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LEVENSBERICHT 

VAN 

nENJ Al~IIN FREDEIUK~IATTHES. 

M. H. 

Wanneer wij ons in gedachten verplaatsen naar den t~id omstreeks 
het midden der vorige eeuw om ons een voorstelling te maken 
van hetgeen door onze geleerden voor de studie der talen van 
Nederlandsch Indië verricht was, moet ons de bekentenis van de 
lippen, dat hun geringe werkzaamheid ongunstig afst.ak b\i den 
ijvcr der Spaansche geestelijken op de .Filippijnen, die reeds te 
beginnen met de 17de eeuw bruikbare, gedeeltel~jk zelfs zeer ver
dienstelijke spraakkunsten en woordenboeken van onderscheidene 
Filippijnsche talen, als Tagalog, Bisaya, Bikol, Pampanga, Pallga
sinan, Iloko, Ibanag in 't licht hadden doen verschijnen. Eerst na 
1850 werd een heter toestand geboren en een tijdperk van gJ'Oll

dige en veelzijdige beoefening der inlandsche talen ingewijd, een 
tijdperk waarin uitnemende geleerden als TACO ROORDA, VAN DEl! 

rl'UUK, MA'fTHES en de Duitscher HARDELAND als meesters en voor
gangers op den voorgrond traden. Dank zij 't Nederlandsch Bijbel
genootschap is het aan de drie laatstgenoemden verglll1d gewecst 
een vruchtbare werkzaa.mheid te ontplooien, Waarvan wij de blij vende 
vruchten plukken. 

BENJAMIN FREDERIK MATTHES, zoon van Ds. HENDRIK Jus'rus 
MA1vl'HES en WILHELMINA MARIA Er,ISABETH HOYER, werd den 
16den Januari 1818 gebOt'en te Amsterdam. Na de voorbereidende 
studiën werd hij 14 September l835 ingeschreven als student in 
de letteren en godgeleerdheid aan de Leidsche Hoogef\chool, waa.r 
hij bleef tot 21 Juni 1838, om verder te studeeren aan 't Luther
sche Seminarium te Amsterdàm. Na volbrachte studie werd hij 
6 October 1841 proponent bij. het Eva.ngelisch Luthersch kerk
genootschap. Hij voelde zich echter meer aangetrokken tot taal-
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studie dan tot het predikambt, zoodat hij, na korten tijd voor 
D:,;. LAGERS in Rotterdam den dienst wanrgenomen te hehben, het 
besluit opvatte zijne :,;tudiën voort te zetten in Heidelberg. Reeds 
als student te Leiden had hij zich ijve,:ig toegelegd op de studie 
der Semietischc talen. Zijn bekwaamheid hierin werd erkend door 
de Hoogeschool te Leiden, welke hem wegens ûjne Arabische studiën 
den titel van Doctor in de Letteren lton01"i8 Cr1118fl verleende in 
184.8. Eerst in 1852 verscheen de uitgave van 't eerste deel \'all 
"Abïil .Mah1ï8ÏJt ibJl 1agri Bardii AtlJlales", dat hij te zalllen met 
Prof. .J VYNBOU. bewerkt had. 

Doch wij zijn den tijd vooruitgeloopen. Na z~jll Yerbl~if te Hei
del berg in 't v,ulel'land teruggekeerd, werd hij in 1844 "all wege 
't Nederlulldsch Zendeling-<Tenootschap aangestelJ als onderdirecteur 
van 't Zendeling-instituut te Rotterdam. 

De aard van zijne betrekking hracht mede dat h~i, belast met 
het toezicht op de studie der aanstaande zendelingen, ûeh toelegde 
op de kennis van 't Maleiscll, waarin hij het in betrekkelij k kortelI 
tijd zóó ver bracht, dat hij een Maleisch leesboekje vervaardigde, 
getiteld "Babrapa perkara akan 8e,r;ala 80erat perdjaJl((ji(lJl baltrue.' , 

De verdienstelijke wijze 'waarop MATTlms zich te Rotterdam VRn 

zijn taak kweet en zijne erkende hekwaamheid warelI VOOI' 't he
stuur van 't Nederlandsch Bijbelgenootschap aanleiding om het oog 
op hem te doen vallen en in 1848 te benoemen tot afgevaardigde 
ter beoefening van Makassaarsch en BoegillCesch en het uitgeven van 
de middelen tot het aanleeren dier talen, om daarna den 13ij bel 
in die beide talen over te zetten. 1) 

Men kan niet zeggen dat Makassaarsch en Boegincesch nog 
nooit door Buropeanen beoefend was geworden. Behalve één in 
1833 te Singapoer uitgeven Vocabular!J of the English, Bugis Ulld 
Mala!! lallguages, contailling aoout 2000 words, en eenige tractaat jes 
in 't Boegineesch van den zendeling 'fHOMSEN te Singapoer , ver
dient een bijzondere vermelding "A Code of Bugis maritimc law8", 
hetwelk ook het zeerecht van Malakka en Makassar bevattende, in 
1832 te Singapoer de pers verliet. ,!'e Makassar zelve had de pre
dikant TOEWATER, met medewerking van den Heer VE'M'ER, Adjunkt
Secretaris voor de lnlandsche Zaken bij het Gouvernement van 
Makassar, zich met ijver op de studie van .Makassaarsch en Boegi
neesch toegelegd en in 1845 aan 't Bataviaasch Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen toegezegd een Grammatica met Chres-

') Nadere bijzonderheden hieromtrent vindt men in Handelingen van het Bijbelge
nootschap, 1848, bI. 45. 
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somathie en daarbij behoorend Woorden boek. Door 't vroegtijdig 
afsterven van 'l'01~W ATlm is van dRt voornemen niets gekomen. Uit 
zijne nalatenschap trachtte het Bestuur van 't Nederlandsch Bijbel
genootschap te redden wat el' te redden viel, en door den afstand 
der 'Veduwe kwam het in bezit van alles wat iu rrOEWATlm's 
boeken en papieren op de Makassaarsche en Boegineesche letter
kunde betrekking had. Dit bestond uit 13 Roegineesche Hand
sehriftell, waaronder één met Maleische vertaling, en sommige 
andere met interlineaire overzetting in 't Maleisch; uit een menigte 
aunteekeniugen voor de gralllmati~a, die echter slechts voor een deel 
he}JOorlijk geredigeerd waren; uit een exemplaar van 't Malei8ch
Nede1'dttit8ch Woordellóoel.: van ROORDA VAN EYSINGA, waarb~i de 
Boeginecsche en Makassaal'sche vertaling der woorden met potlood 
was geschreven, en uit een niet onaa,l1zienlijke verzameling van 
Boegineesche en Makassrutrsche woorden met Nederlandsche vertaling. 

Zonder iets te kort te willen doen aan de waarde van hetgeen 
op 't, gebied der taalstudie van Zuid·Celebes verricht was,- begreep 
het bestuur van 't Nederlandsch Bijbelgenootschap met het volste 
recht, dat voor de wetenschappelijke beoefening van Makassaarsch 
en Roegineesch nog alles te doen viel. Vandaar dat" het besloot 
een geleerde af te v&'l.rdigen,· wiens erkende bekwaamheid de noodige 
waarborgen bood dat hij de hem opgedragen taak met goed gevolg 
zou volbrengen. De uitkomst heeft bewezen dat de goede ver
wachtingen die men koesterde schitterend vervuld zijn geworden. 

MATTHES nam de hem aangeboden benoeming aan en na in 1849 
gehuwd te zijn met Mej. C. E. ENGELEN BURG , verliet hij in het
zelfde jaar het vaderland om ter standplaats Makassar zijn werkkring 
te aanvaarden. 

Wat het Makassaarsch betreft, had hij overvloedig gelegenheid 
om door den omgang met de inboorlingen zich volledig te bekwamen 
en de noodige letterkundige bouwstoffen te verzamelen. Ook voor 
't Boegineesch bestond te Makassar wel eenige gelegenheid om zich 
kennis van deze taal eigen te maken, dewijl in de Kampong Baroe 
Boegineesch wordt gesproken. Doch dit was op lange na niet vol
doende. Daarom begreep MATTHES dat het noodzakelijk was de 
binnenlanden te bereizen. 

