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OVER DEN WETENSCHAPPELIJKEN 

ARBEID VAN N. ADRIANI 

DOOR 

PH. S. VAN RONKEL. 

Ons medelid, Dr. Nicolaus Adriani, geb. 15 Sept. 1865, is 
den I en Mei 1926 op het veld zijner werkzaamheid bezweken. 
Anders dan wie ook onzer, anders dan al zijne vakgenooten, 

heeft hij geleefd en gewerkt. Zijn bijzonder karakter was het, 

dat den met vele kwalen worstelenden man in staat stelde tot 
het volbrengen zijner werken, en zijner ernstige levenstaak; het 
is voorzeker van belang voor zijne vrienden, medewerkers en 
studiegenooten, in breede trekken het karakter van den uit

nemenden mensch te schetsen. Welnu, zulks is dan ook verricht 

in tal van levensbeschrijvingen. In dezen kring willen wij ons 
houden aan de gewoonte der laatste jaren, en niet een levens
geschiedenis, doch een overzicht van het werk des overledenen 
geven; waar het geldt een bijzonderen levensarbeid, die alleen 
door iemand met singuliere karaktertrekken kon aanvaard en 

volgehouden worden, kunnen wij niet nalaten na het overzicht 
van zijn wetenschappelijk werk ook zijne persoonlijkheid te 
bespreken. 

Zijne geleerde werkzaamheid vangt aan met zijn proefschrift: 

Sangireesche Spraakkunst, 1 Juni 1893 verdedigd. Hij had de 

studie der "taal- en letterkunde van den Oost-Indischen archipel" 
volbracht, als voorbereiding voor de taak van afgevaardi~de 

van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, dat hem ter bestudeering 
van talen en zeden, later ter vertaling van den bijbel naar 
Midden-Celebes zoude uitzenden. In die dissertatie is het talent 
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evenals het karakter van Adriani ten volle vertegenwoordigd. 
Van de vormen rijke, het Philippijnsche taaltype vertoonende, 

Sangireesche taal bestonden in druk slechts enkele proeven, in 
slechte spelling en niet altijd juist opgenomen, in vaktijdschriften; 
en enkele vertalingen van christelijke leerboeken. Alles wat 

verder noodig was voor de studie dezer taal werd hem verschaft 
door Mejuffrouw C. Steller, dochter van den zendeling E. T. Steller; 

zij kende Sangireesch van kind af en had er geschriften in op
gesteld. Met hare ·hulp en medewerking nam hij de weten
schappelijke beschrijving der Sangi-taal ter hand, woord voor 

woord bestudeerend, wegend en vergelijkend, met nauwkeurig
heid en geduld. 

Is de grammaticale behandeling van elke taal, hoe eenvoudig 
ook van bouw, bezwaarlijk, netelig is die taak ten aanzien van 
eene der Philippijnsche idiomen, met hun verbijsterenden rijkdom 
aan aanhechtsels, die woorden vormt van ontzaglijke lengte, en 

uitdrukking geeft aan allerlei verhoudingen tusschen de deeIen 

der volzinnen, en de betrekking der woorden als zindeelen tot 

in de fijnste onderscheidingen aanduidt. Eene taal die beschikt 
over tientallen voorvoegsels, invoegsels en achtervoegsels, welke 
op verschillende wijze kunnen gecombineerd worden, te be
schrijven aan de hand van goed, betrouwbaar tekstenmateriaal, 
stelt niet geringe eischen aan taalkundig inzicht en linguistisch 

talent, doch zulk eene taal, van welker litteratuur zeer weinig 
geboekstaafd is, die voor een groot deel door mondelinge toe
lichting moet bestudeerd worden, fonetisch en etymologisch te 
behandelen, dat vereischt een buitengewonen aanleg voor taal

beoefening, een critischen blik en een bijzonder taalgevoel. 

Hij behandelt alle affixen, waaronder voorvoegsels zijn van 
één tot zes lettergrepen toe, en vermeldt ook de overeenkomende 
vormen in verwante talen. Wanneer men ziet hoe hij vormen 
als niaPetetengkaala van den stam ala, mapebawawera van den 

stam bera verklaart, en bij elk der formaties verwijst naar ge
lijksoortige woordvormingen in de naast verwante (Philippijnen-) 

talen en de verdere verwanten als Maleiseh, Javaansch, Madoe-
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reesch, Bataksch, Balisch, Boegineesch, dan vergeet men dat dit 

werk een eersteling is, en dat de tijd van bearbeiding meer 

dan drie decenniën achter ons ligt. Vorming van tijden, wijzen, 
~eslachten, van alles wat het werkwoord eener Philippijnsche 
taal van dat in de andere indonesische talen onderscheidt, vindt 

in deze dissertatie volledige behandeling en toelichting. 

Zooals gezegd is moest Adriani zijne voorbeelden uit eene 

kleine reeks geschriften ontleen en. Uitvoeriger teksten, waarvan 

een gedeelte reeds goede diensten had bewezen, zouden de 
bewijsplaatsen vermeerderen, kunnen strekken tot staving der 
verklaringen, en, door vergelijking met de opgaven in de Spraak

kunst, de gelegenheid verschaffen zoowel tot controle op de 

grammaticale theorie als tot voortdurende commentatie der teks

ten zelve. Die gelegenheid heeft Adriani aangegrepen. Vóór 
zijn vertrek naar Indië publiceerde hij (in de Bi;dragen van het 

Kon. Instituut voor de taal, land- en volkenkunde van Ned. 

