde aan zijn werkzaam leven. 

Wanneer wij den levensarbeid van Caland overzien, dan treft 
ons in de eerste plaats de groote omvang daarvan. Die omvang is 

te meer indrukwekkend en bewonderenswaardig als men be

denkt, hoezeer Caland's werkzaamheid bemoeilijkt werd door 
zijn zwakke gezondheid. Ongetwijfeld bezat hij in hooge mate 
een karaktereigenschap, die juist in Indische geschriften zoo vaak 
wordt geprezen, nl. zelfbeheersching. 

Bovendien voldoet het vele dat Caland heeft geproduceerd 

zonder uitzondering aan de strengste eischen van nauwkeurigheid. 
Zijn werk was dan ook vrijwel uitsluitend bestemd voor vak
genooten. Slechts bij hooge uitzondering heeft hij meer popu· 
lairen arbeid verricht: een drietal kleine boekjes met verhalen 
uit het Sanskrit en het Pali vertaald, in 1923 en 1925 verschenen, 

legt nauwelijks eeni~ gewicht in de schaal. 1) Het is tenslotte ook 

slechts een kleine internationale groep van geleerden, die Caland's 
geschriften in hun vollen omvang zal benutten en weten te 
waardeeren. Onder die vakgenooten in den engeren zin wordt 
zijn arbeid bijzonder hoog aangeslagen. 

1) Verhalen vlm een vampier, uit hel Sanlkril vertaald (E/sevier's a/gemeent 

Mb/. nO. 22), Amsterdam 1923. Boeddhistische verhalen, uit het Pa/i vertaald. 
Utrecht 1923. Oud-Indische elJisoJen (Zutphen 1925). 

-
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Wij zagen reeds, dat Caland zich hoofdzakelijk heeft bewogen 

op een bepaald terrein der Oud-Indische letteren, dat der ritueele 
litteratuur. Hoewel zeker geen indoloog het belang van deze 
branche voor de kennis der cultuur- en godsdienstgeschiedenis 

van het oude Indië zal ontkennen, het ligt voor de hand dat 

slechts weinigen zich geroepen zullen voelen tot bearbeiding 

van juist dit gebied. De meesten zullen zich veeleer voelen aan

getrokken tot gebieden, waar het Indische gemoed zich ontplooit 
in dieper wijsheid, inniger vroomheid en rijker weelde van taal. 
In een onlangs verschenen aankondiging van Caland's uitgave 

van het Paficavltrtsa.brlihmalJa 1) door den Edinburgschen hoog

leeraar, dr. A. Berriedale Keith, merkt deze op : "These texts have 

interest, no doubt, in high measure for the student of gram mar and 
lexicography, but they are without attraction of style, and the 

Paficavimça in special is in substance of a most repellent aridity." 

Deze afstootende dorheid kenmerkt inderdaad de brlihmalJa

en sutra-teksten in het algemeen. Dergelijke teksten te onder

werpen aan een minutieus onderzoek, het vereischt een andere 

eigenschap, die eveneens hoog staat aangeschreven bij Indische 

leeraars, nl. zelfverloochening. Toen Caland in 1908 het Ar$eya
ka/pa uitgaf, door hem zelf gekarakteriseerd als een "dorre 

opsomming van alle slimans", schreef Speyer hem: "Ik bewonder 

Uwe parlirthacaryli, %) die een Bodhisattva waardig zou moeten 

genoemd worden." 

Toch kan geen twijfel bestaan of de bewerking van dergelijke, 

zoo weinig aantrekkelijke teksten bezat voor Ca land een geheim

zinnige bekoring. Het was niet alleen het algemeen erkende 

meesterschap op dit speciale terrein, het er zich thuis gevoelen, 

dat aanleiding mocht geven tot een rechtmatige voldoening en 

wellicht zelfs kon leiden tot een overschatting van de betee
kenis van detail-kwesties. Blijkbaar zag Caland in het Indische 

1) Bulletin of the School of Orienta/ Studies, vol. VI (1932), p. 1048. 
2) Onbaatzuchtigheid, lett. "handelwijze ter wille van anderen". 
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offer-ritueel een innerlijke harmonie, die hem als musicus aan

trok. In dit opzicht treft ons een opmerking door hem in zijn 
autobiografische aanteekeningen gemaakt naar aanleiding van het 
werk over het Agni~toma, dat hij en Victor Henry in 1906-7 in 

het licht hebben gegeven. "De mise-en-scène van dezen ritus" 

zegt Caland, "die in al de Veda's vervat is, laat ietwat denken aan 

een strijkkwartet, waarvan ieder der partijen op zichzelf wel 

interessant is, maar dat slechts kan begrepen worden, zoo men 
de vier bij elkaar hoort, elkander aanvullend. Alles grijpt ook 
hier in elkaar." 

Ook dient niet uit het oog te worden verloren dat reeds in 

zijn eerste geschriften, die betrekking hebben op het Vedisch 

ritueel, Caland er naar heeft gestreefd de regels van dat ritueel 
te doen zien in een wijder ethnologisch verband. 

Wat overigens ook de psychische motieven mogen zijn ge

weest die Caland hebben genoopt om de studie der brähmat;a

en sutra-teksten tot zijn levenswerk te maken, de arbeid, 

ontzagwekkend door omvang en nauwkeurigheid, dien hij op 

dit gebied heeft verricht, is van blijvende waarde en stempelt 
hem tot een geleerde van bijzondere beteekenis voor de 
indologische wetenschap. 

J. PH. VOGEL. 
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