Een óeknopt Verslf1{/ van zijn verblijf in de binnenlanden van 
Celebes, waar Boegineesch gesproken wordt, vindt men in de 
Berichten van 't Bijbelgenootschap van 1856; eenige jaren later 
bevatten die Berichten nog een Beknopt Verslaf! van een paar 
tochten in de binnenlanden van Celebes in 1857 en 1861. 

De eerste vrucht van MATTBES' studie was de Makassaaraclte 
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8jJraal.:kUtlst, gedrukt bij de firma C. A. SPIN EN ZOON, die in 't be
zit was van de onder het toezicht des Schrijvers vervaardige schoonc 
druktypen (Amsterdam 1858). 

Nagenoeg gelijktijdig verscheen te Makussar de uitgave van 't 
Boe!linee8ch heldendicht op Dae'llg Kalebboe, waarin onder lllldcrcn 
de dood van den ambtenaar rl'. baron COT.f,OT D'EsCUltY cn de 
zegepraal der Hollandsche wapenen bezongen worden. Met vertaling 
en aanteekeningen. 

In 1857 had MAT'l'HES het verlies te betreuren van zijne echt
genoote, die te Maros overleed.' Dit smartelijk verlies en de zorg 
voor de opvoeding zijner kinderen bewoog hem van 't bestuur des 
Bijbelgenootschaps verlof te vragen om naar 't vaderland terug te 
keeren, welk verzoek natuurlijk onmiddellijk werd toegestaan. 

Het was gedurende zijn verloftijd, die in 1861 eindigde, dat 
hij de uitgaven bezorgde van zijn MaÁ"a8saar8ch-Holla'llfMch Woor
denboek, met een Hollandsch-Makasllaarsche woordenlijst, opgave 
van Makassaarsche plantennamen en verklaring van een tot ophel
dering hij gevoegden ethnographischen atlas (A lllsterdam 1859). Met 
een atlas van 15 platen. In 1860 verscheen zijn Maka88aarsche 
Chre8tomathie, bevattende: oorspronkelijke Makassaarsche geschriften 
in proza, en poëzie, van aanteekeningen voorzien en ten decIe ver
taald (Amsterdam 18(0). 

Na afloop van zijn tweejarig verlof keerde MAT'l'HES naar Celebes 
terug om 't aangevangen werk voor te zetten. Reeds kort na zijne 
terugkomst zag een reeks van grootere en kleinere geschriften 't 
licht, alle voortreffelijk in hUIl soort, waarvan de opsomming alleen 
voldoende is om een denkbeeld te geven van 's mans ~iver en veel
zijdige werkzaamheid. In 1862 kwam uit Boeginee8ch heldendicld 
op den eersten Boni~chen veldtocht van 181) 9, met vertaling en aan
teekeningen (MakassaI' 18(2). Voorts Proeve eener Maka88aarsche 
vertaling de8 Koran'8 (in de "Bijdragen van 't Koninklijk Instituut 
voor taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie", (1862). 
In het T\idschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde van 
't Bataviaasch Genootschap verscheen de Korte beschrijving van het 
Celebi8ch kaartspel genaamd Omi, (1862). 

Onder de vele voortreffelijke werken van MATTHF,s neemt zijne 
Boeginee8clte Chre8tomathie een eerste plaats in. Ze bevat oorspron
kelijke geschriften in proza en poëzie, is voorzien van aanteekeningen 
en gedeeltelijke vertaling. Van de drie deel en die 't geheele werk 
omvat, werd het eerste uitgegeven te Makassar in 1862; het tweede 
en derde deel te Amsterdam in 1872, toen de schrijver weder 
hier te lande was. De Chreawmathie werd gevolgd door het Boe-

a 
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gineesch-Hollandsch 'fToordenboek , met een Hollandsch-Boegineesche 
woordenlijst ell verklaring van' een tot opheldering bijgevoegden 
ethllographischen atlas, uitgegeven voor rekening van 't Nederlandsch 
GOllvernement (Amsterdam, 1874), en door de BOPf/ineesche 8praak
kunst, eveneens voor rekening van 't Nederlandsch Gouvernement 
(Amsterdam 1875). 

MA'f'fHI~S was geen eenzijdig taalgeleerde: hij stelde levendig 
belallg in alles wat land en volk, zeden, gewoonten, overleveringen 
betrof. Vandaar dat hij zulke voortreffelijke bijdragen tot de volken
kunde van Zuid-Celebes geleverd heeft. Die bijdragen kenmerken 
zich alle door eenvoud, onopgesmuktheid en degelijkheid; ze geven 
een zakelijke beschrijving van met onbevooroordeeld en blik waar
genomen feiten, zonder dat de Schrijver zich te zeer verdiept in 
theorieën ter verklaring del' verschijnselen. Ofschoon h~j van sommige 
gebruiken een minder juiste verklaring gaf, was hij toch niet 
de man om ten behoeve eener theorie de feiten te verwringen. 
Hij gaf zuiver weer wat hij opgemerkt had, en hij was een 
goed opmerker; hij deelde mee wat hij wist, en hij wist veel. 

. Een menigte ethnografische bijzonderheden treft men aan in 't 
Makassaarseh uit Boegineesch Woordenboek. r1'ot de afzonderlijke 
opstellen welke op de volkenkunde betrekking hebben, behooren 
de volgende geschriften: ReJlige JI aka8saarsche en Boegineesche 
1e,r;eJldeiZ (in 't Jaarboekje Celebes, lS(4),' De Ma!cassaarsche en 
Boegineesche Koeti!cas (guJlstige en 0llgun8tige tijden) met 16 platen 
(in hovengenoemd Tijdschrift van 't Bataviaasch Genootschap, 1869); 
Benige ojJmerkingen omtrent en naar aallleiding Vall dat gedeelte van 
Dr. J .. 1. DE HOJ,LANDER's Halldleiding bij de beoefening der land
en volkenkunde van lVeder/alldsch Oosl-Illdiê', hetwelk handelt over 
het Gouvernement van Celebes en Onderhoori!Jheden (in "Bijdrage 
van 't KOllin klijk Instituut voor de 'raal-, Lalld- en Volkenkunde 
vau N ederlandseh-Indië, 1872); Over de BisBoes of heidensche 
priesters en priesteres8en der Boeg'ineezen, met 4 platen; welke ver
handeling door den Schrijver werd voorgedragen in een zitting der 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen , in 1872, toen hij van 
zijn tweede verblijf in Oost-Indië weder den vaderlandschen grond 
betrad. De verhandeling maakt, zooals men weet, een deel uit 
van de Werken onzer Letterkundige Afdeeling, waarvan MÁ'fTHES 
sedert 1861 correspondeerend lid was. Reeds vóórdat zijn tweede 
verblijf op Celebes ten eiulle was, namelijk in 186H, had hij te 
MakassaI' een werk uitgegeven dat een belangrijke historische en 
ethnografische inleiding bevat, namelijk het geschrift Over de Wa
djoreezen met hun handel en scheepvaartweUen. Die inleiding IS 

Jaarboek 1910. 5 



- 7 -

( 72 ) 

vooral van belang omdat, zooals ons medelid JONK~R getuigt, de 
Schrijver zich zeer veel moeite (heeft) gegeven voor de verklaring 
van den door kortheid en het voorkomen van vele technische bp-
namingen zeer duisteren tekst 1). 

Zooals reeds aangeduid, duurde het tweede verblijf van MATTHES 
te Makassar tot 186 g. In de jaren die er verliepen sedert zijn 
terugkeer in 1870 totdat hij op nieuw zou geroepen worden om 
in MakassaI' werkzaam te zijn, bezorgde hij de uitgave van eenige 
reeds genoemde werken, alsook van 't zoo hoog verdienstelijke 
Kort versla!J aan!Jaande atle mij in Europa beleende Malea88aar8che 
en Boe!Jinee8che Hmu18chnfte1l, uitgegeven voor rekelling van 't 
Nederlandsch Bijbelgenootschap (Amsterdam, 1875). Verreweg de 
meeste van die HSS. waren door hem zei ven voor 't Bijbelgenoot
schap bijeengebracht, maar hij beschreef ook de HSS. die in een 
of andere verzameling hier te lande, te Londen en Berlijn aan
wezig waren 2). 