Indië; XLII: 321-440, XLIV: 1-168, 386-449 en 461-524) 
eene serie Sangireesche teksten, met vertaling en aanteekeningen. 

Taalvergelijking vond in de aanteekeningen ruime toepassing; 

menige scherpzinnige opmerking, zooals die over het niet ver
anderd worden van vreemde woorden naar de Sangireesche 
klankwetten, trekt onze aandacht. 

Na getrouwd te zijn met zijne nicht, zijn latere medewerkster 

op elk gebied, ook op dat der taalbeschrijving, Mejuffrouw M. 

L. Gunning, aanvaardde hij in 1894 de reis naar Indië, eerst 
naar Batavia en Dépok, toen naar andere plaatsen van Java, 
daarna naar Makasser, eindelijk naar het oord hunner bestem

ming: het in Centraal-Celebes gelegen Poso 1), waar de zendeling

leeraar A. C. Kruyt reeds enkele jaren werkzaam was, en hun 

alle mogelijke gastvrijheid en voorlichting verschafte. Over de 
moeilijkheden van de eerste vestiging, van de aanrakingen met 

de verre van tegemoetkomende bevolking, van ziekte en onge-

1) De IDlandsche namen worden hier naar de wetenschappelijke spelling 
geschreven, dus POlO, niet Pos.o, Minahasa, niet Minahassa e.d. 

17 



- 5 -

4 

makken, van gedwongen verhuizing en bezwaarlijke reizen zullen 

wij hier niet gewagen. In verscheidene levensbeschrijvingen is 

daarvan gewag gemaakt, en hier willen wij slechts de weten· 
schappelijke praestaties van Adriani schetsen, hoewel die eigenlijk 
niet ten volle op waarde geschat kunnen worden wanneer de 

dikwijls zoo uiterst moeilijke omstandigheden waaronder ze 

tot stand kwamen niet in het licht worden gesteld. Steunende 

op de vele andere biografieën kunnen wij dus hier de merk. 

waardige levenservaringen onvermeld laten, en ons beperken 
tot eene vermelding van die gedeelten der levensg e s c h i ede nis 

welke met de volbrenging der leven sta a k in onverbreekbaar 

verband staan, en dus ook in dit begrensd bestek niet onge· 

noemd mogen blijven. 

De taal die Adriani moest leeren kennen was de naar het 
woord voor de ontkenning Bare'e genoemde taal. Van dat idioom 
was reeds eene korte grammatische schets en een woordenlijstje 

verschenen, beide bewerkt door A. C. Kruyt, en over die lijst 

had zich F. S. A. de Clercq niet zeer waardeerend uitgelaten: 

tegen hem trad nu Adriani op in een kort artikel (Indische Gids, 

1896, bI. 1086-1095), dat even afdoende als scherp was. De 
criticus was niet voldoende op de hoogte geweest, en miste alle 
bevoegheid tot taalkundige critiek in 't algemeen, en veroordeeling 

van Kruyt's werk in 't bijzonder. Die scherpte van Adriani was 

zeker niet een van zijne typeerende eigenschappen, maar eene 

uiting van wrevel tegen hen, die met halve wetenschap gewapend, 
oppervlakkig redeneerend, onder bezwarende omstandigheden 
tot stand gebracht werk van zijnen medehelper kleineerden. 

Met moeite bieden wij weerstand aan de verleiding om te 

verhalen van de eerste jaren van Adriani's werkzaamheid, van 

zijne verhuizing naar een gebied waar het Bare'e niet besmet 

was met Parigisch, van molest door rooverbenden en vijandelijke 
rhoden, van moeilijke tochten door streken zonder wegen, wij 
kunnen niet uitvoerig spreken over de eigenaardige bezwaren 

die aan het opteekenen van woorden, verzamelen van verhalen 

en dergelijke ontdekkers-werkzaamheden eigen waren, en be-

..... 
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perken ons tot de bespreking der publicaties welke van al die 

bezwarenrijke, soms hachelijke excursiën de zichtbare resultaten 
waren; onzichtbare, d.w.z. voor de vakgenooten die niet in zijne 
omgeving vertoefden niet dadelijk merkbare, voor hemzelven 
en zijnen kring met den dag vermeerderende resultaten waren 

er natuurlijk legio. Groote reizen werden door Midden-Celebes 

gemaakt, van een twaalftal talen werden eerst gegevens verzameld, 

ten slotte werd van een veertigtal talen voldoende materiaal 
verworven om allerlei oude en jongere vormen van het Bare'e 
te verklaren, en door vergelijkingen op fonetisch, etymologisch 

en semasiologisch terrein deze groote, in een wijd gebied, naast 

de talrijke landstalen verstane, taal steeds beter te doorgronden. 

Soms konden dwalingen worden hersteld, zooals bijv. toen het 
Bare'e der To Pebato niet zoo zuiver bleek te zijn als dat der 
To Lage, die de oude regels van woordafleiding veel getrouwer 
toepassen dan eerstgenoemden (Dr. H. v. d. Veen, In Memon:am, 

Koloniaal Weekblad van 26 Septem ber 1926). Allengs werd van 

het overweldigend aantal talen in dat kleine stukje aarde een 

juist beeld verkregen, dat in volkomen systeem zoude worden 
ontvouwd in het groote werk dat 1914 is verschenen. Doch eerst 
moest nog veel ontdekt en geordend, veel werk, waarvan niet 

door publicaties kon blijken, verricht worden; reeds in 1897 
verscheen een artikel in het Tijdschnft voor Indische taal-, land

en volkenkunde (XXXIX, bI. 496-510) over het tusschenzetsel 
in het Bare'e en eenige verwante talen. Dit artikel verdient onze 
aandacht. 

