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LEVENSBERICHT 

VAN 

P. V. VAN STEIN CALLENFELS 

(4 September 1883-26 April 1938) 

Het overlijden van onzen correspondent Van Stein Callenfels, 
in het laatst der vorige maand, neemt uit het wetenschappelijk 
leven van Nederlandsch-Indië een zeer bijzondere figuur weg, die 
het vQegt ook van deze plaats met een korte beschouwing van zijn 
beteekenis te herdenken. 

Geboren op 4 September 1883 te Maastricht, als oudste zoon in 
een officiersgezin, genoot Piet er Vincent van Stein Callenfels zijn 
vooropleiding in hoofdzaak te Nijmegen, latere garnizoensplaats 
van zijn vader, in een omgeving van Christelijke discipline, die 
hem wel eens neiging gaf uit den band te springen. Die neiging 
is hem bijgebleven in zijn later leven, toen zij minder gemakkelijk 
onderdrukt kon worden. Bij den Leidschen student, behoorende 
tot de eerste indologen, die volgens de nieuwe regeling een uni
versitaire studie volgden, kon eenige buitensporigheid nog wel 
aanvaard worden, maar niet bij den, in 1904 (na eindexamen met 
onvoldoende voor Javaanseh) naar Indië vertrokken, ambtenaar 
voor het binnenlandsch bestuur. Toen waarschuwing niet hielp, 
moest wel ontslag uit 's lands dienst volgen, op dat oogenblik 
een zware slag, hoewel het slachtoffer later den betrokken depar
tementsambtenaar zijn hartgrondigen dank zou betuigen, omdat 
die hem den weg tot een hem beter passende loopbaan had ge
opend. Het is overigens opmerkelijk, dat hij een deel van zijn 
diensttijd in het oudheidkundig zoo belangrijke Modjokerto heeft 
doorgebracht, zonder dat de hem omringende oudheden in dit 
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stadium ook maar den minsten indruk op hem schijnen te hebben 
gemaakt. 

V oorloopig was het zaak, op andere wijze in zijn onderhoud 
te voorzien en dat kon toen ter tijd nog betrekkelijk gemakkelijk 
in het landelijke. Aan zichzelf overgelaten in zijn koffietuinen met 
de inlandsche bevolking om hem heen, is hij begonnen zich voor 
die omgeving te interesseeren en heeft er zich gaandeweg een zeer 
bijzondere kennis van de bevolking en van haar taal verworven. 
De begeerte om ook historisch die kennis van het Javaansch en de 
Javanen te verdiepen, bracht hem in aanraking met het Batavi
aasch Genootschap, dat gaarne inlichtingen en hulpmiddelen 
verschafte en waar omgekeerd de ongewone eigenschappen, de 
scherpzinnigheid, het opmerkingsvermogen, de wetenschappelijke 
zin van den vrager niet verborgen konden blijven. Zijn mededee
lingen over de oudheden, die thans zijn groote belangstelling trok
ken, bleken van waarde en zijn studie van de oude bronnen der 
J avaansche geschiedenis eveneens. Met een tijdschriftartikel van 
1913 over de familie van Hayam Wuruk begint zijn werkzaamheid 
als historicus en archaeoloog, een werkzaamheid die, naar den 
inhoud reeds dadelijk verre boven het niveau van den dilettant 
uitkomend, ook uiterlijk die van den deskundige werd Qoor zijn 
toevoeging in 1915 aan den Oudheidkundigen Dienst; eenige jaren 
later werd hem de positie van inspecteur toegekend. 

