
- 1 -

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)
 
 
 
Citation:
 
G.F. Pijper, Levensbericht Ph.S. van Ronkel, in:
Jaarboek, 1955-1956, Amsterdam, pp. 285-297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This PDF was made on 24 September 2010, from the 'Digital Library' of the Dutch History of Science Web Center (www.dwc.knaw.nl)

> 'Digital Library > Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), http://www.digitallibrary.nl'



- 2 -

PHILlPPUS SAMUEL VAN RONKEL 
( I Augustus IRiO-26 Juni 195-1 ) 



- 3 -

HERDENKING 

VAN 

PHILIPPUS SAMUEL VAN RONKEL 
(1 Augustus 1870 - 26 Juni 1954) 

"Het leven van een geleerde is de geschiedenis zijner studiën." 
Dit woord van een vroegere Voorzitter der Akademie 1) lijkt bij 
uitstek toepasselijk op de eerbiedwaardige geleerde aan wie deze 
herdenking is gewijd: Philippus Samuel van Ronke!. Hij heeft zijn 
leven gegeven aan de wetenschap van het Oosten, maar zijn edel
aardige menselijkheid heeft hem behoed voor de eenzelvigheid die 
de stuuie soms meebrengt. Zo is hij geworden een voorbeeld en 
een vriend van velen. 

Philippus Samuel van RonkeI is geboren te Zutphen op I Augustus 
1870. Zijn ouders waren Doctor Philippus Samuel van Ronkel, predi
kant bij de Hervormde gemeente, en Catharina Wilhelmina Clara 
Burkens. De vader moet, naar hetgeen over hem bij geschrifte en 
uit mondelinge overlevering bekend is, een merkwaardig man zijn 
geweest: "een machtig prediker, een grondig Schriftuitlegger, een 
gevierd schrijver", bovenal een man die "ingeleid (was) in de 
diepte der Gereformeerde Belijdenis" 2). Daarbij een onafhankelijk 
karakter: zijn verering voor Dr. Kuyper belette hem niet, mettertijd 
in de kerkelijke twisten partij te kiezen tegen de Doleantie. Tegen 
de tijd dat zijn zoon en naamgenoot het gymnasium zou bezoeken, 
had het gezin reeds herhaaldelijk van woonplaats gewisseld: na 

1) P. D. Chantepie de la Saussaye, Levensbericht van Cornelis Petrus 
TieIe. in Jaarboek der Kon. Akademie van Wetenschappen, 1902, blz. 5. 

:l) Zie over Dr. Ph. S. van Ronke! Sr. de Christelijke Encyclopaedie, 
Vierde Deel, blz. 768, sub voce. 
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Zutphen had de vader de gemeenten van Haarlem, Amsterdam en 
Zetten gediend, totdat hij tenslotte te Leiden was beroepen. Hier 
heeft de jonge Van RonkeI van 1883 tot 1889 het stedelijk gym
nasium afgelopen; het gymnasiaal archief bewaart gegevens waar
uit blijkt dat hem, naar de gewoonte van die dagen, verscheidene 
prijzen zijn uitgereikt voor zijn goede vorderingen, vooral in de 
oude talen. Het was de wens van zijn vader, dat hij in de theologie 
zou studeren, maar zijn eigen voorkeur ging naar de letteren. in 
het bijzonder de Semitische letteren. Hij kwam als gymnasiast diep 
onder de indruk van een boek dat vóór en nà hem ook anderen 
tot de studie van de Semitische talen gebracht heeft: de "Histoire 
générale et système comparé des langues sémitiques" van Ernest 
Renan. Toen hij na zijn eindexamen in 1889 student werd, liet hij 
zich inschrijven in twee faculteiten, Theologie en Letteren. Hij heeft 
nog het eerste examen in de Faculteit der Godgeleerdheid afgelegd, 
destijds omvattende kennis van het Hebreeuws en van de Israëliti
sche oudheden. Zijn examinator, de Hebraicus Oort vertelde mij 
nog vijf-en-twintig jaar later, dat hij de eerstejaarsstudent Van 
RonkeI een ongevocaliseerde Hebreeuwse tekst had voorgelegd, tot 
verbazing van de bijzitters, maar de examinandus had het er voor
treffelijk afgebracht. Na het overlijden van zijn vader heeft hij de 
studie van de theologie opgegeven en is met hart en ziel literator 
geworden. Naar het schijnt heeft het afscheid van de theologie hem 
weinig inwendige strijd gekost. Van genegenheid voor het Gere
formeerde kerkgeloof was althans later bij hem geen spoor te 
ontdekken. Maar Renan heeft ergens gezegd: "Au fonds, je sens 
que ma vie est toujours gouverné per une foi que je n'ai plus. La 
foi a cela de particulier que, disparu, elle agit encore." 3) Van 
Ronkels levensernst, zijn nauwgezette plichtsbetrachting, de trouw 
aan de eens gekozen levensweg, dit alles was hij ongetwijfeld ver
schuldigd aan de strenge godsdienstige opvoeding in het ouderlijke 
huis. En tot in hoge ouderdom is hij een lezer van het Oude 