Het was in 1875, dat bij de Indische regeering het plan ter 
oprichting van een Kweekschool voor de beoefening der Hollandsche, 
Maleische, .Makassaarsche en Boegineesche talen, tot uitvoering 
kwam. "Het doel dier school", zooa)s JONKER het omschrijft 3), 

"zou aanvankelijk drieledig zijn: de eigenlijke opleiding tot inland
sche onderwijzers; dan wilde men een aant.:'ll inlandsche jongens, 
bij voorkeur zoons van vorsten of hoofden bekwamen om als amb
tenaar geplaatst te kunnen worden; deze leerlingen zouden dan 
alleen in het vierde of laatste studiejaar een van de overige leer
lingen verschillenden leergang medemaken ; en ten derde wilde 
men de school ook dienstbaar maken aan de opleiding van eenige 
Indo-Europeanen tot tolken voor de Mak. en Boeg. talen." 

De Regeering begreep te recht dat MAT'fBES de aangewezen 
man was om aan 't hoofd der Kweekschool te staan, niet alleen 
als grondig kenner van taal en volk, maar ook omdat hij bij alle 
standen der inlandsche maatschappij hoogelijk geëerd was en hun 
volle vertrouwen genoot. rl'oen nu de Regeering tot MATTHES het 
verzoek richtte om als hoofd der nieuwe inrichting op te treden, 
gaf hij, met toestemming van 't Bijbelgenootschap daaraan gehoor, 
en verbond zich om gedurende vier jaren de aangeboden betrekking 
te bekleeden , zich tevens het recht voorbehoudende iemand als 
opvolger in 't Directeurschap te kiezen. Als zoodanig bestemde hij 

') In Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederland. 
8che Letterkunde te Leiden, 1009, blz. 262. 

') Eenige jaren later, in 1881, kwam uit een l'en'olg op het Kort VerBlag (Amsterdam). 
I) In bovenvermeld Levensbericht, blz. 268. 

« 



- 8 -

-

( 73 ) 

den Heer L. W. TH. SCHMIDT, als tweeden onderwijzer den Heer 
H. W. BOSMAN. 

Na zijne aankomst in Indië bezocht MA'I'THES in gezelschap van den 
Heer SCHAnDT de drie op Java bestaande Kweekscholen, zoodat hij 
eerst in 't begin van 1876 te Makassar zijn nieuwe taak aanvaardde. 

De taak bestond hoofdzakelijk in 't administratieve werk; voorts 
gaf hij les in 't Makassaarsch en Boegineesch aan de toekomstige 
tolken; het onderwijs aan de kweekelingen was overgelaten aan de 
twee genoemde HeereIl. ·Wel vervaardig.de hij ten beboeve van 't 
onderwijs een paar leerboeken, nl. een Ma1cassaarsclte aardrij1cs-
1cUllde van Celebes (Mak. 1876); Ma1cassaarsche aardrij1csKunde van 
Nederlandsch lndü:" (Mak. 1877); en Boe!Jineesc!te aardrij1cs1cunde 
van Nederla1Ulsch Indië (Mak. 1880). 

'l'oen de tijd naderde dat MATTHES als Directeur der Kweek
school, volgens beding, zou aftreden, ontving hij van 't Gemeente
bestuur van Delft de uitlloodiging om na zijn te verwachten terugkeer 
in Nederland , aan de Instelling voor onderwijs in de tRal-, land- en 
volkenkunde van N ederlandsch Indië daar ter stede de betrekking 
te vervullen van leeraar in de Geschiedenis van N ederlandsch Indië. 
Op het schrijven uit Delft van 2 Mei 1879 verzond MATTHEs in 
dato 14 J uni het antwoord dat hij "vooralsnog" geen beslissing 
kon nemen. De reden hiervan was dat, toen hij in Mei door 
tusschenkomst van den Gouverneur van Celebes, den heer TROMP, 
een rekest aan den Gouverneur-Generaal richtte om eervol ontslag 
tegen 1 November uit de betrekking van Directeur der K wcek
school van inlandsche onderwijzers, genoemde Gouverneur te kennen 
gaf het wenschelijk te achten dat MATTHES nog eenigen tijd op 
Celebes zou blijven om vooral bij de vervaardiging van Makas
saal'sche en Boegineesche leemliddelen de behulpzame hand te bieden. 
Daarom besloot Z.H.E.G. , met goedvinden van MATTHES, om aan 
de Regeerillg het voorstel te doen dat men MATTHES tot ambtenaar 
voor de Oostersche talen benoemen mocht, of op eenige andere 
wijze vooreerst nog aan den dienst van 't Gouvernement van Celebes 
verbinden. 

Er bestond alle reden om te verwachten dat men te Batavia 
gretig de gelegenheid zou aangrijpen om een beproefde kracht verder 
aan 's lands dienst te verbinden. Doch in de hoofdplaats van Neder
landsch Indië dacht men er anders over, zooals bleek uit een 
schrijyen, gedagteekend 12 Juli 1879, van den Directeur van 
Onderwijs STORTENBEKER in antwoord op de missive van den Gou
verneur van Celebes. De hoofdinhoud van dat officieele stuk luidde 
als volgt: 

5* 
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"De Regeering zou, indien daartoe mogelijkheid bestaat, Dr. MAT

'mES gaarne aan den dienst verbinden als ambtenaar voor de be
oefening der Indische talen. 

"Zij heeft daarbij begrepen dat Dl.. MATTHI'}S niet geuegen zou 
zijn het voor die betrekking voorgeschreven examen af te leggen 
en daarom onderzocht of hem dispensatie van dat examen zou kunnen 
worden verleend. 

"Zij is echter tot de conclusie gekomen, dat dit niet kan ge
schieden en dus, aannemende dat Dr. MATTHES bedoeld examen 
niet wenscht af te leggen, moet zij afzien van het denkbeeld zijner 
benoeming.' , 

Het schijnt mij toe, dat de in Batavia genomen beslissing berust 
op een bekrompen opvatting van het Koninklijk besluit van 13 
Februari ] S 7 8, waarbij de graad van Dr. in de talen en letter
kunde van Nederlandsch Indië bevoegdheid gaf om als ambtenaar 
voor de studie dier talen aangesteld te worden. Daaruit volgt toch 
niet dat geleerden die reeds lang vóór de invoering del' Nieuwe 
vYet als meester in 't vak werkzaam waren geweest, de bevoegd
heid misten om door de Regeering aangesteld te worden. Naar 
M ATTHES eenigen tijd later, ten tijde van zijn tijdelijk verblijf te 
Batavia in 18 S 0 vernam, was er over zijne belangen door den 
Gouverneur Generaal naar Holland getelegrafeerd, en was het enkel 
en alleen aan 't antwoord op dat telegram te wijten dat men aan 
't verlangen van TROMP niet voldaan had. De schuld van 't afwijzend 
besluit treft dus den toenmaligen Minister van Koloniën. 

Hoe grievend de ondervonden teleurstelling ook was, zag MA'I'THES 

zich toch om verschillende redenen genoopt om voor de hem aan
geboden betrekking aan de Instelling te Delft te bedanken. 

Zoo was dan onherroepel\ik hesloten dat de zoo verdienstelijke 
man naar Europa zou terugkeeren. Op het laatste examen der 
Kweekschool dat hij bijwoonde, den s)den Augustus] 879, bleek 
hoe voortreffelijk hij zich van zijne taak gekweten had 1). De vor
deringen der inlandsche kweekelingen overtroffen de stoutste ver
wachtingen. Het afscheid dat h~i van zijn geliefde school nalD, 
was een aandoelllijke plechtigheid, waarbij de onderwijzer SCHMID'r, 

die bestemd was hem als Directeur (lP te volgen en de kweekeling
onderwijzer LA M.A.NGE\VA, in woorden van diepe vereering den 
geliefden leermeester toespraken en hem geschenken aanboden. De 
Gouverneur van Celebes, TROMP, hield in zijne kwaliteit van Voor-

') Een verslag van de plechtigheid vindt men in Mededeelingen van het Ned. Zende
linggenootschap, (1879), blz. 313. 
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zitter der schoolcommissie een toespraak waarin hij getuigde van 
de onschatbare verdiensten die MA'l"fHES aan de bevolking van Zuid
Celebes en 't geheele vaderland had bewezen. Met een toespeling 
op de beslissing te Batavia liet hij niet na te zeggen: "Het is nu 
eenmaal voor groote mannen lliet weggelegd. dat hunne verdiensten 
bij hun leven naar waarde geschat ,vorden." 