Onderzoek en ontgraving van de tempelgroep van Gec;long 
Sanga is zijn eerste belangrijke opdracht geweest op het gebied der 
archaeologie te velde; daarnevens zien wij hem op talrijke in
spectiereizen allerlei aan het licht brengen, dat zonder zijn kennis 
van het land en zijn vat op de beV'olking zeker verborgen zou zijn 
gebleven, en daar tusschendoor de Oudheidkundige Verslagen en 
het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap voorzien van 
mededeelingen en artikelen, dikwijls korte verhelderingen van een 
of ander duister punt in de Javaansche oude geschiedenis en ook 
wel oplossingen van de topographische raadsels der bronnen, hem 

mogelijk gemaakt door eigen bekendheid met de plaatselijke ge

steldheid. Van grooter omvang zijn de studies, die zich bewegen 
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op het terrein der reliefverklaring, een onderwerp dat in deze 
jaren in het bijzonder zijn aandacht had en waar hem zijn scherpe 
blik en zijn kennis der litteratuur gelijkelijk te stade kwamen: zoo 
kon hij in de jaren 1916 tot 1919 aan de hand der teksten de 
Kuiijarakarl.la en het Pärthayajiia aan Tja~H;li Djago, de Bubuk
~ah aan het peI)<;lapa-terras van Panataran, het K!~l.läYaI).a aan den 
hoofdtempel daar ter plaatse terugvinden, en iets later de Garu<;leya 
aan TjaI)<;li Ke<;laton. Ook in de epigraphie toonde hij zich 
een betrouwbaar leidsman door zijn uitgave der inscriptie van 
Kandangan. 

Men moet zich den auteur van al deze belangrijke artikelen niet 
achter de schrijftafel en den ambtelijken inspecteur niet op een 
bureau voorstellen: Van Stein Callenfels bleef de man voor de 
rimboe of de desa, waar hij zich in kleeding en levenswijze geen 
beperking behoefde op te leggen; in de stad vertoefde hij slechts 
als het noodig was, administratief werk verfoeide hij en met de 
afdeeling comptabiliteit ten departemente was hij in voortdurenden 
strijd. Van den tengeren jongeman zijner schooljaren had hij zich 
ontwikkeld tot de groote, zware figuur, met zwarten baard en 
bulderend stemgeluid, die wij ons ook te dezer plaatse herinneren; 
gevreesd en ontzien door den desa-Javaan, die een soort boven
natuurlijk wezen in hem zag, daardoor ook altijd een afzonderlijke 
plaats behoudend tegenover de bevolking, die hij zoo door en door 
kende, en suo iure telkens den hem toekomenden rang hernemend in 

de Europeesche maatschappij, die heel wat buitensporigs kon ver
dragen van deze door tallooze anecdotes bekende persoonlijkheid, 
in wie zij den man van bete eken is gevoelde, ook al is zijn waarde 
als geleerde haar eerst later, vooral door de erkenning van buiten

landsche zijde, duidelijk geworden. 
Ook Bali met zijn levend Hindoeïsme heeft in deze jaren 

zijn aandacht getrokken en hem daarnevens aan het ver
zamelen van de gegevens uit de nog grootendeels onbekende 
koperoorkonden gezet, en kort vóór het jaar 1921 een onder
breking van zijn Indisch werk bracht, had ook een eerste 

bezoek aan Sumatra plaats, waar bij de inspectie der Hindoe-
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monumenten allerlei nieuws werd gevonden en tot slot de schel
penheuvels van de Oostkust een eerste aanraking gaven met de 
praehistorica, die hem verder niet meer los zouden laten. Doch voor
loopig stond er iets anders op het programma: bij hemzelf en bij 
de Indische autoriteiten had zich de overtuiging gevestigd. dat wat 
hem nog ontbrak om zijn bijzondere gaven ten volle te ontplooien 
een versteviging van den theoretischen grondslag zijner weten
schap was, en dit leidde tot een studie-opdracht aan de Leidsche 
Universiteit, waar juist het nieuwe Academisch Statuut de ge
legenheid tot het behalen van den doctorsgraad voor indologen 
had geopend. Hij heeft er op zijn manier hard gewerkt en int us
schen ook begrepen, dat, als er iets van een verdere behandeling 
der praehistorica zou komen, ook daartoe voorbereiding noodig 
was. Hij heeft die o.a. in Denemarken en bij ons later medelid Van 
Giffen gevonden. Ten slotte promoveerde hij in 1924 in de letteren 
op een door het Bataviaasch Genootschap uitgegeven dissertatie 
"De Sudamala in de Hindu-Javaansche kunst". Zij bevat niet 
alleen een kritische uitgave van genoemden tekst met de verkla