Een genitief-verband wordt in het Bare' e op tweeërlei wijze 

uitgedrukt door 'eenvoudige nevenschikking en door middel van 

een klank die al naar de omstandigheden de vormen noe, m, 

11, ng, of nj heeft. Dat element noemt de schrijver het tusschen
zetsel. Om een overzicht te verkrijgen van de gevallen waarin 
het tusschenzetsel al of niet wordt gebruikt, en zoo ja, in welken 

der vormen, geeft hij voorbeelden van genitief-verbindingen, 

waarbij het bepalende (d.i. het tweede) woord telkens met een 

anderen klank aanvangt. Alle klanken die als beginners kunnen 

--
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optreden worden in behandeling genomen. Alleen door alle 

klanken in het onderzoek te betrekken kan de auteur gevolg. 

trekkingen maken uit de verschijnselen: vóór klinkers is het 
element: noe; vóór de meeste consonanten eene praenasaleering: 
de met de (niet te nasaleeren) j en l en de nasalen zei ven aan

vangende woorden vereischen wel eens den klank noe vóór zich, 

doch worden meestal door nevenschikking met het bepaalde 

woord verbonden. Op grond van de algemeene neiging tot 
nasaleeren en verkorten, vooral waar een element geklemd is 
tusschen twee woorden, die, als samenstelling, met één hoofd· 

toon worden uitgesproken, mag men als grondvorm den klank, 

(d.i. het woord) noe aannemen. Dit woord nu is niets anders dan 

het in zoo vele Indonesische talen voorkomende noe, in den 
langeren vorm: anoe, veelal, ook in het Bare'e, het betrekkelijk 
voornaamwoord. Evenwel, uit die beteekenis is de functie van 
noe niet te verklaren; wat aan het gebruik van dit element ten 

grondslag ligt, is de rol van noe als aanduider van een niet 

nader te omschrijven ding ( .. dinges"), en van: bezit, eigendom, have. 

Intusschen wijzen in het Bare'e verschillende gegevens er op, 
dat het tusschenzetsel zijne tegenwoordige syntactische waarde 
niet altijd gehad heeft: het nasaal tusschenzetsel, bijna een 

"stopwoord", is tot een woord uitgebreid, tegelijk met den zelf

standigen vorm verkreeg het eene afzonderlijke beteekenis, en 

thans is het bij genitief-verbindingen eene grammatische nood· 
zakelijkheid geworden. De Philippijnsche talen, met hunne zoo· 

genaamde .. ligazones" (die eigenlijk geen verbindingen maar 
scheidingen aanduiden), leveren een bruikbaar, zij 't ook niet 

in alle onderdeelen homogeen, vergelijkingsmateriaal, én in den 

vorm van het element in quaestie én in het accent der com· 

posita. Het Sangireesch levert welkome bewijzen; het eerstelings· 
werk deed bij dit debuut-opstel uitnemende diensten. 

Met de zekerheid van iemand, die eene uit verscheidene 

perioden bekende taal bestudeert, trekt Adriani conclusies aan· 

gaande de ontwikkelingsfasen van het slechts in den huidigen 

vorm hem bekend geworden Bare'e, en bouwt hij een historisch 
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syntactisch.etymologisch systeem op, en dat alles door waar· 

neming der klankverschijnselen, registreering der gevallen, en ver· 
gelijking met verwante talen, en zulks ten aanzien van eene taal, 
die hij alleen door luisteren en spreken, niet door lectuur harer 

litteratuur, kon veroveren. 

Twee jaren later deed Adriani een opstel verschijnen over 

de litteratuur der Toradja's. A. C. Kruyt hielp met het verzamelen 

der materie, enkele Minahasische helpers brachten bouwstoffen 
aan, Adriani vergaarde zelf een aantal litteratuurproducten, en 
verwerkte alles tot eene verhandeling over de verhalen in prosa, 

verschenen in genoemd TÜdschrzft, deel XL, bI. 339-387. In 

de inleiding vertelt hij iets, eigenlijk veel te weinig, over de 

moeilijkheden die met het verzamelen, en vooral met het op· 
teekenen der verhalen gepaard gingen; aan eene uitgave, zegt 
hij op bI. 340, durft hij zich nog niet wagen, De taal, hem 

blijkbaar toen reeds geheel en al bekend, gaf in haren zuiveren 

vorm aanleiding tot de conclusie over de oorspronkelijkheid 

der vertellingen; zijne lectuur op verwant gebied verschafte hem 

de mogelijkheid van vergelijking met andere soortgelijke fabelen. 

Zoo ontstond het inhoudrijke opstel, met zijne drie afdeelingen: 
dierenverhalen, vertellingen waarin menschen de hoofdrol ver

vullen en anecdoten. Als men bedenkt hoeveel moeite het kostte 

de lieden aan het vertellen te krijgen, den juisten tijd daarvoor 

te weten en af te wachten en het in woelige bijeenkomsten, 
door velen tegelijk. in snel tempo medegedeelde op te teekenen, 
dan beseft men hoe veel arbeid en geduld in zulk een artikel 

vertegenwoordigd zijn. 