Na met 3 LOetober 1879 als Directeur del' Kweekschool afge
treden te zijn, verliet hij voor goed het land, welks volk hij lief 
had gekregen, en keerde na eenigell tijd op .Tava vertoefd te hebben 
naar Nederland terug, waar hij zich in den Haag met der woon 
vestigde. 

De buitengewone verdiensten van MA'rTlms waren in alle geleerde 
kringen overvloedig bekend, en ter openlijke erkenning daarvan 
benoemde de Senaat der Leidsche Universiteit op 28 Januari 1881 
hem tot "Litterarllm lndicarum Doctor, hOllori8 cau8a." 

Een gevolg van deze eervolle onderscheiding was, dat de toen
malige Minister van Kolouiën, VAN GOLTSTETN, in een schrijven van 
8 April 1881 tot 'MATTHES de vraag richtte of hij nog bereid zou 
wezen zich als ambtenaar voor de beoefening der Indische talen 
ter beschikking der Indische regeering te stellen, "op den. voet 
in het Indische Staatsblad 1878, N°. 154. aangegeven" Deze slot
clausule maakte het aanbod van Zijne Excellentie, hoe goed ook 
bedoeld, onaannemelijk, want de bezoldiging, voor een jong amb
tenaar niet al te gering, stond buiten alle verhouding tot hetgeen 
iemand die lange dienstjaren achter· den rug had, toekwam. Het 
sprak dus van zelf dat MA'l'THES het aanbod niet vermocht aan te 
nemen. 

Omstreeks te zelfder tijd verscheen een vlugschrift, getiteld: Een 
beroep op de Nederlalld8che JJlaecellaten door Jhr. Mr. Ql'ARLES 
VAN UFFORD, waarin de Schrijver betoogde dat de Hege.ering zedelijk 
verplicht was de positie van Dr. MA'l'THJ<:S afdoende te regelen en 
zijne groote kundigheden en nog onverzwakte arbeidskracht dienst
baar te maken aan 's lands belangen. Hij betreurde het dat el' geen 
termen waren gevonden om in te gaan op het voorstel van Gou
verneur 'l'ROMP om Dr. MAT'fHES te benoemen tot ambtenaar voor 
de beoefening van de inlandsche talen van Oelebes, in het bijzonder 
van die der 'l'o-Radja's van 't centrale gebied. 

In den loop van hetzelfde jaar werd nog van een andere zijde, 
geheel buiten medeweten van MATTHES een poging aangewend om 
hem een passenden werkkring te verzekeren. Het Koninklijk Instituut 
voor taal-, land- en volkenkunde van N ederlandsch Indië, richtte 
10 November 1881 een verzoekschrift aan de Tweede Kamer der 
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Staten Generaal, hetwelk in zijn geheel hier verdient medegedeeld 
te worden, omdat daaruit blijkt hoe men in kringen die met de 
wetenschappelijke eischen voor de studie der inlandsche talen ten 
volle vertrouwd zijn, de verdiensten van den geleerde wist te waar
deeretl. Het stuk, onderteekend door Jhr. Mr. W. VAN RAPPAHD, 

Voorzitter, en Dr. 'I'H. CH. L. WIJN '" AI,EN , Secretaris, luidt als volgt: 
"Het Koninklijk Instituut voor de taal-, lalld- en \'olkenkunde 

van N ederlandsch Indië meent te mogen verondel'stelien, dat het 
bij U we Kamer niet onopgemerkt zal zijn gebleven hoe in den loop 
van dit jaar van vele zijden, dool' genootschappen en particulieren, 
pogingen zijn in het werk gesteld om recht te doen wedervaren 
aan de groote wetenschappelijke verdiensten van den na een veel
jarig verblijf op Celebes in het vaderland teruggekeerden Indoloog 
Dr. B. F. MAT'fHEs. 

Er werd op gewezen, dat Dr. MATTHEs met recht mag worden 
genoemd de schepper der wetenschappelijke beoefening van de talen 
van Zuid-Celebes, het Makassaarsch en Boegineesch, en bovendien 
tallooze belangrijke bijdragen tot de kennis van land en volk van 
Zuid-Celebes heeft publiek gemaakt. 

Er, werd aan herinnerd, dat, al ontbreekt het, dank aan de 
door hem publiek gemaakte werken, niet aan materiëele hu lp-
middelen voor de studie vau het MakassRc'lrsch en Boegilleesch en 
van het land en volk van Zuid-Celebes, de zoo noodige leiding 
en het mondeling oIH!erricht daarin aan de Rijks-Universiteiten 
ten eenenmale wordt gemist. 

De weuseh werd geuit, dat, nu Dr. ~L-\'ITHES in het vaderland 
was teruggekeerd en dus van zijn bekwaamheden en talenten partij 
kan worden getrokken, in die bestaande leemte in het Indologisch 
onderwijs mocht worden voorzien. 

Men IDeeI)de dat dien geleerde daardoor tevens de gelegenheid 
zou worden geboden de rijke materialen V001' de taal-, lalld- cu 
volkenkunde, door hem van daar medegebracht, ten meeste nutte 
van den lande te verwerken. 

Pogingen in dien geest van onderscheidene zijden, onder anderen 
door het Instituut, het Aardrijkskundig Genootschap, Nederlanclseh 
Zendinggenootschap , bij de Regeerillg aangewend en met warmte 
gesteund door de pers, inzonderheid door onze beide Indische tijd
schriften (waarheen voor de kennisneming der onderscheiden stukken 
daarover mag worden verwezen), bleven zonder gevolg. 

Wel verleende de Senaat der Leidsche Universiteit, welke den 
Heer MATTHES reeds voor meer dan dertig jaren tot doctor honoris 
causa in de letteren had benoemd, hem, door hem in Januari j.l. 

sq 
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tot doctor honoris causa in de Taal- en Letterkunde van den Oost
Indischen Archipel te benoemen, openlijk het vernieuwd bewijs 
hem de hoogste onderscheiding waardig te keuren, welke dat lichaam 
kan verleellen: maar de Regeering schijnt ook daarin, evenmin als 
in de adressen der bovenvermelde genootschappen, een wenk en 
steun te hebben gevonden, dat zij, aan de wetgevende macht het 
voorstel doende om Dr. MA'l''l'HES op de eene of andere wijze aan 
de Universiteit te Leiden te verbinden, daarbij op de instemming 
van vele bevoegde heoordeelaren zou kunnen rekenen. Althans bij 
inzage der Staatsbegrooting voor 1882 heeft het Instituut niet mogen 
bespeuren, dat de Regeering het voornemen zou hebben in het volgend 
jaar te dezer zake te doen, hetgeen in dit jaar niet werd gedaan. 

N u is het aan het Instituut wel bekend, dat door de groote 
wel willendheid van het jegens de Indische taalstudie zoo hoogst 
verdienstelijk N ederlandsch Bij belgenootschap Dr. M A'l'THES in de 
gelegenheid is gesteld. zijue Indologische studiën, althans gedeeltelijk 
voort te zetten. Maar het Instituut is ook overtuigd, dat voor de 
Indologische wetenschap in het algemeen veel meer partij te trekken 
ware van de talenten van Dr. MATfHES, zoo hij, in plaats van 
alleen werkzaam te zijn voor het Bijbelgenootschap, tevens - want 
het meent dat dit zeer goed zou kuunen samengaan - in de ge
legenheid werd gesteld universitair onderwijs te geven in de taal-, 
land- en volkenkunde van Zuid-Celebes, of wel op eene andere 
w~jze aan de Universiteit werd verbonden. 

Het Instituut meent dat, nu de gelegenheid zich aanbiedt door 
terugkeer van Dr. MA'l'THES hier te lande, het op den weg ligt 
der Regeering van die gelegenheid gebruik te maken, omdat daar
door eene veel grooter waarschijnlijkheid geboren wordt, dat zij ne 
studiën blijvende vruchten zullen dragen en mannen zullen worden 
gevormd in staat en geneigd om eenmaal voort te zetten, wat door 
hem zoo goed werd aangevangen. 