Testament in de oertekst gebleven. 

3) Souvenirs d'en/ance et de jeunesse. cbap. I. 
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Nadat Van Ronkel gekozen had voor de Oosterse talen, is hij 
met een vaart afgestudeerd. In 1891 reeds legde hij het candidaats
examen in de Semitische letteren af (19 Juni), en het volgende jaar 
na de grote vacantie ook het candidaatsexamen in de taal- en letter
kunde van de Oost-Indische Archipel (21 Sept.) , daarna, in 1895, het 
doctoraalexamen in de taal- en letterkunde van de Oost-Indische 
Archipel (29 April). De academische leermeesters aan wie hij het 
meest te danken heeft gehad, waren de Arabist De Goeje voor het 
Arabisch, de Syriacus en wijsgeer Land voor het Syrisch, de J ava
nicus Vreede voor het Javaans, de Malaicus Klinkert voor het 
Maleis, boven allen de grote Kern voor het Sanskrit en voor 
algemene vorming tot taalgeleerde. Aan Kern, De Goeje en Land 
heeft Van Ronkel zijn leven lang bewondering en dankbaarheid 
toegedragen. De Leidse leermeesters van Van Ronkel hadden hoge 
verwachtingen van hem, zowel voor de Semitische als voor de 
Indonesische letteren. Als vier-en-twintigjarige toonde hij reeds 
zijn zelfstandigheid door de beantwoording van de door de Leidse 
Faculteit uitgeschreven prijsvraag: een critische vergelijking van 
de Javaanse Menak en de Maleise Hikajat Amir Hamzah met de 
Arabische en Perzische bronnen. Zijn antwoord is in 1894 bekroond 
met de gouden erepenning. Een omvangrijke arbeid was hiervoor 
nodig geweest, en men staat verbaasd over de talenkennis en de 
belezenheid van de jeugdige geleerde, want de beantwoording was 
slechts mogelijk met voldoende kennis van Arabisch, Perzisch, 
Maleis en Javaans, en de geschriften waarover het onderzoek moest 
gaan, waren niet alleen bijna alle onuitgegeven, maar moesten ook 
uit verschillende bibliotheken, in binnen- en buitenland, opgespoord 
worden 4). De schrijver kwam tot belangrijke ontdekkingen ten 
aanzien van de Indonesische literatuurgeschiedenis. Zo toonde hij 
aan, dat de Maleische versie van het verhaal van de Moslimse held 
Hamzah rechtstreeks aan het Perzisch ontleend is. Men kan gerust 
zeggen, dat het onderzoek van Van Ronkel een nieuw tijdperk in 

4) Zie het Jaarboek der Rijks-Universiteit te Leiden 1893-1894, 
blz. 54-56. 
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de beoefening van de Maleise letterkunde geopend heeft; zó grondig 

als hij had nog niemand de geschiedenis van een Maleise tekst 
behandeld. Hij trof het ook met het eerste onderwerp waaraan hij 
zijn krachten beproefde, want de Hamzah-roman is een werk dat 

in verscheidene talen over bijna geheel Zuid-Azië verbreid is; hij 

heeft het gekenschetst als "eene compilatie van verschillende ge

schiedverhalen en legenden, met de verheerlijking van den zege

vierenden Isläm, in den persoon van een zijner koenste voorvechters, 
tot tendenz." 