De belofte van spoedige bekendmaking eener Toradjasche 

vertelling, werd alras vervuld: in de Verhandelingen van het 

Batav. Gen. v. K. en Wet., LI, 2e stuk, verscheen de tekst, en 
mede aldaar (LV, Ie stuk), de vertaling met inleiding en aan· 
teekeningen van het verhaal van Sese n Taola. Om de moeilijk. 

heden der opteekeningen te schetsen kunnen wij niet beter doen 

dan het volgende (bI. lO2) aan te halen: "Een Toradjasche 
verteller heeft niet het minste begrip van tegemoetkoming tegen. 
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over iemand. die zijn verhaal opteekent. en wordt niet gaarne 

om verklaring lastig gevallen. eer hij uitgesproken heeft. Vraagt 
men hem. aan het $lot van zijn verhaal om opheldering, dan 
weet hij meestal niet meer hoe hij zich tevoren heeft uitgedrukt; 
hij geeft dan het zooeven gezegde in aadere termen weêr. 

wijzigt of vult aan en maakt zich daarmede van alle verdere 

verklaring af. Doorgaans spreekt hij op de vlugge. slordige wijze 

van den dagelijkschen spreek toon ; telkens ook mengt hij zich 
even in de gesprekken zijner luidruchtige omgeving. of laat zich 
afleiden door degenen. die mede zijn verhaal aanhooren." 

Is uit den aard der zaak de tekstuitgave slechts voor weinige 

vakgenooten van belang. de inleiding en de aanteekeningen 
kunnen met vrucht gelezen worden door ieder die aan Indone
sische talen doet of zich voor verhalen-migratie in 't algemeen 
interesseert. Buitendien wordt telkenmale een Toradja-woord 
verklaard, in zijn bouw, beteekenisontwikkeling en samenhang 

met woorden uit naburige talen, somtijds ook uit talen van 

Java en Sumatra. In het vervolgstuk, dat vrij wat later verscheen 

dan de tekstuitgave. kon reeds verwezen worden naar artikelen 

welke een of twee iaar te voren gepubliceerd waren. Wij be
doelen vooreerst het opstel over de palatalen in het Bare'e, in 

Bijdragen, L, bI. 676-687. Om een goede voorstelling te geven 

van den aard en de geneigheid der palatalen tot overgang in 

of wisseling met andere medeklinkers. behandelt Adriani alle 

gehemelteklanken met alle bestaande verschijnselen, en trekt 
daaruit conclusies aangaande den relatieven ouderdom van be

paalde klanken, en gaat zelfs zóó ver in de beschouwing van 

de waarde der klankfenomenen, dat hij in staat is de afkomst 

van enkele volken te bepalen, door de legenden over hun origine 
aan de fonetische wetten te toetsen. Een voorbeeld van zijne 
voorzichtigheid bij het maken van vergelijkingen, en het ver
mijden van de op etymologisch gebied zoo talrijke klippen. 

levert ons zijne uiteenzetting van de betrekking tusschen de 

woorden Bare'e njami en Maleisch manis (bI. 678-679). Njami 
is een bijvorm van nam; (smaak); dat de n hier oorspronkelijk 
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IS blijkt niet alleen uit het Gorontaleesch lewito (waarin de I 

de regelmatige vervangster der n is). maar ook uit de met t 
(de niet genasaleerde linguaal) aanvangende woorden in Philip
pijnsche talen. Vergelijking met Maleisch, Javaansch, Balisch 

manis ligt voor de hand, maar wordt twijfelachtig daar het 

Bare'e voor "zoet" nog het woord mowi heeft, waarin de 0 

voor a kan staan. Trouwens de Parigisch-Kailische talen hebben 

namowi. Uit nog andere talen blijkt dat de vormen met m en n 
tusschen de twee klinkers van ouds naast elkaar moeten bestaan 
hebben. De vraag naar de aanleiding tot paiataliseering der· n 

kan tweeërlei beantwoording hebben: de i der tweede lettergreep 

kan invloed hebben geoefend. én er kan een versterking door 

palataliseering van den beginklank hebben plaats !-1.ehad, om de 
nabootsin!-1. in de min of meer klanknabootsende woorden dui
delijker te doen uitkomen. en daardoor de kracht van het 

betrokken woord te vergrooten. 

Voorts hebben wij het oog op een tweetal artikelen in het 

Tijdschrtft en enkele opstellen in de Mededeelingen van wege 

het Nederlandsch Zendingsgenootschap. In deel XLI van ge
noemde periodiek (bI. 529-540) komt eene verhandeling voor 
getiteld: Maka, naka en paka %'n het Bare'e en eentge verwante 

falen. Maka en naka moeten onder de voegwoorden gerekend 

worden, paka is voorvoegsel; in alle drie is ka het wortel

element. Palla is echter ook een afzonderlijk woord, van schijn
baar geheel andere bete eken is, toch is ook dit paka in pa en 
ka te ontleden en als identisch met het voorvoegsel te beschouwen. 

Ka nu is niets anders dan het voorvoegsel, waarmede van 

adjectieven kwaliteitsbenamingen worden afgeleid in den zin. 

van abstracta, welke in het Bare'e worden gebruikt waar wij 
een redegevenden zin zouden maken. Onder ka kan een reeks 

van woorden die de beheerschende omstandigheden uitdrukken 
verzameld worden, en de zin kan bij voortgang der ontwikkeling 

zóó lang worden. dat ka de veelheid van daaraan hangende 

woorden niet meer kan vasthouden; in dit geval wordt het 

vervangen door de constructie met maka. Het woord maka geeft 



- 11 -

10 

hier eene merkwaardige adstructie; trouwens, er zijn meer 

woorden, die blijkbaar ka tot stam hebben, en licht geven aan 
het drietal behandelde woorden, of er toelichting uit ontvangen. 
In het Bare'e zelf is de onderlinge verhouding der drie woorden 

moeilijk na te gaan; het Parigisch geeft echter uitkomst. Ten 

slotte worden de gelijkluidende woorden in het Maleisch, Makas· 

saarsch, Boegineesch, Sangireesch en enkele Minahasische talen 
behandeld. 