Werd de uit een algemeen Indologisch oogpunt gewichtige studie 
der talen van Zuid-Celebes aangevangen voor rekening van het op 
dat gebied 7.00 verdienstelijke Bijbelgenootschap en met het oog 
op de Bijbelvertaling, het ligt, meent men, vooral nu buiten schuld 
van Bijbel- of Zendelinggenootschap van de gedeeltelijk voltooide 
en voort te zetten Bijbelvertaling niet dat directe nut te trekken 
is wat aanvankelijk daarvan werd verwacht, op den weg der Regee
ring de gelegenheid tot voortzetting en voltooiing dier studie open 
te stellen, omdat het een regeeringsbelang mag heeten nauwkeurig 
bekend te worden met de talen der verschillende volkeren van den 
Indischen Archipel. 
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Ten slotte meent het Instituut er ook op te mogen wijzen, dat 
de belangen der onder de ,leiding vaIl Dr. MA'lvruEs te Makassar 
van gouvernementswege opgerichte Kweekschool voor inlandsche 
onderwijzeres ongetwijfeld zouden worden bevorderd, zoo hij, door 
op de eene of andere wijzc aan het universitair onderwijs te z~jn 

verbonden, daardoor ook in de gelegenheid kwam voor de op
leiding van leeraren voor die school werkzaam te zijn. 

Om alle deze redenen heeft hel KOlliuklijk Instituut voor de 
taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, de eer zich 
tot de 'l\veede Kamer der Staten-Generaal te wenden met verzoek: 
dat de Kamer haren veelvermogenden invloed b\i de Regeering 
gelieve aan te wenden ten einde te trachten te verkrijgen, dat van 
de talenten van B. E. MATTHES, hetzij door hem aan het univer
sitair onderwijs te verhinden , hetzij op andere wijze, ten bate der 
Indologische wetenschap en der kennis der talen en volken van 
Zuid-Celebes in het bijzollder meer partij worde getrokken dan 
thans het geval is." 

Tot zoover het verzoekschrift van 't Kon. Instituut, dat in de 
'rweede Kamer krachtig ondersteund werd door Baron VAN Ih:DEM, 

den lateren Minister van Koloniën, die aandrong op de benoellling 
van MATl'Hl<;S tot hoogleeraar te Leiden. De Regeel'iug meeude het 
verzoek niet te moeten inwilligen uit overweging dat Makassaarsch 
en Boegineesch geene of slechts weinige beoefcllaars aan de Ulli
versiteit zouden tellen, terwijl er gelegcnheid bestond die talen te 
bestudeeren aan de gemeentelijke Indische illstelling te Delft, waal' 
Prof. NIEMANN, dank zij de werken van MATTHES, met vrucht 
Makassaarsch en Boegineesch onderwees. 

Inderdaad was het standpunt der Regeering begrijpelijk. In 
Delft hadden verscheiden jongelieden, die zich voor 't Groot
ambtenaarsexamen bekwaamden, opgewekt door Nml\IANN, die met 
zekere voorliefde Makassaarsch en Boegineesch onderwees, en ook 
in de hoop om bij 't vergelijkend examen meer punten te behalen, 
zich op de studie dier talen toegelegd, en meer dan één hunner 
heeft later als ambtenaar op Celebes blijk gegeven dat hij van de 
lessen te Delft vrucht had genoten, maar uit den aard del' zaak 
kon die studie aldaar niet zoo diep gaan nIs nooelig ware voor 
aanstaande ambtenaren voor de beoefening der Indische talen. 
Voor deze kategorie van I;!tudenten was een Akademische opleiding 
geweuscht, zoodat een Hoogleeraar voor 't Makassaarsch en Boe
gilleesch aan de Universiteit geenszins misplaatst zou wezen. 

De houding der Regeering was niet het gevolg van miskenning 
der verdiensten van den grooten geleerde, want van hare waar-

Q 
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deering gaf zij bl\ik door zijne benoeming tot Ridder in de Orde 
Yall den Nederlandsehen Leeuw. Daarmee was hij echter niet 
geholpen. Gelukkig kwam het Bijbelgenootschap, dat er hoo~en 
prijs op stelde zijn trouwen dienaar te behouden, nu ter hulp: 
het belastte hem met de voortzetting der vertaling van den Bijbel 
in beide talen en verzekerde hem een vast jaargeld. 

Onderwijl werkte MATTHES onvermoeid voort. In 1883 woonde 
hij 't Orientalisten-Congres te Leiden bij en hield hij daar een 
voordracht getiteld "Eillige .È1genthiimlichkeiten der jlfal..a88aren lmd 
Bugine8eJl". Bij dezelfde gelegenheid gaf het KOllinklijke Instituut 
voor taal-, land- en volkenkunde van N.-Indië een feestbundel 
uit, waarin MA'l"rHES een belangrijke bijdrage leverde, zijnde 
"BeJI~qe proeven van Boe,qinee8che en Maka88aar8che poëzie". Deze 
bijdrage, die ook de belangstelling van den gewonen lezer verdient, 
bevat in de eerste plaats Boegineesche gedichten in een soort 
cijferschrift, waarbij de letters van 't alfabet door Arabische cijfer
teekens met de noodige wijzigingen uitgedrukt worden, een schrift
soort waarmede MA'rTHES kennis gemaakt had met de hulp van de 
koningin van fl'anette, een door en door geletterde vorstin. Niet 
minder eigenaardig dan 't schrift is de inhoud der gedichten, of liever 
de taal in beeldspraak, de zgn. br18a to-Bakki!. De man van Baklte 
in Soppeng, waarnaar deze gekunstelde taal genoemd wordt, was 
een zekere lJdtoe-Baltke, d. i. Prin8 van BaHe, die zich in over
oude tijden, heet het, door schrandel·heid een grooten naam ver
wierf. l~igenlijk is die beeldspraak niets anders dan een vergezocht 
woorden- en gebarenspel. Zoo zal bijvoorbeeld iemand zi.ine eene 
hand op de borst (Boeg. áro) leggen, en daarmede de vraag" wat 
is dat?" (Boeg. ága-ro?) te kennen geven. Wil men iemand uit
noodigen om te blijven overnachten, dan bezigt men de uitdrukking: 
miln re-1JI (ÎJlOé-ll 0 , letterlijk eet kippeJlvoeder, omdat men dikwijls als 
kippenvoer gebruikt de Mllni of gebroken rijst, en dit M1l7li doet 
deuken aan mábéntti, overnachten. 

Na de Boegineesche verzen komen Makassaarsche stukken van 
de kunstsoorten 8inrili en Kélong. 

De eerste Sfnrili is de l~ikzang eener vrouw op haren echtgenoot; 
de tweede, ontleend aan 't heldendicht op Madi Daeng ri Makka, 
is van dellzelfdcn aard; daarin worden de moeder en echtgenoote 
van Mûdi voorgesteld als weenende bij 't lijk van den ontslapene, 
met loshangende haren en onder 't uiten van jammerklachten. In 
beide stukken komen echt dichterlijke regelen voor, getuigende van 
diep gevoel. 

Wie met de medegedeelde proeven kennis maakt, al is het in 
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de vertaling, zal zeker beamen wat :MAT'l'HES ter inleiding zegt: 
,,:Meestal maakt men zich in Europa eeu' zeer verkeerde voor

stelling van de verstandelijke ontwikkeling der Makassarcn en Boegi
ueezel!. Doch niet alleen in het moederland, maar ook in Neder
Iandsch Oost-Indië, ja zelfs op Celebes is dit ouder Europeanen 
lIlaal' al te dikwerf het geval. Dit laatste is vooral hieraan toe te 
schrijven, dat de meeste ambtenaren en officieren slechts zelden, 
of althans niet anders dan terloops, de inlandsche hoven buiten 
's Gouvernemellts gl'Ondgebied bezoeken. Eu bier is het dat men 
de meeste beschaving moet zoeken, niet bij de mannen, want die 
zijn doorgaans te groote liefhebbers van jagen, en te zeer aan 
opium-schuiven, het laten vecbten van hanen en dobbelspel verslaafd, 
om naar vermeerdering van kennis te streven, maar bij de vrouwen, 
waaronder men soms aantreft, die inderdaad zeer bedreven, niet 
enkel in bet vervaardigen van hand werken, maar ook in het lezen 
en schrijven der inlandsche geschriften zijn." 