Na de bekroning van zijn antwoord op de prijsvraag heeft 

Van Ronkel de gelegenheid gekregen om zijn stof tot een boek te 
verwerken. Op een gedeelte van "De Roman van Amir Hamzah" 
is hij op 1 Juni 1895 tot Doctor gepromoveerd met het praedicaat 
cum laude, en nog in hetzelfde jaar is "De Roman van Amir 
H amzah" volledig in boekvorm verschenen. 

Intussen had hij zich moeten beraden over zijn toekomst. Er be
stond destijds in het voormalige Nederlandsch-Indië een weten
schappelijke betrekking waartoe slechts weinigen werden benoemd 
maar die als geschapen was voor een goed opgeleid oriëntalist als 
hij: amhtenaar voor de beoefening der Indische talen. Op een 
uitzending als zodanig heeft Van Ronkel gehoopt en ook kans 
gehad maar - onverwachte en diepe teleurstelling - hij werd bij 
geneeskundig onderzoek afgekeurd voor de Indische dienst. Zijn 
tijdelijke lichamelijke inzinking is waarschijnlijk het gevolg geweest 
van overmatige arbeid. Hij had de volhardende geestkracht, toen 
uitzending naar Indonesië op regeringskosten onmogelijk bleek, op 
eigen gelegenheid daarheen te vertrekken (3 Oct. 1895), uitgeleide 
gedaan door de halve Oosterse school van Leiden. Na aankomst in 
Indonesië had hij het geluk nog vóór het eind van het jaar 1895 
(21 Nov.) te worden aangesteld als tijdelijk ambtenaar voor de 
beoefening der Indische talen. Hij werd toegevoegd aan de 
regeringsadviseur voor Oosterse talen en Mohammedaans recht, 

Dr. C. Snouck Hurgronje. 
Dit toegevoegd zijn aan de machtige re~eringsadviseur, die toen 

op het hoogtepunt stond van zijn willen en kunnen, heeft minder 
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dan twee jaar geduurd. Het waren de zwartste jaren van Van 
Ronkels leven. Naderhand heeft hij ten aanzien van zijn "alles 
door- en vooruitzienden leermeester" Snouck Hurgronje erkend: 
"Ik heb zijne beteekenis en grootheid eerst later begrepen." Van 
Ronkels vorming te Leiden was bijna uitsluitend philologisch ge
weest, hij had als aankomend Oosters philoloog uitgeblonken als 
weinigen, en nu kwam hij onder de leiding van de veelzijdige en 
oorspronkelijke oriëntalist Snouck Hurgronje, die godsdienst
historicus, ethnograaf, zelfstandig taalonderzoeker, bovenal kenner 
van de levende Moslimse wereld was, en die hem uitlegde dat hij 
na zijn Leidse jaren zijn studie eigenlijk weer van nieuws af moest 
beginnen. Men zou de verhouding tussen de beide zo hoogstaande 
mannen misschien het best karakterizeren met de Arabische spreek
wijze: "gij zijt in een stroombedding, en wij zijn in een andere 
stroombedding", dat is, onze doeleinden zijn verschillend. Er was 
geen misverstand tussen hen, maar Snouck Hurgronje verlangde 
dat Van Ronke! zich zou toeleggen, behalve op primbon's en 
"Al-Mufaual", op de Moslimse Wetgeleerdheid, die voor hem de 
sleutel geweest was tot dieper inzicht in de Islam, en Van Ronkei 
had óók wel belangstelling voor de Islam, maar zijn hart trok meer 
naar taal- en literatuurgeschiedenis. Daarbij kwam nog, dat Van 
Ronkel, ternauwernood hersteld van zijn inzinking, leed onder de 
druk van het tropische klimaat en onder de eenzaamheid in het 
vreemde land. Toen de betrekking openkwam van leraar in het 
Maleis aan de opleidingsschool voor bestuursambtenaren (de zg. 
Afdeeling Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 

