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Herdenking van 

G. CrnDÈS 
(10 augustus 1886-2 oktober 1969) 

DOOR 

TH. P. GALESTIN 

Op 2 oktober 1969 overleed George Credès, sinds 1950 buitenlands lid 
van de Afdeling Letterkunde der Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen. 

Hij werd op 10 augustus 1886 geboren als jongste van de drie kinderen 
uit het huwelijk van Hippolyte Credès en Marie Carette. Zijn voorouders 
stamden uit Hongarije en woonden reeds gedurende zes generaties te Parijs. 
De vader, zoon van een portretschilder, bekleedde het ambt van Commis 
d'agent de change. 

Na een jaar lager onderwijs op een particuliere school doorliep de jonge 
George de zeven klassen van het Lycée Carnot, waar hij het eindexamen 
aflegde in 1903. Als student in de Faculteit der Letteren van de Universiteit 
van Parijs richtte hij zijn belangstelling op de Indologie en het Duits. Hij 
had het geluk dat er onder zijn hoogleraren geleerden waren van een 
internationale reputatie: Sylvain Uvi, Alfred Foucher en Louis Finot. Ge
durende zijn gehele leven heeft hij zich vooral met de eerste en de laatste 
hecht verbonden gevoeld. Hun denkbeelden en voorbeeld stimuleerden en 
beinvloedden hem in zijn carrière. 

Met het oog op een latere betrekking koos hij het Duits als hoofdvak 
en verkreeg in 1906 het diplöme d'études supérieures des langues et littéra
tures étrangères vivantes. Om zich in genoemde taal verder te bekwamen 
en zijn studie in het Sanskrit terzelfder tijd voort te zetten, werd hij, 
gedurende de cursus 1906-1907, toegelaten als student van de Kaiser 
Friedrich Wilhelm Universiteit te Berlijn, waar hij, voornamelijk werkend 
onder leiding van de Sanskritist R. Pischel, een diploma in de filosofie 
behaalde, na met succes een studie te hebben beëindigd van het allegorisch
wijsgerig kunstdicht Prabodhacandrodaya. Aan een zijner dochters, Madame 
Plassard, die zo vriendelijk was mij te Parijs inzage te geven van het fami
liearchief, heeft hij verklaard dat hij via het Duits het Nederlands met 
meer gemak leerde lezen. Dit stelde hem in de gelegenheid geschriften 
van vakgenoten hier te lande te raadplegen, in Franse publikaties bekend 
te maken en in zijn eigen oeuvre te verwerken. 

Credès werd vervolgens, in de cursus 1908-1909, leraar Duits aan het 
Lycée Condoreet. Daarna diende hij als sapeur van een regiment der 
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genie te Arras, waar hij in 1911 bevorderd werd tot bibliothecaris van de 
daar gevestigde Ecole du Génie. In dat jaar voltooide hij zijn studie te 
Parijs. Hij werd bevorderd tot élève diplömé de I'Ecole pratique des Hautes 
Etudes. Een voor het behalen van deze graad bestemde mémoire droeg de 
titel: Les bas-reHefs d'Angkor-Vat. Inmiddels had hij, vanaf 1904, onge
veer zestien publikaties op zijn naam staan, waarvan zeven betrekking 
hadden op de epigrafie van Kambodja, zes op zijn, later geregeld voort
gezette, Etudes Cambodgiennes. Met zijn epigrafische studies zette hij het 
werk voort van beroemde voorgangers als H. Kern, A. Bergaigne, A. Barth 
en L. Finot, die Kambodjaanse inscripties in het Sanskrit hadden gepubli
ceerd. Laatstgenoemde was één der oprichters en eerste directeur van de 
Ecole Française d'Extrême-Orient (E.F.E.O.). 

Het in hem door zijn leermeesters gestelde vertrouwen is Ccedès onge
twijfeld van nut geweest bij zijn verkiezing tot élève pensionnaire van de 
E.F.E.O. te Hanoi in 1911. Het werkterrein waarop hij zou uitblinken 
had hij gevonden. Zijn grondige taalkundige opleiding in het Sanskrit en 
de Achter-Indische talen en zijn voortgezette studie daarvan bezorgden hem 
van 1914-1918 de functie van professeur de philologie indochinoise. Daar
naast publiceerde hij veel over uiteenlopende onderwerpen. Ook met in
scripties van Campa en met geschriften in het Pali van Thailand hield hij 
zich bezig. Zijn aandacht richtte zich voorts o.a. op documenten betref
fende de Thaise dynastie van Sukhodaya. 