En parenthesi zij hier vermeld dat op dit opstel een ander 
volgt over de legende van Menoti·noti (bI. 541-547), die wegens 

twee redenen merkwaardig is, vooreerst omdat ze bij ook eenige 

andere Indonesische volken wordt aangetroffen, ten tweede omdat 
ze het gebruik van den boog vermeldt, het oud·Toradjasche, 
thans geheel in onbruik zijnde wapen. 

In het volgende deel (XLII, bI. 428-490 en 539-566) vinden 

wij eene verhandeling over de talen der Togian.eilanden, die 

Adriani in 1898 bezocht had. Behandeld worden: de taal der 

Bobongko, de oudste nederzetting, tot drie of vier gezinnen 

geslonken, een schuwen terughoudend volkje; die der Badjo· 
reezen, de vroeger zoo gevreesde zeeschuimers, wier woningen 
men moet bereiken langs moeilijk te ontdekken kreeken, en die 

der andere eilanders, welke een dialect van het Ampanasch 

spreken (Notulen van de Alg. en Directie-verg. van het Bat. Gen. 

v. K. en W. 1900, bI. 34). Eerst weêrlegt de schrijver de opgaven 

over deze talen indertijd door Dr. Riedel verstrekt, dan geeft 
hij vergelijkende woordenlijst jes van Bobongkosch en Loindangsch 

eenerzijds en Gorontaleesch en Bobongkosch anderzijds, daarna 

behandelt hij het klankstelsel van laatstgenoemde taal, onder 

voortdurende verwijzing naar analoge verschijnselen in Cele· 
beesche, Minahasische en eigenlijke Philippijnen.talen. Niet alleen 
de voornaamwoorden en telwoorden worden vermeld, maar ook 

de voor·, in- en achtervoegsels worden behandeld, en in ver· 

band daarmede wordt de syntactische waarde van verschillende 

formaties bepaald. Daarna volgt een critisch overzicht van eenige 

merkwaardige woorden, waaruit heel wat te leeren valt over de 
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geschiedenis van menig woord der naast verwante talen, en over 

het belang - en tevens over de gevaren - van talenvergelijking 
in 't algemeen. 

Bij de behandeling van het Badjo'sch moest eerst met enkele oude 

misvattingen afgerekend worden. Eigen waarneming - niet meer 

dan een paar honderd woorden konden verzameld worden -

zoude aan den schrijver geen stof genoeg geleverd hebben, doch 

dankbaar gebruik makend van hem door den zendeling J. A. T. 
Schwarz aangeboden gegevens, had hij voldoende materie om 
van klankstelsel en woordvorming der twee dialecten een vrij 

volledig beeld te verkrijgen. 

Het Togiansch wordt, wederom na verbetering van oude beo 

richten over de talen der eilanders, behandeld in vergelijking 
met het Ampanasch van. den vasten wal. De klankleer én de 
woordvorming worden besproken op de wijze, die men toen 

(1899) reeds van Adriani gewend was; de verschijnselen van de 

beschreven taal worden voorgesteld als caracteristica dier taal 

zelve, en als objecten van vergelijking met analoga in de naburige 

idiomen. Wat over de voorvoegsels ra en ri wordt gezegd, 
maakt een reeks van gelijksoortige feiten in andere talen door
zichtig en duidelijk; bij de bespreking van passief-vormen met 

pronominaal-praefIxen en die met impersonaal voorvoegsel en 

pronominale suffixen vindt Adriani gelegenheid tot verbetering 

van opgaven in een kort te voren verschenen artikel in de 

Mededeel. vanwege het Ned. Zend. Gen. (waarover straks nader). 
Over uitbreiding van het gebruik van enkele enclitica en allengs 

verdwijnende causatief-formaties worden kostelijke gegevens ver

strekt, in 't kort deze beknopte beschrijving is volleering op 

fonetisch en taal vergelijkend gebied, en vertoont reeds dezelfde 
meesterhand als het groote opus van vijftien jaren later: de 
Bare'e sprekende Toradja's. Na de eenigermate uitvoerige ken

schetsing van de in het Tijdschrift verschenen artikelen kunnen 

wij over de stukken in de Mededeeüngen, waarvan boven reeds 

gewag gemaakt werd, kort zijn. 

In deel XLII (bl. 111-150) vinden wij een artikel over de 
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talen der To Sada en To W otu, waarvan A. C. Kruyt ter plaatse 

woordenlijsten gemaakt had. Na eenige algemeen Indonesische 

woorden aangewezen te hebben behandelt Adriani de klanken 
en klankverschijnselen, dan de woordvorming in beide talen, 

om tot de conclusie te komen dat het Sada'sch in woordvorm 

meer met het Boegineesch en Makasaarsch, in woordvorming 

meer met het Bare'e overeenkomt, en dat beide talen tusschen 
dat tweetal en de laatstgenoemde taal den overgang vormen. 
In datzelfde deel (bI. 536-586) komt een stuk voor, waarin 
behalve Adriani'.;; talent voor taalontleding en taalbeschrijving 

zijn zin voor classificatie uitkomt. Voor het eerst wordt hier 

eene geregelde indee1ing gegeven der talen en dialecten der 

Noordelijke helft van Midden-Celebes, in vier groepen (Posso'sch
Todjo'sche talen, Parigi'sch-Kailische talen, Loindangsch en ver· 
wanten, Lole'sch en verwanten), en voor het eerst eene betrouw