van het Gymnasium Willem III te Batavia), heeft hij die gaarne 
aanvaard, tegen de wens van Snouck Hurgronje maar in het voor
uitzicht dat hij zich meer zou kunnen geven aan zijn geliefkoosde 
studiën (2 Sept. 1897). Zijn mistroostigheid is geheel van hem 
geweken, toen hij in Christina Elisabeth Onnen, geboren op 9 Juli 
1870 te Roermond, de vrouw van zijn keuze had gevonden. Met 
haar is hij in het jaar 1900 in het huwelijk getreden, en dit hechte 
huwelijk heeft geduurd tot zijn dood in 1954. 

Zeventien jaar lang, met een onderbreking van één jaar, toen hij 
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met verlof in Europa vertoefde (1906-1907), heeft Van Ronkel 
gewoond en gewerkt in de stad die toen nog Batavia heette en die 
hem gaandeweg is gaan boeien. Later schreef hij in een particuliere 
brief: "Al is Batavia stoffig, soms leelijk, hier en daar afzichtelijk, 
en gruwelijk warm, het is groot, ruim, cosmopolitisch en centraal, 
met een "bovenland" vlak bij zooals noch Singapoer noch Soerabaja 
bezitten. Bij langer verblijf gaat men zich in de groote plaats met 
al hare wijken en gangen en kampoenggedeelten zoo thuis voelen, 
men leeft er zoo vrij, en het leven is zoo veelsoortig!" Maar hij 
schreef óók: "Van de Europeesche samenleving ginds heb ik steeds 
een afkeer gehad." De verklaring ligt hierin, dat de humanistisch 
gevormde Van Ronkel geen hoge dunk had van de koloniale maat

schappij met haar jachten naar geld en promotie, maar wèl zich 
aangetrokken voelde tot het bonte Oosterse leven om hem heen. 
De metropool Djakarta heeft altijd een uiterst gemengde bevolking 
gehad, met een sterke Arabische inslag in de oudere lagen, kenbaar 
aan taal en zeden. Vooral voor de Arabieren en hun invloed heeft 
Van Ronkel belangstelling getoond. Hij nam les in het spreken van 
Arabisch en bracht het hierin zo ver, dat nog tientallen jaren nà 
zijn repatriëring Arabieren zijn taalkennis roemden. Vooral zijn 
keurige uitspraak van de moeilijke Arabische medeklinkers werd 
gewaardeerd. Hij heeft van zijn verkeer met Arabieren veel geleerd 
dat hem vaak van pas is gekomen bij zijn taalkundige en islamolo
gische studiën. Ook met ontwikkelde Soendanezen heeft Van RonkeI 
omgegaan, vooral als hij in de Preanger Regentschappen, het voor
naamste Soendase taalgebied, zijn vacanties doorbracht. Bij voor
keur zocht hij de omgang met personen uit de Kaum, de godsdien
stige stand, zo bijv. de in zijn tijd vermaarde mysticus en schrijver 
Hasan Moestapa, Hoofdpanghulu van Bandoeng, en R. H. Abd-al
Kadir, die later eveneens Hoofdpanghulu van Bandoeng is geweest. 
Zo hij ook al zijn voornaamste kennis van het Soendaas (een taal 
die hem lief was om haar welluidendheid) uit boeken en hand