ring van de desbetreffende reliefs op Tjar,tq.i Tegawangi en te 
Soekoeh, maar tracht bovendien de vraag, waarom in het alge
meen de tempeireliefs in twee verschillende stijlen, een wajangstijl 
of een kakawinstijl, zijn uitgebeeld, te beantwoorden door de 
hypothese, dat de wajangstijl voor lakons en de kakawinstijl voor 
gedichten of andere verhalen moest worden gebruikt. 

De Van Stein Callenfels, die in 1924 zijn taak als inspecteur 
hervat en in 1928-29 tijdelijk met de leiding van den geheelen 
dienst wordt belast, is in hoofdzaak praehistoricus. Niet als zou 
hij nu zijn andere werk hebben laten varen; integendeel hij keerde 
aanvankelijk naar de Hindoe-oudheden terug, ditmaal allereerst 
den Diëng, en publiceerde in deze en volgende jaren nog zijn 
artikelen over de topographie van de Brantas-delta en over de 
Arjunawiwäha-voorstellingen op de tempels en verzamelde een 
aantal Balische oorkonden in een nieuwe uitgave Epigraphia 
Balica. Ook later heeft hij, waar het pas gaf, zijn oude studie weer 

opgevat; aan onze Akademie, wier correspondent hij in 1929 was 
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geworden, heeft hij in 1934 een mededeeling aangeboden over de 
inscriptie van Soekaboemi, het oudst bekende gedateerde Oud
Javaansche document, en nog een der laatste artikelen, die van 
hem gedrukt zijn, heeft betrekking op den stichter van Malaka. 
Maar dat neemt niet weg, dat zijn hart toch vooral aan de prae
historie verpand was, en van de wetenschappelijke beoefening van 
dezen tak van studie is hij, voor wat Nederlandsch-Indië aangaat, 
als de grondlegger te beschouwen. 

Een verhandeling over het toen juist gevonden eerste palaeo
lithische werktuig van den Archipel kondigt de nieuwe richting 
aan; daarop volgt het onderzoek van de schelpenheuvels van 
Sumatra's Oostkust, en tevens de systematische ordening van wat 
er aan neolithische stukken al sedert jaren te Batavia bijeenge
hoopt was. Een voorloopig overzicht in een "Bijdrage tot de chro
nologie van het neolithicum in Zuid-Oost Azië" doet in den titel 
al zien, dat hij zich bewust was ook buiten het Nederlandsch gebied 
te moeten kijken, en in het Oudheidkundig Verslag van 1926 volgt 
op die bijdrage dan ook de verantwoording van een tezamen met 
Evans ondernomen opgraving in Perak op het Maleische Schier
eiland. Sindsdien is het onderzoek in den Archipel steeds samen 
blijven gaan met dat in de nabuurlanden. Op Java hebben vooral 
de grot van Sampoeng en de ateliers van Poenoeng zeer belang
rijke resultaten opgeleverd, waarvan een en ander op het Pacific
congres te Bandoeng, aan welks voorbereiding hij had medege
werkt, kon worden besproken. In 1933 liet hij als conservator de 
nieuwe door hem ingerichte praehistorische verzameling van het 
Museum te Batavia voor het publiek openstellen en schreef er een 
Korte Gids voor, die een samenvatting geeft van zijn inzichten in 
de praehistorische ontwikkeling van Oost-Azië, waaromtrent mis
schien op te merken valt, dat hij zoo goed als uitsluitend typolo
gisch te werk gaat en allicht bij een overzicht van meer algemeenen 
aard ook andere factoren wat meer op den voorgrond hadden 
moeten worden gebracht. 