Het jaar 1918 betekende voor Ccedès een keerpunt in zijn leven en werk. 
Hij werd, op uitdrukkelijk verzoek van prins Damrong Rajanubhab, onthe
ven van zijn functie aan de E.F.E.O. en door de Thaise regering benoemd 
tot bibliothecaris van de Nationale bibliotheek Vajirafiäna te Bangkok. In 
Thailand trad hij in het huwelijk met de Kambodjaanse mejuffrouw Neang 
Yap. Zij was iemand, die op buitenstaanders de indruk maakte van een 
verfijnde elegantie. Nog op hoge leeftijd verscheen er op haar gelaat, gelijk 
uit een foto blijkt, een "sourire d'Angkor". Uit hun huwelijk werden zes 
kinderen geboren. De oudste zoon bekleedde later een hoge functie bij 
de Kambodjaanse marine. 

In datzelfde jaar publiceerde Ccedès een geschrift, getiteld Le Royaume 
de Çrivijaya, hetgeen hem direct een ereplaats bezorgde onder de grote 
Oriëntalisten van zijn tijd. Hij behandelde daarin een Oudmaleise inscrip
tie, waarop eerder H. Kern zijn krachten had beproefd. 

Deze vatte een in de tekst voorkomende term Çrivijaya op als een 
koningsnaam. Ccedès toonde aan dat met dit woord een rijk te Palembang 
werd aangeduid. In dit verband behandelde hij o.a. een reeks topografische 
gegevens, waarop velen, tot in de recente tijd, nader zijn ingegaan. De 
oudindonesische historie is, naast die van Malaya, Achter-Indië en India, 
door deze verrassende ontdekking verdiept. Nederlandse geleerden hebben 
zich in het desbetreffende wetenschappelijk dispuut gemengd. Bij herhaling 
hebben anderen er op gewezen dat er geen andere publikatie was, waarvan 
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de verschijning de oude geschiedenis van Z.O.-Azië zó beïnvloed had en het 
verder desbetreffend onderzoek zó sterk had bevorderd. 

Te Bangkok deed hij een belangrijke ontdekking betrekking hebbend op 
de voorgeschiedenis van het rijk Sukhodaya; over deze historie handelende 
inscripties werden in 1924 gepubliceerd in het eerste deel van zijn Recueil 
des Inscriptions du Siam. De waardering voor dit werk van de zijde van 
het Thaise Koninklijk Huis leidde in 1927 tot de benoeming van de 
jonge geleerde, die getoond had mede over organisatorische gaven te be
schikken, tot Secretaris-generaal van het Koninklijk Instituut van Thailand, 
een invloedrijke post, waarbij Ccedès leiding moest geven aan enkele weten
schappelijke en culturele, nauw met het Instituut verbonden instellingen 
te Bangkok. Hij had zich inmiddels in monografieën van de bekende reeks 
Ars Asiatica bezig gehouden met Khmèr-bronzen en met de archeologische 
collecties van het Nationale museum in de hoofdstad. Een artikel van zijn 
hand verscheen in de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van 
Nederlandsch-Indië. Onder publikaties op verschillend terrein, bevonden 
zich o.a. een studie over de Engelse correspondentie van koning Mongkut, 
en onderzoekingen op taalkundig gebied. Hij bestudeerde schriftsoorten, 
politieke en religieuze geschiedenis van Laos. Het is maar een greep uit 
zijn veelomvattende wetenschappelijke arbeid, die zich mede richtte op 
archeologische en kunsthistorische vraagstukken. 

Sinds 1923 werd het duidelijk dat de Bayontempel in Kambodja een 
boeddhistisch bouwwerk moest zijn. Finot meende, vanaf 1925, dat dit 
complex toegeschreven kon worden aan de periode van Jayavarman 11. 
Toen verscheen, in 1927, het belangrijke kunsthistorische proefschrift van 
Ph. Stern. Zijn stilistische onderzoekingen leidden hem ertoe Bayon te 
plaatsen in de llde eeuw, periode van de boeddhistische koning Sürya
varman I. Ccedès, tevoren overtuigd van de juistheid van het standpunt 
van Finot, gaf toe zich te hebben vergist. Hij werd gedwongen enige des
betreffende inscripties opnieuw aan een onderzoek te onderwerpen met 
het gevolg dat als resultaat van zijn arbeid, neergelegd in een zijner Etudes 
Cambodgiennes van 1928, Bayon kon wodren gerekend tot de scheppingen 
van de boeddhistische vorst J ayavarman VII, uit het einde van de twaalfde 
eeuw. Ccedès is er veel later bovendien in geslaagd om met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid enige prachtige steensculpturen aan te wijzen 
als portretbeelden van deze beroemde veroveraar, die tevens de bouwer 
was van vele tempels en religieuze stichtingen. 