schriften heeft geput, zijn practische kennis van de taal en van het 

Soendase leven is hem te stade gekomen toen hij ja.ren later te 
Leiden het Soendaas had te doceren. 
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Was Van RonkeI in zijn Indonesische tijd dus geenszins uitslui
tend een kamergeleerde, zijn grootste liefde is geweest de studie 
van handschriften. Daartoe kreeg hij ruimschoots de gelegenheid 
doordat hij reeds spoedig werd opgenomen in de wetenschappelijke 
kring van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten
schappen; in het Museum van het Genootschap bevonden zich 
belangrijke, nog niet beschreven verzamelingen van Oosterse 
handschriften. Het is de grote verdienste van Van Ronkel geweest, 
dat hij twee van deze collecties, de Maleise en de Arabische, uit
voerig en nauwkeurig heeft beschreven en ze daardoor toegankelijk 
heeft gemaakt voor het wetenschappelijk onderzoek. Vooral de 
uitgave van zijn beschrijving der Maleise handschriften ("Catalogus 
der Maleische handschriften in het Museum van het Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen", Batavia 1909), is 
een datum geworden in de beoefening van de Maleise letterkunde. 
Zij verving voorlopig een Maleise literatuurgeschiedenis. De andere 
beschrijving, die van de Arabische handschriften ("Supplement lo 
the Catalogue of the Arabic Manuscripts preserved in the Museum 
of the Batavia Society of Arts and Sciences", Batavia-The Hague 
1913) sluit aan bij de oude Latijnse catalogus van Friederich en 
Van den Berg, maar is vele malen omvangrijker dan deze, daar 
het aantal Arabische handschriften in het bezit van het Bataviaasch 

Genootschap zozeer was toegenomen, voornamelijk tengevolge van 
de Atjèhse oorlog. 

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 
het enige middelpunt van wetenschapsbeoefening in Indonesië ge
durende anderhalve eeuw, heeft in het leven van Van Ronkei veel 
betekend. Hij is lid van de Directie geweest, bibliothecaris, con
servator der handschriften, redacteur van het "Tijdschrift voor 
Indische T aal-, Land- en Volkenkunde". Zonder het Genootschap, 
zo verklaarde hij later, kon hij zich zijn Indische tijd niet voor
stellen. Ook na zijn terugkeer naar het vaderland is de band met 
het Genootschap blijven bestaan, doordat hij sinds 1919 vertegen
woordiger in Nederland was, en sinds 1928 erelid. In het "Tijd
schrift" plaatste hij tussen 1896 en 1914 zijn meeste kortere artikelen, 
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veelal over Maleise taal- en literatuurgeschiedenis. Daaronder zijn 
vooral belangrijk de etymologische studiën over Maleise woorden 
afkomstig uit Voor-Indische talen, Tamil, Hindustani. Ook gaf hij 
een verdienstelijke verhandeling "Over invloed der Arabische 
syntaxis op de Maleische", waartoe Snouck Hurgronje hem had 
aangezet. Met het Tamil heeft hij zich ook later nog bezig gehuoden, 
blijkens publicaties in 1922 en 1942. 

Na zijn leraarschap is Van RonkeI nog één jaar ambtenaar voor 
de beoefening der Indische talen geweest, van 1913 tot [914. Als 
zodanig werd hij naar Sumatra's Westkust gezonden om een onder

zoek in te stellen naar de godsdienstige stromingen in dat gewest. 
Het belangrijke rapport dat hij over zijn bevindingen uitbracht, is 
door de toenmalige regeringsadviseur voor Inlandse zaken aange
vallen, maar door Snouck Hurgronje verdedigd. Naast de vervulling 
van zijn ambtelijke opdracht vond hij gelegenheid om wetenschap
pelijke onderzoekingen te doen omtrent taal, godsdienst en adat; 
de vruchten daarvan zijn neergelegd in een aantal verhandelingen. 
Hij leerde de landstaal, het Minangkabaus, ook spreken, hij toonde 
kennis van de Islam, en zijn waardig en beleidvol optreden ver
wierf hem achting van adathoofden en wetgeleerden. Nog tegen
woordig kennen oudere Minangkabauers zijn naam. 