bare talenkaart gepubliceerd. Van elke der vier groepen worden 

de fonetische en etymologische caracteristica vermeld, van de 

talen der Ie groep worden alleen het Togiansch en het Napoe'sch 

afzonderlijk besproken in vergelijking met het Bare'e, van het 
Parigi'sch eenige afzonderlijke woorden behandeld, van de lingua 
franca in de Noordelijke helft der Tomini-bocht, het Paloe'sch, 

eenige bijzonderheden vermeld, en van alle in aanmerking 

komende idiomen de kenmerkende trekken vastgelegd, Elk woord 

van elke taal was voor Adriani een kunstgewrocht, dat hij be
studeerde, ontleedde, en vergeleek met alle vergelijkbare voces! 

Niet minder belangrijk dan het voorgaande is het artikel in 

deel XLIV (bI. 249-318) over de talen der To Boengkoe en 

To Mori; vooral over het nog geheel onbekende Morisch, dat 

dienstbaar wordt gemaakt tot vergelijking met en opheldering 

van Philippijnsche, Javaansche en Sumatraasche woorden, wordt 
zeer veel wetenswaardigs medegedeeld. 

Van 1902 is de in de Bijdragen (LIV, bI. 203-296) opge

nomen publicatie Laolita i Wali m Pangipi, Bare' e-tekst met 

vertaling en aanteekeningen. Als letterkundig product staat dit 

verhaal zeker beneden Sese nTaola, en enkele dagelijksche 
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woorden zijn door wisseltermen vervangen, maar als Toradja'sch, 

zij 't ook evenmin als Sese'n Taola geheel oorspronkelijk. ver

telsel was deze tekst én op zichzelf én voor de vergelijking met 
andere legenden én wegens het belang der onderkenning van 

de Mohammedaniseerende elementen, uitgave en toelichting 

zeker waard. 

Van hetzelfde iaar en hetzelfde genre is de publicatie Tora
dia'sche Vertellingen in het Ti;dschrzft, dl. XLV, bl. 387-482. 
Deze vertellingen zijn eene vertaling van de door Adriani uit
gegeven teksten in het Leesboekje in de Bare'e-taal (1900); in 

het XLe en XUVe deel van het Tijdschrtft waren de meeste 

van deze verhalen reeds vermeld. Daar van de taal nog geen 

spraakkunst, afgezien van Kruyt's verdienstelijke korte schets, 
bestond, was Adriani's arbeid een welkom hulpmiddel voor de 
beoefenaars van het Bare' e, en buitendien eene nuttige bijdrage 

voor de vergelijkende verhalenkunde. Trouwens, ook voor de 

talenvergelijking, zelfs op Javaansch en Maleisch terrein, zijn 

de aanteekeningen van beteekenis. 

Een opstel van geheel andere soort vraagt thans onze aan
dacht, nl. dat over De beteekenis van de vervoegde vormen 
in het Bare'e (Indische Gids, 1903, bI. 396-403). De syntactische 

waarde van enkele Maleische praedicatieve woorden was in de 

jaren vóór 1902 aan de orde gesteld, zelfs in een geheel aan 

die quaestie - voorzoover de zaak waarom het ging eene 
quaestie genoemd mocht worden - gewijd proefschrift, en mede 
in den Indischen Gids had C. Spat in een artikel Veel besproken 

Werkwoordsvormen in hef Maleisch gebruik gemaakt van het

geen Adriani over bedoelde vormen in het Bare'e en Parigi'sch 

had medegedeeld. Daar de verschillende tijdschriftartikelen waar
uit geput was niet geschreven waren met het doel om een vol
ledig overzicht der werkwoordsvormen te geven, en het materieel 
dus niet anders dan gebrekkig kon zijn, voelde Adriani zich 

verplicht eenige aanvullingen te geven van het vroeger mede

gedeelde. Zoo geeft hij dan een beredeneerd overzicht van de 

flexie bij verbale vormen in het Bare'e. Al komt hij in dit kleine 
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stuk tot belangrijke conclusies over de identiteit van den pas

sieven vorm met den vervoegden meervoudsvorm der derde 
persoon, een onderzoek in grooten stijl bevat het niet, en kon 
het niet bevatten, doch het was een dienstbetoon aan vakge

nooten, waartoe hij zich geroepen voelde. 

Een tweetal publicaties over verhalen gaf in het volgende jaar 

(1903) de gelegenheid tot kennismaking met nog onbekende 

vormen van alom verspreide typen, met name de Toradja'sche 
uilespiegelverhalen (Tifdsclmft, dl. XLVI, bI. 118-127), en tot 
behandeling van talrijke woorden en formaties, die, zoolang nog 

geen uitvoerige spraakleer der Bare' e-taal bestond, zonder toe

lichting niet duidelijk waren, ook al waren de teksten door eene 

vertaling gevolgd. Dit laatste geldt vooral van de noten achter 

de Tontemboansche, Sangireesche en Bare'e versies van het 
verhaal van den Gulzigaard (Verh. Bat. Gen., dl. LVI, 3e stuk); 

de eerste en tweede waren opgeteekend door anderen, de laatste, 

eigenlijk een dubbeltal, door Adriani, en hij was 't, die, na eene 

vergelijking tusschen de verschillende legenden opgesteld te 
hebben, de veelszins belangrijke taalkundige aanteekeningen 

aanbracht. (Die op den Sangireeschen tekst echter zijn van 
Dr. K. G. F. Steller). 