In 1928 werd Ccedès afgevaardigd naar de viering van het ISO-jarig 
bestaan van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, waarvan hij in dat jaar het erelidmaatschap verkreeg. In 
de bij die gelegenheid verschenen feestbundel publiceerde hij een icono
grafische studie. Hij kwam bovendien in contact met F. D. K. Bosch, 
met wie hij in hechte vriendschap verbonden bleef. Later vervulde diens 
dood hem met diepe smart. 
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Toen Arousseau, die Finot opvolgde als directeur van de E.F.E.O., op 
jonge leeftijd stierf, zag laatstgenoemde uit naar iemand die hem zou 
kunnen vervangen. De keuze viel op zijn oudleerling, die zijn vriend 
was geworden. Credès kon in Thailand van zijn functies worden vrij
gesteld. Zijn benoeming had plaats in 1929, het jaar waarin het tweede 
deel van zijn Recueil des Inscriptions du Si am verscheen. Finot leidde 
de jonge directeur in bij het personeel van de Ecole. Het volgend jaar kon 
Credès zijn ambt aanvaarden. Met voortvarendheid is hij, gelijk uit zijn 
eerste verordeningen blijkt, aan het werk gegaan. De hem toevertrouwde 
taak \\as veelomvattend. Zijn medewerkers, waaronder archeologen, pre
historici, filologen en architecten waren stuk voor stuk personen van bete
kenis. Naast zijn administratieve verplichtingen vond hij tijd om eigen 
wetenschappelijk werk voort te zetten. Had Finot vijf delen met afbeel
dingen van Kambodjaanse inscripties vóór zijn vertrek gereed, het zesde 
werd door Credès gepubliceerd. In 1937 en 1943 verschenen de eerste twee 
delen van zijn eigen serie Inscriptions du Cambodge. In laatstgenoemd jaar 
zag ook de eerste druk van zijn bekend werk Pour mieux comprendre 
Angkor het licht. 

In 1935 werd Credès voor de tweede maal voor zes jaar benoemd tot 
directeur van de Ecole. Gaandeweg begon de dreiging voelbaar te worden 
van de aanstaande oorlog, die Japan in Z.O.-Azië wilde gaan voeren. Enkele 
medewerkers vertrokken in 1940-1941 naar het vaderland; Credès bleef 
in Indochina en kon op bescheiden schaal met de achtergebleven staf voort
gaan met wetenschapsbeoefening en werk te velde. Op 9 maart 1945 werd 
Kambodja geheel door de Japanners bezet en in augustus van dat jaar 
namen Annamieten de gebouwen van de E.F.E.O. in beslag. Zij moesten 
deze echter in december 1946 weer teruggeven aan de rechtmatige eige
naars. Inmiddels wachtte Credès in mei van dat jaar te Saigon op een 
boot naar Frankrijk. Zelfs in deze troebele tijden was zijn werkkracht 
ongeschokt. Hij wilde, aan het eind van zijn verblijf overzee, een veel
omvattende kennis samenvatten in een oeuvre de synthèse: zijn Histoire 
ancienne des Etats hindouisés d'Extrême-Orient verscheen in 1944. Een 
tweede druk, nu getiteld: Les Etats hindouisés d'lndochine et d'Indonésie, 
zag in 1948 het licht. In de periode 1950-1961 volgden buitenlandse 
geleerden zijn voorbeeld. Ook zij zetten zich aan samenvattende arbeid op 
het terrein van de Z.O.-Aziatische oude geschiedenis. Credès deed een her
ziene uitgave van de Histoire verschijnen in 1964. Vier jaar later werd 
het werk in het Engels vertaald. Met het vermelden hiervan werd vooruit 
gelopen op de gang van zaken na de aankomst van Credès in Frankrijk. 
Hij is in naam tot 1947 directeur van de E.F.E.O. gebleven; in dat jaar 
werd hij benoemd tot directeur-honoraire van deze instelling. 

Te Parijs kreeg hij een erebetrekking aangeboden. Als opvolger van 
P. Pelliot werd hij conservator van het Musée d'Ennery, een functie, die 
niet veel van zijn tijd vergde. In dat museum werd hem een woning met 
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voldoende ruimte voor zijn uitgebreide bibliotheek ter beschikking gesteld. 
Hier vond hij de gelegenheid om zijn wetenschappelijk werk voort te zetten. 
Naast de publikatie van vele geschriften zich uitstrekkend over verschillende 
terreinen van studie - zijn oeuvre telt meer dan 300 titels - kwamen in 
deze periode van zijn leven de laatste zes delen van de Inscriptions du 
Cambodge van de pers. Een ander belangrijk werk van zijn hand: Les 
peuples de la Péninsule indochinoise verscheen in 1962. Hierin werd de 
cultuurgeschiedenis van diverse staten diachronisch behandeld vanaf de 
oudste periode, waarbij aan de prehistorie ruime aandacht werd geschon
ken, tot de nieuwe tijd, samenvallend met de Europese kolonisatie. Aan 
Vietnam werd een apart hoofdstuk gewijd. In zijn conclusie ging Ccedès 
nader in op zekere algemene ideeën, die men ook aan het slot van zijn 
Histoire aantreft. Voorts is reeds in 1960 daarvan iets te vinden in zijn 
L'avenir des études khmères. 