Tegen het einde van 1914 voor de tweede maal met verlof naar 
Europa vertrokken, is Van Ronkel later niet meer naar Indonesië 
teruggekeerd. Hij vestigde zich in Den Haag, en begon aan de 
vervaardiging van een nieuw "Maleisch Woordenboek", Maleis
Nederlands en Nederlands-Maleis, waarvan de eerste druk in 19[8 

is verschenen. Dit beknopte woordenboek kwam op het juiste tijd. 
stip, het verving op gelukkige wijze de vroegere Maleise woorden
boeken, die na de invoering van de nieuwe officiële spelling in 
Latijns schrift alle verouderd waren. De samensteller heeft uit de 
rijke Maleise taalschat een keuze gedaan, die meestal naar de zijde 
van het oudere taalgebruik is uitgevallen. Om die keuze hebben 
sommigen, vooral beginners, dit woordenboek gelaakt, zij vonden et 
niet altijd in wat zij zochten. Maar het is handig en in hoge mate
betrouwbaar, de betekenissen zijn sober en scherp weergegeven. het 
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is een goede gids bij de lectuur van de oudere Maleise literatuur. 
Het heeft in vijf drukken zijn weg gevonden, ook naar Indonesië. 
Juist in de overgangstijd die het Maleis heeft doorgemaakt in 
zijn ontwikkeling tot een algemene Indonesische taal, heeft dit 
woordenboek diensten bewezen aan de fixering van een algemene 
schrijftaal. 

Toen het woordenboek verscheen, was Van RonkeI reeds verhuisd 
naar Leiden, waar hij aan de Universiteit de opvolger was ge
worden van de in 1917 overleden hoogleraar Van Ophuysen. Vier 
jaren, van 1917 tot 1921, was zijn titel tijdelijk waarnemend hoog
leraar, zulks in verband met zijn nog onvoltooide diensttijd in 
Indonesië, daarna, van 1921 af tot zijn emeritaat in 1941 is hij 
geweest gewoon hoogleraar in de Maleise taal- en letterkunde en 
de algemene taalkunde van de Indische ArchipeL Behalve deze 
hem ambtelijk opgedragen vakken heeft hij ook Soendaas gedoceerd, 
tot 1926 (toen hij dit onderwijs kon overgeven aan de nieuwbenoem
de Lector in het Soendaas, de Heer R. A. Kern), en Bataks, als 
daarvoor studenten waren. In latere jaren, na de dood van Snouck 
Hurgronje, heeft hij de studie van het Atjèhs, waarmede hij in 
Indonesië was begonnen, weer opgevat ten gerieve van doctorandi 
die op een Atjèhs onderwerp bij hem wilden promoveren. Als zijn 
hoofdtaak heeft hij altijd het onderwijs in het Maleis beschouwd 
en hij gaf dit naar een van zijn geliefde Semitische talen gevolgde 
philologische methode. Die methode bracht mede, dat hij bij voor
keur met zijn leerlingen oudere teksten las, die hij dan met scherp
zinnigheid en geest commentarieerde. Zijn uitgebreide lexicogra
fische kennis kwam op deze colleges uit en als hij Moslimse 
godsdienstige teksten behandelde, ook zijn levende kennis van de 
Islam. Van RonkeI wist heel veel, toch was hij voorzichtig in het 
meedelen van zijn kennis en hij had een afkeer van goedkope, wilde 
etymologieën. Zijn voorzichtige aard toonde zich ook in de ver
vuIling van de andere, kleinere helft van zijn academische onder
wijstaak: de algemene taalkunde van de Indische Archipel. Hier 
volgde hij bij voorkeur zijn grote leermeester Kern, die met 
Neubronner van der Tuuk in de vorige eeuw de schepper van dit 

, j, 
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studievak geweest was. Volgens betrouwbare inlichtingen is het 
dictaat dat Van RonkeI voor deze colleges gebruikte, in zijn oor
spronkelijke vorm het werk van Kern geweest, maar Van Ronkel 
heeft het gedurig bijgewerkt en op de hoogte van de tijd gebracht. 
waarbij hij aanvankelijk ook de medewerking moet hebben gehad 
van een ander kenner van de Indonesische talen, zijn bewonderde 
vriend Dr. N. Adriani. Het handschrift van zijn dictaat heeft 
Van RonkeI later aan het Instituut Kern geschonken, waar het als 
een pusaka (eerbiedwaardig erfstuk) bewaard wordt; men kan zich 
daaruit overtuigen met hoeveel Van Ronke! uit eigentijdse en ook 
eigen onderzoekingen het origineel verrijkt heeft. 