"Dat dit buiten de hoven en dus ook in de Gouvernements
landen geenszins het geval is, ja dat zelfs de meeste regenten tot 
dusverre nog ternauwernood gebrekkig lezen of schrijven kunnen, 
is enkel hieraan te wijten, dat zij nooit de gelegenheid hadden 
om zulks te leeren. Thans echter, nadat ik in 1876, op verzoek 
van het Nederlandsche Gouvernement, te MakassaI' een' kweekschool 
voor Inlandsche onderwijzers mocht oprichten, en er reeds ver
scheidene volksscholen uit die kweekschool zijn voortgevloeid; twijfel 
ik niet, of het zal weldra blijken, dat de Makassaren en Boegineezen 
in aanleg volstrekt niet behoeven onder te doen voor Javanen en 
Maleiers. " 

Deze lange aanhaling heb ik mij veroorloofd onder de aandacht 
te brengen van degenen die de genoemde bijdrage Biet kennen, 
en wel om meer dan ééne reden. Vooreerst omdat ze kenschetsend 
is voor de denkwijze van den man die meer dan eenig ander ver
trouwd was met het karakter der bevolking van Zuid-Celebes en 
omdat zijn woorden de uiting z~jn van zijne hooggestemde verwach
tingen voor de toekomst. Al mogen die verwachtingen door de 
opheffing der Kweekschool , die men 1883 nog niet voorzien kon, -
waarover straks meer - niet geheel vervuld zijn, wij mogen thans 
nu er een andere geest in onze regeeringskringen heerscht, ons met 
de hoop vleien dat onze natie tegenover de inlanders een minder be
krompen standpunt zal blijven innemen. Daartoe kan en moet ieder 
medewerken, wien de eer "an ons land ter harte gaat. Onder de ver
lichte mannen die door den aard van hun werkzaamheid een beteren 
toestand hebben voorbereid, neemt MAT'l'HES een eerste plaats in. 

< 
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In de jaren toen hij nog in den Haag woonde placht hij vrij 
getrou w . de zittingen onzer Akademie, waarvan hij sedert 1882 
gewoon lid was, bij te wonen. Een verhandeling "Over de ádà'8 
of gewoonte1l der Maka88aren ell Boegineezen", is opgenomen in 
de Verslagett en Mededeelingell der Afd. Letterkunde, 1885. In 
ditzelfde jaar verscheen de zeel' vermeerderde 'fweede uitgave van 
't Makassaarsch-Hollalldsch Woordenboek, voor rekeniug van 't 
Nederlandsch Gouvernement. Van dien tijd af wijdde hij zijn volle 
kracht aan de vertaling der Heilige Schrift. In ] 8 no verscheen 
de Makassaarsche vertaling van de Bijbelsche geschiedverhalen 
in 2 X 52 lessen, en de Boegineesche vertaling van de 
Bijbelsche geschiedverhalen. Met zeldzame volharding werkte hij 
voort aan de taak, hem door 't Bijbelgenootschap opgedragen, om 
den ganschen Bijbel in 't Makassaarsch en Boegineesch te vertalen, 
en bij den 110ogen leeftijd die het hem gegeven was te bereiken, 
heeft hij de voldoening gesmaakt, het geheele werk te kunnen 
voltooien. Menigeen der hier aanwezigen zal zich herinneren hoe 
hij telkens in de zittingen die hij in deze zaal bijwooude een 
uieuw deel van zijne vertaling aanbood en daarmede bij monde des 
voorzitters hartelijk werd geluk gewenscht. 

Het was voor den beproefden vriend der inlanders een bittere 
teleurstelling, toen hij in 1894 vernemen moest dat de Kweek
school voor inlalldsch onderwijs volgens regeeringsbesluit was 
opgeheven. De eigenlijke redenen welke de Indische Regeering 
genoopt hebben een instelling die nuttig gewerkt had in hare 
ontwikkeling te knotten, zijn mij verborgen. Daarom zal ik mij 
onthouden van een oordeel over de handelwijze der met hoog gezag 
bekleede personen uit te spreken, al wil ik niet nalaten uiting te 
geven aan de hoopvolle verwachting dat het Oppet'bestuur termen 
moge vinden vroeger of later weêr goed te maken wat in der tijd 
bedorven is geworden, vooral nu het er op aankomt te toonen dat 
de invoering van 't rechtsstreeksch bestuur in geheel Zuid- en Midden
Celebes een weldaad is voor de bevolking. 

rfot 190 I bleef MATTHEs in den Haag gevestigd. 'foen begreep 
de drie-ell-tachtige grijsaard, dat het voor hem raadzaam was zijn 
laatste levensdagen te slijten bij zijn zoon; den gepensioneerden 
Majoor H. J. MATTHES te Nijmegen. 

Daar werkte hij nog voort tot zijne krachten hem begaven, ge
lukkig eerst nadat hij zijne laatste levenstaak, de vertaling van den 
Bijbel voltooid had. Eindelijk, op meer dan negentigjarigen leeftijd, 
overleed hij te Nijmegen den gden October van het jaar 1908. Bij 
de begrafenis, die plRllts had op Oud Eik en Duinen bij den 
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Haag, brachten afgevaardigden van de verschillende genootschappen, 
jegens welke hij zich zoo hoog verdienstelijk genmakt had, een 
oprechte, welverdiende hulde aan de nagedachtenis van den grooten 
geleerde, den goeden mensch. 

Van hetgeen MAT'fHEs gewrocht heeft, is van meer dan ééne 
zijde gezegd dat hij een reuzen taak verricht heeft. Dat is geen 
overdrijving. Met volle instemming neem ik de woorden over van 
iemand die meer dan eenig ander in de gelegenheid is geweest te 
Makassar zich bijzonder op de studie van Makassaarsch en Hoegi
Ileesch toe te leggen: ons medelid JONKER, die zijn algemeen oor
deel aldus samenvat 1): 

"Het eerste gedeelte der hem gegeven opdracht, de beoefening 
van het Makassaarsch en Boegineesch, behoort meer bepaaldelijk 
tot het Domein der wetenschap. En hoe heeft hij die opdracht 
vervuld! Vóór hem waren beide talen, alsmede de daarin bestaande 
litteratuur-voortbrengselen nooit wetenschappelijk beoefend geworden, 
zonder overdrijving kan men zeggen, dat zij zoo goed als geheel 
onbekend waren, terwijl men thans gerust kan beweren, dat beide 
talen in vele opzichten tot de best bekende der talen van den Ar
chipel behooren, en ook de gelegenheid om met de daarin gestelde 
letterkunde kennis te maken, zoo gemakkelijk mogelijk is gewoMen. 

Dit alles hebben wij alleen aan MAT'rHEs te danken, zeer zeker 
geen geringe verdienste. Om tot dit resultaat te komen, heeft hij 
tegen geen moeite opgezien, geen ontberingen, soms zelfs gevaren, 
hielden hem terug om binnen te dringen in het toen nog geheel 
onafbankelijke rijk van Boni, als het gold handschriften machtig 
te worden of de taal in hare verschillende schakeeringen te leeren 
kennen." 

Oprechte waardeering sluit nog geen kritiek uit. In elk weten
schappelijk werk zijn zwakke punten te ontdekken, die de beoor
deelaar kan en moet aanwijzeu, maar vooral rust op hem de ver
plichting om alles wat hij goed en voortreffelijk vindt, in 't licht 
te stellen. 

Beschouwen wij MATTHES in de eerste plaats als taalkenner, als 
den door allen erkenden schepper der Makassaarsche en Boegineesche 
taalstudie. 