Hiertoe was te meer aanleiding toen enige onderzoekers de waarde van 
zijn opvattingen met betrekking tot de z.g. Hindoeïsering van verschillende 
staten van Z.O.-Azië in twijfel begonnen te trekken. In de periode 
1958-1960 werd bovendien door B. Ph. Groslier gewezen op het feit 
dat het beeld van de desbetreffende oude culturen, door Ccedès ontworpen, 
feitelijk alleen sloeg op een bepaald facet van de samenleving. Inscripties 
waarvan de rol volgens deze auteur bijkans was uitgespeeld, zouden, door 
de aard van daarin te vinden gegevens, slechts de bovenlaag van de bevol
king, d.w.z. de vorsten, met hun religieuze stichtingen en hoogwaardigheids
bekleders onder onze aandacht kunnen brengen. Wat voor een herwaar
dering van de cultuurgeschiedenis nodig was kon, volgens genoemde schrij
ver, worden bereikt door betere opgravingstechnieken, luchtkarteringen -
waarmee trouwens reeds in 1931 op bescheiden schaal een begin gemaakt 
was -, pollenanalyse, studie van economische vraagstukken in verband met 
irrigatiewerken, kennis van primitieve houtbouw, potterie, schilderkunst etc. 
Credès ontkende de waarde van dit alles niet, doch hield vast aan zijn 
idee dat de gevolgen van de brahmanisering diverse staten in Z.O.-Azië 
hadden gemaakt tot vertakkingen van het Indiaas cultuurgebied, waarbij hij 
bereid was toe te geven dat tijdens dit proces de gehindoeïseerde volken 
een zekere originaliteit hadden getoond. Ten aanzien van de rol der inscrip
ties wees hij op het feit dat deze, met name die in de volkstalen, nog vele 
gegevens zouden kunnen opleveren, o.a. die welke door de rechercheurs 
de la nouvelle génération, waaronder hij sociologen, etnologen en economen 
rekende, werden gezocht. 

In zijn laatste jaren hield Ccedès zich niet alleen bezig met het publiceren 
van boeken of artikelen. Gedurende de periode 1947-1951 deed men 
nimmer tevergeefs een beroep op zijn gaven als docent. Zo heeft hij aan 
verschillende universitaire instellingen college gegeven over volkenkunde, 
het Siamees, de oude geschiedenis van Indo-China en de Aziatische kunst. 

Het spreekt vanzelf dat het een man van een zo hoog wetenschappelijk 
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niveau, die in 1964 de vader van de oude geschiedenis van Z.O.-Azië werd 
genoemd, aan eerbewijzen niet heeft ontbroken. Op zijn vijfenzeventigste 
verjaardag werd hem door collegae, leerlingen en vrienden een feestbundel 
aangeboden. Van vele geleerde genootschappen in Amerika, Europa en 
Azië was hij erelid of erevoorzitter. Talloze ridderorden sierden zijn borst 
toen hij in 1958 geïnstalleerd werd als lid van het Institut de France. Naast 
de reeds vermelde Nederlandse wetenschappelijke onderscheidingen mogen 
het erelidmaatschap van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde, van het Oosters Genootschap en zijn functie als Redacteur
honoraire van de Annual Bibliography of Indian Archaeology, gepubli
ceerd door het Instituut Kern, worden vermeld. Onder de erkenningen 
voor zijn wetenschappelijke verdiensten, waarop hij veel prijs stelde, kun
nen voorts het buitenlands lidmaatschap van de British Academy en het 
eredoctoraat van de Universiteit van Hong Kong genoemd worden. 

Het werk van Credès munt uit door zakelijkheid, orde en duidelijkheid. 
Hij hechtte belang aan betrouwbare feiten en was, in het algemeen, afkerig 
van vermetele, onbewijsbare hypothesen. Als wetenschapsbeoefenaar was 
hij integer, rechtschapen als mens. In stilte gaf hij blijk van sociale bewogen
heid. 

Op 13 september 1968 trof hem een beroerte, waarbij zijn benen gedeel
telijk werden verlamd, doch zijn sprankelend vernuft niet werd aangetast. 
Eenzaam bleef hij achter na het verlies van zijn echtgenote, ongeveer acht 
maanden voor zijn dood. Hij was bereid te sterven toen het achtste, laatste 
deel van de Inscriptions du Cambodge verscheen. Zijn levenswerk achtte 
hij hiermede voltooid. 

In alle stilte werd hij bijgezet in de kelder der familie op de begraafplaats 
te Montmartre. 