Een pionier is Van RonkeI geweest op het gebied van de Maleise 
literatuurgeschiedenis. Hier maakte hij op uitnemende wijze gebruik 
van zijn kennis van andere Oosterse talen en literaturen die op de 
Maleise letterkunde invloed hebben geoefend, met name Arabisch 
en Perzisch. Zo het thans mogelijk is, de gehele oude Maleise letter
kunde te overzien, dan is dit grotendeels aan Van RonkeI te danken. 
die met noeste vlijt handschriftencollecties te Cambridge, Den Haag. 
Brussel. Djakarta. Amsterdam en Leiden beschreven heeft. Zijn 
ontzaglijke belezenheid, daardoor verkregen, heeft hij dienstbaar 
gemaakt aan een reeks van literair-historische studiën; de meeste 
hiervan zijn verschenen in tijdschriften, enkele ook in de Mede
delingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap
pen. Hij hield er van, de uitwendige geschiedenis van een tekst na 
te gaan, parallellen en versies in andere talen na te sporen. en aan 
de uitkomst van zijn onderzoek een prettig leesbare vorm te geven. 
Ook Maleise teksten heeft hij uitgegeven, daaronder die het adat
recht betreffen ("Risalat hoekoem kanoen jauoe Oendang-oendang 
Melaka", 1919; "Adat Radja-radja Melajoe", 1929), gelijk hij ook 
door een studie "Over het Maleische Adat-wetboek van Koetai", 
in de Mededelingen der Akademie tot de beoefening van het 
Indonesische adatrecht heeft bijgedragen. 

De betekenis van Van Ronkel als Malaicus komt het helderst aan 
het licht, als wij de Maleise philologie beschouwen zoals hij haar 
vond en zoals hij haar achterliet. Zestig jaar geleden was het 
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Maleis als object van wetenschappelijke studie niet in ere. Het 
liefst beoefende men het Javaans of exploreerde andere, nog niet 
onderzochte Indonesische talen. Van Ronkel is een der weinigen 
geweest, die de belangrijkheid van het Maleis met zijn eeuwenoude 
letterkunde hebben ingezien. Hij heeft èn door zijn publicaties èn 
door zijn academisch onderwijs de wetenschappelijke aandacht weer 
op het Maleis gevestigd. Het is onjuist te menen dat hij geen open 
oog heeft gehad voor de grote toekomst die het Maleis met een 
herboren letterkunde tegemoet zou gaan. Lange jaren vóórdat het 
Maleis onder de naam van Indonesisch door de Indonesische 
republiek verheven zou worden tot algemene taal, schreef hij in een 
particuliere brief van 1926: "Eene taal die geen flexie bezit of 
behoeft, zich gemakkelijk aanpast en gemakkelijk opneemt, die 
meer en meer de voertaal wordt van steeds breedere kringen van 
intellectueelen, en die eerlang gelezen en verstaan zal worden van 
Sabang tot Nieuw Guinee en van Anjer tot Sangir, zulk eene taal 
staat gereed om een unicum te worden in Z.O. Azië, meer dan 
Perzisch in de 16e tot 1ge eeuw, meer dan Hindustani in den tegen
woordigen tijd." Hij drong bij zijn onderwijs zijn inzichten niet aan 
anderen op, maar wat Robert Fruin eenmaal prijzend van zijn 
Leidse leermeesters gezegd heeft, geldt ook van Van Ronke!: 
"Kennis in hun studenten over te gieten lag allerminst in hun 
bedoeling. " Maar wie zich door ijver aanbeval en door aanleg 
onderscheidde, kon zeker zijn van op hun studeerkamer voOr
komend ontvangen en in zijn studie op allerlei wijs voortgeholpen 
te worden" 5). Van Ronkei deed nog meer: hij eerbiedigde de eigen 