De meeste aanmerkingen heeft men, van meer dan ééne zijde, 
gemaakt op zijn Maska8saarsche Spraakkunst, trouwens zijn eersteling 
op 't gebied der taalstudie van Zuid-Celebes. In eene beoordeeling 

') Levensherichten der afgestorven medeleden v. d. Maatscb. der Nederl. Letterkunde, 
Leiden, 1909, blz. 256. 
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door NIEMANN 1), keurt deze het af dat de schrijver het werk te 
veel had ingericht op de wijze der Indogermaansche talen en klaagt 
hij ovcr onduidelijkheid. r].1ot op zekere hoogte lijkt mij NIEMANN 's 
kritiek gerechtvaardigd. Inderdaad verschilt de taal bouw der Indo
nesische talen zoo aanmerkelijk van dien der Indogermaansche, dat 
een eenigszins andere inrichting wenschelijk is, maar aan den anderen 
kant heeft de overdrijving van 't stelsel om de inrichting der gram
matica van sommige Indonesische talen geheel te doen afwijken 
van de in Europa algemeen gangbare, ook hare schaduwzijde en 
heeft ze de studie niet vergemakkelijkt. Van ernstiger aard is het 
gebrek dat de voorstelling die van de taal gegeven wordt niet 
geheel juist is, terwijl hij als praktisch kennel' der taal toont toch 
beter te weten. Ook in de verklaring del' taalverschijnselen tast 
hij meermalen mis, gedceltelijk ten gevolge van de onhoudbare 
meellÏng dat Makassaarsch en Boegineesch kinderlijke talen zijn. 

Aan merkelij k beter dan de Al alta88aar8che 8praalclcu718t is de 
zoo veel later verschenen Boeginee8che, die veel vollediger is, vooral 
in het hoofdstuk over de woordvorming. 

"T anlleer in beide spraakkunsten nog andere punten wijziging 
behoeven, moeten wij niet vergeten dat in den tijd toen die werken 
geschreven werden, veel van hetgeen wij thans algemeen weten, 
nog weinig bekend was. 

Zoo ontging het MA.'l"rHES dat het Makassaarsch-Boegineesche 
schrift van Indischen oorsprong was, omdat hij tusschen de karak
ters er van en die van het hedendaagsche Nägarï-schrift geen ge
lijkenis vermocht te ontdekken. Dat is begrijpelijk. De wijzigingen 
welke 't Indische schrift in den loop der eeuwen en in de ver
schillende landen, waar het ingevoerd is ondergaan heeft, zijn zóó 
talrijk en zóó groot, dat men alleen door de steeds toenemende 
kenuis der Indische palaeographie in staat is geweest de op 't eerste 
gezicht zoo verschillende karakters tot den gl'Oudvorm te herleiden 
eu wel met volkomen zekerheid. 

In een geschrift van Dr. N. ADRIANJ, getiteld ])r. B. Jl. Mat
the8 al8 taalbeoefenaar 2), wordt de opmerking gemaakt dat "in 
de spraakkunsten weinig of niets over de verschillende dialecten 
van het Makassaarsch en het Boegineesch is te vinden en men 
den indruk krijgt, dat er maar één tongval onder de .Makassaren 
bestaat en dat ook alle Boegineezen het zelfde dialect spreken." 

Ik voor mIJ geloof niet, dat men zulks als een leemte moet 

') Bijdr. Kon. Instituut 2, VI, blz. 58-65. 
') Tijds. Bat. Gen. LI, 328. 

I 

__ J 



- 19 -

( 84 ) 

aanmerken. De kennis der tongvallen is voor den taalvorscher van 
onloochenhaar helang, doch juist daarom verdienen ze een afzon
derlijke hehandeling; anders komen ze niet tot hun recht. In de 
bestaande Maleische en Javaansche grammatica's wordt weinig of 
in 't geheel niet van gewestelijke afwijkingen gerept; e\'enmin als 
bijv. in een Hollandsche of Fransche spraakkllnst. 'fet'echt heeft 
men een Maleisch dialekt, als het Menangkabausch, afzonderlijk 
hehandeld, al is het dan telkens met vergelijking van wat men 
kan noemen: klassiek Maleisch. 

Misschien zal iemand mij willen herinneren aan hetgeen N EU

BRONNER. VAN DER TUUK gedaan heeft voor 't Bataksch. Hij heeft, 
zooals men weet, in zijne Toba8che 8praalclcutl8t ook, zoo volledig 
als noodig, het Oairisch en Mandailingsch behandeld. Deze drie 
dialekten worden gesproken en geschre\len door drie verschillende 
Batakstammen, en al zijn ze dus, in wetenschappelij ken zin, 
Batakschc dialekten , praktisch zijn het ollderscl.eiden talen die meer 
van elkaar verschillen dan bijv. Deensch en Zweedsch, ieder met 
een eigen litteratuur en gedeeltelijk zelfs met eigene letters. De 
Toba8che Spraalclcurl8t is derhalve feitelijk een leerboek voor drie 
talen. Alleen wanneer men te doen heeft met een gebied waal' 
verschillende tongvallen naast elkaar bestaan, zonder dat een enkele 
den rang van een standaardtaal heeft verworven, bij v. op Rotti, 
is de grammaticus genoodzaakt zijn voortdurende aandacht aan de 
tongvallen te wijden. 

In een woordenboek levert het opnemen van gewestelijke uit
drukkingen minder bezwaar op, mits die vormelijk niet te zeer 
van de heerschende uitspraak afwijken. In zijne woordenboeken 
heeft MA 'rrHES dan ook niet verzuimd zich dat als regel te stellen, 
zoodat men in 't Jl alca88aar8clte Woordenboelc tal van Saleiersche 
woorden vindt opgeteekend. 

In alle opzichten komt aan de lexicografische werken van MATTH"ES 

hooge lof toe. Hun voortreffelijkheid komt vooral uit, wanneer lllen 
ze vergelijkt met de bestaande woordenboeken van 't Javaanseh, 
Maleisch, Soendaneesch. Terwijl deze zich meestal bepalen tot een 
eenvoudige vertolking of wel omschrijving der inlandsche woorden, 
vindt men in 't Makassaarsche en 't Boegineesche woordenboek een 
overvloed van uitgekozen zegswijzen en volzinnen nit de gesproken 
taal en de litteratuur, zeer ten gerieve niet enkel van beginners, 
maar ook van hen die met de taal reeds min of meer vertrouwd 
zijn. Zeer te waardeeren is ook de aan elk der twee woordenboeken 
toegevoegde Hollandsche woordenlijst met vertolking, hetgeen in 
schier alle Indonesische woordenboeken ontbreekt en de studie 

q 
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onnoodigerwijze bemoeielijkt. Alles te zamen genomen nemen de 
door MATTHES met grondige kennis der spreek- en litteratuurtaal 
vervaardigde woordenboeken ollder alle mij bekende van de Archipel
talen de eerste plaats in. 

Over de hooge voortreffelijkheid zijner Chrestomathieën is maar 
ééne stem. Men vindt daarin de noodige verscheidenheid van met 
zorg gekozen leesstukken I voorzien van de noodige verklarende aan
teekeningen en gedeeltelijk van vertalingen, alles daarop berekend 
dat de lezer een denkbeeld krijge van 't karakter en de waarde 
der litterarische voortbrengselen. 

Ouder alle geleerden die zich ten opzichte der studie van de 
inlandsche talen van Nederlandsch-Indië verdienstelijk hebben ge
maakt, is wat den omvang van hun werken betreft, slechts één 
vakgenoot te vergelijken, namelijk de geniale VAN DER 'rUUK. Als 
vergelijkend taalkundige en scherpzinnig ontdekker van taal wetten, 
was VAN DER TUUK de nwerdere van MATTHES, maar als lexicograaf 
was hij, wat volledigheid aangaat, de mindere, terwijl zijne keuze 
van leesstukken in de drie Bataksche talen gelijkwaardig is. Doch 
beiden hebben uitmuntend werk geleverd, en in plaats van verder 
te trachten beider verdiensten tegen elkaar af te wegen, laten wij 
liever ons verheugen dat twee zulke meesters ons onovertroffen 
werken hebben nagelaten, werken die groot nut gesticht hebben en 
in toenemende mate het zullen doen. 