Buiten Java en Sumatra is het vooral Celebes (Lamontjong 

en Galoempang) geweest, dat hij in zijn werkzaamheid heeft 
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betrokken, en dan het buitenland: het Maleische Schiereiland, 

Indochina, Siam, de Philippijnen, Japan. De internationale 
samenwerking, van wier noodzakelijkheid hij overtuigd was en 
die hij door zijn reizen, al of niet in verband met congressen of 
andere samenkomsten, trachtte te bevorderen, is zeer vruchtdragend 
geweest. Zij heeft hem onder meer de bewijzen gebracht, dat het 
onjuist is te meenen, dat de praehistorische betrekkingen tot het 
vasteland uitsluitend of in hoofdzaak via het Maleische Schiereiland 
hebben plaats gehad, doch dat integendeel ook rechtstreeksche 
instrooming, eveneens merkbaar in Japan en de Philippijnen, naar 
het Oosten van den Archipel aannemelijk is. 

Deze aanraking met het buitenland, bevorderd doordat een ver
andering van zijn positie van inspecteur in die van adviseur hem 
vrijheid liet desgewenscht zijn diensten ook aan vreemde regee
ringen ten goede te doen komen, was ingeleid en werd verstevigd 
door zijn persoonlijke betrekkingen met geleerden van elders, van 
wie hij er velen tot gids heeft gestrekt langs de Javaansche en 
Balische oudheden. Ook Nederlanders, en daaronder leden dezer 

Akademie, is datzelfde te beurt gevallen, en niemand zal zijn voor
treffelijke leiding vergeten. Ik bepaal mij er toe te herinneren aan 
Sylvain Lévi, die op het toppunt van zijn roem door het Oosten 
heeft gereisd en overal was ontvangen op de wijze, die officieele 
en wetenschappelijke autoriteiten wisten hem verschuldigd te zijn, 
maar die zich toch het beste had bevonden onder de hoede van 
Van Stein Callenfels en van diens vaderlijke zorgen met zekere 
ontroering gewaagde. Al zijn hulpvaardigheid en goedhartigheid 
vertoonde zich bij zulke gelegenheden op zijn best. 

De laatste jaren was het vooral de regeering van de Straits 
Settlements, die van zijn hulp heeft gebruik gemaakt, voor onder

zoek, inrichting van een congres en ter opleiding van praehisto
rische archaeologen. Ook in Nederlandsch-Indië heeft hij trouwens 
gezorgd, dat er een speciaal opgeleid praehistoricus zou klaar staan 
om zijn werk over te nemen. Een overzicht van de melanesoiede 

beschavingen van Oost-Azië is een zijner laatste geschriften van 

algemeenen aard (Bull. Raffles Mus. 1936); hier ter plaatse hebben 
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wij hem in den loop van 1936, teruggekeerd van een congres te 
Oslo, het laatst zien optreden met een mededeeling over den Sia
meeschen Inao. Daarna is hij naar Singapore teruggereisd en heeft 
vervolgens zijn onderzoek op Celebes voortgezet; thans was hij 
weder op weg naar Europa, toen de dood hem te Colombo achter
haalde. Reeds lang was hij voornemens het Oosten voorgoed te 
verlaten en ergens in Europa zich te zetten aan een groot werk, 
waarin hij de vele in den loop der jaren verzamelde gegevens over 
de praehistorie van Zuid-Oost-Azië tot één geheel zou samen
vatten. Dat werk, misschien te lang uitgesteld, blijft ongeschreven. 
Maar wat hij voor de geschiedenis, archaeologie en prae historie van 
Nederlandsch-Indië heeft verricht, behoudt ook zonder dat zijn 
waarde en zal zijn invloed blijven doen gelden, lang nadat de her
innering aan persoonlijke eigenaardigheden is weggevaagd. 

N. J. KROM. 

15 