aard van elk zijner leerlingen, toonde een gelukkige hand bij het 
opgeven van onderwerpen voor dissertaties, en volgde zijn oud
leerlingen met zijn belangstelling door het leven. Hij, de man van 
de studeerkamer, heeft ook gaarne deelgenomen aan het weten
schappelijke leven om hem heen. Van het Oosters Genootschap in 
Nederland was hij in 1920 een der oprichters, de eerste penning-

5) Robert Fruin's Verspreide Geschriften, uitgeg. d. P. J. Blok, P. L. 
Muller en S. Muller Fz., Deel IX, 's-Gravenhage, 1904, blz. 444. 
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meester, later ook de voorzitter; van het internationale tijdschrift 

van het Oosters Genootschap, "Acta Orientalia", is hij vele jaren 
de redacteur geweest. Hij heeft ook het voorzitterschap bekleed 
van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 
in Den Haag en van de Leidse Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde. Hij had de gave der tale, en sprak met een eigen 
humor. Zelfs een droog verslag over de financiën van het Oosters 
Genootschap, door hem met pathos voorgedragen, maakte hij 
amusant. Die karakteristieke spreektrant met gebruik van Latijnse 
woorden en uitdrukkingen was hem ook eigen in gesprek met col

lega's en oudleerlingen. In zijn jonge jaren was hij een tempera
mentvol man, op latere leeftijd had de omgang met Oosterlingen 
hem een beminnelijke hoffelijkheid en volmaakte zelfbeheersing 
geleerd. Indonesië en Indonesische mensen hadden tot het laatst 
van zijn leven zijn aandacht; de culturele ontwikkeling van Indo
nesië bleef hem bezighouden. Hij was getroffen, toen hij bij zijn 

tachtigste verjaardag in de feestbundel, "Bingkisan Budi" , hem 
door vrienden en leerlingen aangeboden, ook bijdragen van Indo
nesiërs vond, en het roerde hem te vernemen, dat nog andere 
Indonesiërs hun spijt betuigd hadden, na het verschijnen van de 
bundel, dat zij niet uitgenodigd waren geweest om ook een bijdrage 
te leveren. Met ongeveinsde nederigheid herhaalde hij steeds, als 
men hem over deze feestbundel sprak, de Latijnse spreuk: "Non 
dignus sum". 

Van Ronkel heeft de ouderdom soms met opgewektheid, soms 
neerslachtig, altijd met waardigheid gedragen. Toen hij de zeventig 
gepasseerd was, eindigden zijn altijd levendige en zaakrijke brieven 

dikwijls met: "Senescimus". I ntussen bleef hij wetenschappelijk 
werkzaam tot bij zijn tachtigste jaar. Hij verdiepte zich omstreeks 
die tijd in het Oude Testament en vond er, naast troost voor zijn 
ziel, ook nog wat hem wetenschappelijk boeide, namelijk de pro
blemen van de Hebreeuwse syntaxis. Hij las Cicero's "De Senectute", 
en Seneca's "De Tranquillitate Animi". In zijn laatste levensjaren 
heeft hem herhaaldelijk ziekte getroffen, die hij met zijn sterk 
gestel telkens weer te boven kwam. Zijn physieke beweeglijkheid 
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verliet hem ten slotte, zijn geest bleef helder en belangstellend. 
Als hij leed, uitte hij geen klacht. De toewijding van zijn vrouw is 
hem in deze jaren een gerustheid en zekerheid geweest (Jesaja 32 : 
18). In de avond van de 26ste Juni 1954 is hij, bijna vier-en-tachtig 
jaar oud, kalm ontslapen. 

G. F. PIJPER 