Dat het Tontemboansch in Adriani eenen beoefenaar vond, 

behoeft eenige verklaring. Door zijne studie van het Sangireesch 

en een verblijf in de Minahasa was hij bekend geworden met 
Minahasische talen, welker formatief vermogen hem bijzonder 
interesseerde, zoowel als taalverschijnsel op zichzelf, als in de 

beteekenis van ventelijkingsobject met Toradja'sche en Philip

pijnen-talen. Weldra had de Tontemboansche taal zijne belang

stelling, zelfs zijne liefde. Reeds lang was hij in correspondentie 
met den hulpprediker J. A. T. Schwarz, die eene overstelpende 

massa aanteekeningen over de merkwaardige laai bleek te hebben; 

zonder hulp zoude de bejaarde man die nooit hebben kunnen 

schiften en bewerken, noch ze zonder bijstand van een voor

treflijk taalkundige voor publicatie geschikt maken. Krachtens 

eene Regeeringsopdracht vertoefde Adriani van December 1902 

-
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tot in 1905 in de Minahasa ter assistentie van Schwarz, en ter 

verdere bestudeering der voornaamste taal; dat zijne echtge

noote hierbij zijne medewerkster was, mag niet worden ver
zwegen, verdient integendeel dankbare vermelding en oprechte 

hulde. Wat danken wij nu aan den studietijd op Tontemboansch 

gebied? Voo ree r s t de uitgave van Tontem boansche teksten, 

met vertaling en aanteekeningen, in drie deelen (1907). Ze staat op 

naam van Schwarz; dat is billijk, want hij had de teksten ver
zameld en ten deele bewerkt, maar ze had ook den naam van 
Adriani moeten dragen, immers hij had geordend en methode 

aangebracht waar eene rudis indigestaque moles was, en dat 

hij voor een groot deel der taalkundige opmerkingen aanspra

kelijk was, valt niet te betwijfelen. De kennis der Indonesische 
verhalen wereld en der Minahasische talen is door dit werk 
vooruitgebracht op eene wijze en in een graad als bijna nooit 

te voren ten aanzien van folklore en taalkunde eener Indone

sische natie was gedaan. Voorts het Tontemboansch-Neder

landsch woordenboek, wederom onder den naam van Schwarz. 

In de inleiding wordt rekenschap gegeven van de werkverdeeling 

tusschen de beide mannen - Adriani krachtdadig geholpen door 
zijne echtgenoote -, zoodat althans bij dit opus tot zekere 

hoogte blijkt in welke mate de taalgeleerde de assistent en de 

ook voor de taal zeer verdienstelijke, hulpprediker de infor

mateur was. Uit het feit dat alleen de naam Schwarz op den 
omslag staat, blijkt reeds dat Adriani zijn onmisbaar aandeel in 
de totstandkoming van het omvangrijke werk niet overschat. 

zelfs niet met nadruk vermeld, wilde zien; wij zullen tegen die 

groote bescheidenheid niet zondigen, en volstaan met het aan

wijzen van enkele bijzonderheden van het werk, die zeker aan 

de medewerking en aan het taalkundig inzicht van Adriani te danken 
zijn. Men zie eens - om een der rijkste artikelen te noemen -
het woord ai. In een twintigtal onderafdeelingen, die elk eene 

dasse van afgeleide vormen bevatten, worden alle bestaande 

derivaten genoemd, met ophelderende voorbeelden; ai beteekent 

komen, en alle in zwang zijnde vormen met hunne beteekenis, 
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dus alle woorden waaraan eenige functie van het begrip "komen" 

ten grondslág ligt, of verbonden is, worcjen vermeld, d. w. z. niet 

alleen substantieven als "de komst", futura als: "zullen komen", 
participia als: "gekomen". maar ook en vooral: formaties van 
eene ontstellende uitbreiding, als: gewoon zijn te laten komen, 

waar of bij wien gewoonte is geweest te komen, laten komen 

terwijl het beter was dat niet te doen, doel waarmede steeds 

gekomen wordt, te dikwijls met iets komen, en zoo voorts, en 
al deze vormen met hunne aanduidingen van tijd. subject-of
object-richting, instrumentale exponenten en causatieve functies! 

Men zie eens wat vermeld staat sub "de aanvoegsels", die 

als afzonderlijke artikelen zijn opgenomen. Daarbij zijn volledige 

grammatische overzichten gegeven, en dit is door den bewerker 
gedaan, omdat voor het uitgeven een er spraakkunst geen tijd 
beschikbaar was. al is in de leemte voorzien door de publicatie 

van "spraakkunstige opstellen". Zoo noemt Adriani de beknopte 

spraakleer, die in 1908 verscheen onder den titel: Hoofdstukken 

uit de Spraakkunst van het Tontemboansch, naar aanteekeningen 

en mededeelingen van den heer Alb. T. Schwarz en anderen, 

samengesteld door N. Adriani en M. L. Adriani, geb. Gunning 
(1908). 