Over de verdiensten van MATTHES als. ethnograaf heb ik reeds 
gelegenheid gehad 't een en ander op te merken. Wat h\i geleverd 
heeft, zijn bijdragen tot de volkenkunde van Zuid-Celebes, welke 
niet op volledigheid aanspraak maken, doch voor zoover als ze gaan 
als komende van een onbeneveld waarnemer, die de taal van 't volk 
kende, volkomen betrouwbaar zijn en al waagt hij zich soms aan 
onjuiste verklaringen, toch gunstig afstek~n bij de wilde theorieën 
v!ln naturalisten, die het geloovig publiek en misschien ook zich 
zei ven wijsmaken dat zij na een verblijf van eenige weken onder 
een volk, welks taal zij niet eens kennen, de denkwijzen, zeden 
en gewoonten doorgrond hebben. Een woord van lof verdient ook 
de nauwkeurige beschrijving der voorwerpen afgebeeld in ZIjne 
Ethnografische Atlassen. 

Wij weten dat MATTHES het laatste gedeelte van de hem door 
't Bijbelgenootschap opgedragen taak, de vertaling van den Bijbel, 
ten einde gebracht heeft, een bewijs van zeldzame werkkracht en 
toewijding. Over die vertaling, op zich zelve reeds een reuzenwerk, 
vermeet ik mij niet een oordeel te vellen en veroorloof mij daarom 
het oordeel van in deze materie meer bevoegden aan te halen. 
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De eerste vraag die zich bij de beoordeeling van elke overzetting 
van de Bijbelboeken in een inlandsche taal voordoet, is, of zulk 
een werk, waarbij men met al1erlei lUoeielijkheden te kampen 
heeft, door een Europeesch geleerde, al is hij nog zoo bedreven 
in de taal; naar den eisch kan verricht worden. 

HOOl'en wij vooreerst wat Dr. ADlUANI, die uit den aard zijner 
werkzaamheid als afgevaardigde van 't Bijbelgenootschap de zooeven 
gestelde vraag tot een voorwerp van gezette overweging gemaakt 
heeft, als zijne meening te kennen geeft: 1) 

"De vraag is uI. niet of een Europeesch taalbeoefenaar deze 
vertaling kan verstaan en het met de gevolgde metbode vau ver
talen eens kan ziju, en of hij in de Makassaarsche eu de Boegi
neesche vertaling terugvindt wat hij in het Nederlaudsche of in het 
Hebreeuwsche en het Grieksche origineel vindt, maar wat de In
landers er aan hebben, wat die vertaling te beteekenen heeft nIs 
propaganda-middel voor het Christendom onder de Mohammedaan
sche MakassarelI en Boegil1eezen, wat zij is voor de afzonderlijke 
Christenen die uit de .:\tlohammedanen zijn gewonnen, en later voor 
de Christelijke Gemeente, die zich uit die aanvankelijke enkelingen 
vormt. Op dit gebied nu heeft men nog nagenoeg geen onder
vinding opgedaan, want de Zending op Zuid-Celebes, die daar 
gedurende twee perioden heeft gearbeid, is opgeheven voordat zich 
nog eene Christelijke gemeente van Makassaren of Boegil1eezen had 
kunnen vormen." 

"De Bijbelvertaling van Dr. MATTHES is dns buiten de Zending 
om tot stand gekomen, voor het grootste gedeelte 7.elfs in Nederland 
bewerkt, n1. na 1879, toen Dr. MAT'l'HES op bijna 62-jarigen 
leeftijd zich voor goed in Den Haag 2) ging vestigen. Dat Dr. MATTHES, 
die nog opgewekt van geest en vol ijver was, roeping gevoelde 
om de taak, die hij nu eenmaal had op ûch genomen, nog in de 
laatste jaren zijns levens af te maken, is een schoon getuigenis 
voor zijne toewijding, maar het geeft blijk van onjuist inzicht in 
de wijze waarop eene Bijbelvertaling moet tot stand komen. -
De Bijbelvertaling moet uit de Zending, sterker nog: uit de Christe
lIjke Gemeente voortkomen, en waar de Zending nog niet zoover 
is dat er zich eene gemeente vormt die hoop geeft voor de toe
komst, daar kan hoogstens sprake zijn van eene proeve tot Bijbel
vertaling. Zulk een proef kan groot nut hebben voor de toekomst 
en moet bewaard blijven als legger, totdat de tijd komt waarop 

') 'fijdsch. Bat. Gen. t. a. p., blz. 331. 
t) Jnister 1880, en verder na 't verblijf in Den Haag, in Nijmegen. 
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men te zamen mct ontwikkelde gemeenteledcn de definitieve ver
taling van den Bijbel kan gaan ondernemen. Maar zij moet niet 
worden beschouwd als een werk dat voor de prakt\ik gereed is; 
immers zij is buiten de praktijk ontstaan en heeft daarom weinig 
kalls van in de praktijk te zullen voldoen." 

Vrij wel in dellzelfden geest laat zich JONKER uit. 1) Sprekende 
ow!' de Bij belvertaling , zegt hij: "Over het werk-zelf zou ik niet 
gaal'l1e een oordeel vellen. Gelijk bekend is, noemde de groote 
kenner der Indonesische talen, Dr. H. NIWBRoNNlm v. D. 'J'ljUK, 
de vertalingen van bijbelsche geschriften een arbeid, welke den 
geest ter neder drukt, ollldat men, zoo men geen dilettallt-zendeling 
is, de O\'ertuiging heeft nagenoeg Illol'swerk te zullen levereil. De 
uitdrukking llloge misschien wat sterk zijn, maar ook ik heb de 

. overtuiging, dat geen Europeaan een dergelijk werk naar eisch kan 
verrichten; daarvoor verschilt de wijze van uitdrukking in de Indo
nesische talen te veel van de onze, zoodat de door een Europeaan 
gemaakte vertaling steeds gevaar loopt of oJlverstaanbaar te zijn, Of 
een geheel verwaterde paraphrase vun het oorsproukelijke te worden. 
Men vergelijke bijv. de door FANGGIDAEJ, een geboren Hotinees, 
vervaa,'digde Hotineesche vertaling van het Lucas-evangelie met alle 
door I~uropeallell gemaakte vertalingen. 

"Maar hoe dit ook zij, het is r.eker dat MATTHES met de Bijbel
vertalilIg het waarachtig belang der bevolking van Zuid-Celebes meellde 
te bevorderen, en in elk geval kan men niet anders dan bewondering 
hehben voor de groote werkkracht van den man, die een dergel\ik 
werk kon volbrengen," 

Met deze woorden kan ik 1IllJ volkomen vereenigen , en zal er 
daarom niets aan toevoegen. 

Na een overzicht gegeven te hebben van de werkzaamheid van den 
geleerde, blijft lllij ovC!: nog iets te zeggen van den menseh. Hierbij 
verkeer ik in 't ongunstige geval dat ik, in een andere plaats 
wonende dan MATTHES, nooit met hem in geregeld verkeer gestaan 
heb. Mijne persoonlijke aanrakingen met hem bestonden in korte 
ontmoetingen hier in de Akademie en bij gelegenheid van de Groot
ambtenaars-examens in den Haag, in de jaren dat wij beiden leden der 
examen-commissie waren. Dáár heb ik kunnen opmerken dat hij een 
uiterst humaan examinator was, misschien zelfs een weinig te goed
moedig. Het was moeielijk voor een examinandus zoo'n gebrekkig 
of zelfs averechtsch antwoord te geven of MAT'rHEs trachtte het 

') In voormeld Levensbericht, blz. 271. 
Jaarboek 1910. 6 
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eenigszills te vergoelijken of den dwalende op den rechten weg te 
brengen. In den omgang was hij een beminnelijk man, eenigszills 
teruggetrokken, uiterst eenvoudig, zonder vertoon van geleerdheid, 
maar ook zonder valsche bescheidenheid. Hij was waardig in alles 
wat hij deed; een man met een warm hart onder een kalm uiterl~ik. 
Vandaar dat hij zoo geëerd en geliefd was bij de inlanders, die 
over 't algemeen goede menschenkenners zijn. 

Geëerd en geliefd is hij geweest bij allen die met hem in aanraking 
kwamen en hem wisten te wRc'lrdeeren. Zijn llaam wordt in dezen kring 
met hooge waardeering herdacht en zal ook daarbuiten blijven levelI 
als die van een der allerverdienstelijkste taalgeleerden van 't Nederland 
der 19ue eeuw. 

H. KERN. 
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