Dit boek nu is het in de der dep I a a t s te noemen resultaat 

der werkzaamheid op het Minahasisch terrein. Geen volledig 

spraakkunstig overzicht der taal (vroeger Tompakewa genoemd, 
of met den ongelukkigen naam Alfoersch aangeduid) wordt hier 
gegeven; er wordt slechts voorzien in het gebrek aan eene 

uitvoerige Tontemboansche spraakleer. In niet meer dan zes 
hoofdstukken wordt alles wat uit aanteekeningen van Schwarz, 

mededeelingen van hem en vele anderen en eigen studie aan 

Adriani en zijne echtgenoote van de allerbelangrijkste taal is 
bekend geworden eene voorstelling gegeven. Kort is de opzet, 
en voelbaar mist men eene inhoudsopgave. Ter kenschetsing 

van het geheel staan wij stil bij twee onderdeelen: het klank

stelsel en het hoofdstuk der voor-, in- en achtervoegsels. Het 

eerste geeft meer dan de titel belooft, nl. behalve een uitvoerig 
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overzicht van de onderscheidene klanken, een blik in fonetische 

talenvergelijking, in het gebied der dialecten zoowel als ver 
daarbuiten, zooals nog in geene spraakleer, zelfs niet in de 
Bataksche van Van der Tuuk, was bewerkstelligd. Het tweede 
behandelt een bijna eindelooze veelheid van formatieve ele

menten. De aanvoeging van de prae-, in- en suffixen verleent 

aan vele woorden, vooral praedicaatswoorden, eene ongelooflijke 

elasticiteit, en kan uitdrukking geven aan alle denkbare, voor 
niet-Minahasisch sprekenden, zelfs ondenkbare, betrekkingen 
tusschen dengeen die eene handeling verricht, den aard en de 

bedoeling dier handeling, en het voorwerp der handeling, in 

alle tijdvormen, wijzen en toestanden. De overtalrijke elementen 

zijn in een aantal "groepen" verdeeld, en in elke groep is eene 
reeks van gelijkslachtige afleidingen van of samenstellingen met 
de betrokken formantia ondergebracht. Zoo worden onder het 

voorvoegsel ka gerangschikt: de vormen met kina·, met aiPaka-, 

met sanga- en hunne derivaten als pasanga-. pinasanga e. d., 

met menga, aiPenga, nimengapa, in 't kort met meer dan 50 

enkelvoudige en samengestelde voorvoegsels. Men begrijpt welk 
overweldigend aantal formatieven op deze wijze is gerubriceerd 
en behandeld. Niet l!lleen in de volledigheid der optelling ligt 

de groote verdienste van den taalbeschrijver, maar ook in den 

taalkundigen blik, men zoude willen zeggen: de taal-intuitie - als 

onder dezen term niet iets onbewusts, niet zoozeer op studie 
berustends werd verstaan - die hem in staat stelden de ver
bijsterende veelheid der factoren in categorieën te verdeelen, 
systematisch te rangschikken en in hun onderling verband te 

doorschouwen. Buitendien vindt men in dit beknopte werk uit

weidingen over totstandkoming, verloop en verdwijning, dus 

Over de geschiedenis, van enkele kleine elementen, zooals bv. 
van het praefix-infix: in-ni (bi. 181-185), die niet in verhouding 
staan tot den beperkten omvang van het boek, doch bijkans 

afzonderlijke verhandelingen zijn, en hoezeer, ze contrasteeren 

met den opzet der "spraakkunst", onmisbaar zijn voor allen die 

de behandelde taal willen zien in het licht der vergelijking met 
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andere Philippijnsche talen, en der historische ontwikkeling van 

deze, ja van aJle Indonesische idiomen. 

In hetzelfde jaar 1908 verscheen de op 9 Maart in deze Af· 
deeling gehouden voordracht over de Intensieve of activiteits· 
vormen in eenige talen van Indonesië (Versl. en Med., 4e R., 

IXe dl., bI. 319-338). Met de genoemde namen duidde Adriani 

de vorm ep aan waarin de beginklank is gepraenasaleerd, en 

waar die een tenuis is, door de homorgane nasaal is vervangen. 

Verbaal optredend hebben deze formaties veelal het voorvoegsel 
ma of me; deze vormen werden vroeger beschouwd als activa 

tegenover de passiva met pronominale praefixen ; later werd 

gestreden voor de benaming duratief, tegenwoordig is de term 

subjectief meer in zwang. Over de rol van voorvoegsel en 

nasaal zoowel als over de syntactische waarde der vormen 
heerschte meeningverschil, zoodat het van belang was een twee· 
tal talen te beschouwen, die den ,.intensieven" vorm van den 

werkwoordstam bezitten als eene formatie met gewijzigde beo 

teek~nis naast den niet·intensieven vorm van den stam. Die 

twee talen zijn het Tontemboansch en het Bare'e. De verklaring 

van de fonetische wording van de ,.intensieve" stammen, in 
verband met de beteekenis, is gegrond op waargenomen ver· 

schijnselen en in zooverre onaanvechtbaar, en is gebaseerd op 

veronderstelde taal-evolutie, en in dien zin voor bestrijding vat· 

baar, maar als geheel geeft ze eene belangrijke vermeerdering 
van ()nze feitenkennis, en verheldering van duistere punten eener 
voor meer dan één opvatting vatbare quaestie. 

AJles wat Adriani geschreven heeft, zoowel over het veel· 

talige Centraal Celebes als over de taal van Merauke (in De 
Zuid- West Nieuw Guinea-expediiie, uitg. door het Kon. Aardr. 

Gen. 1905), zoowel over volksverhalen als over het werk van 
vakgenooten - Brandes, Matthes, Seidenadel, Schwarz, Poen
sen - is van hetzelfde gehalte: volledig, degelijk, critisch, tot 

op het hypercritische af waar het eigen waarnemingen betreft, 

en uitermate nauwkeurig. Al deze eigenschappen vertoonen zich 

in het groote, samenvattende werk, dat is als een groot meer, 

-
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waarin al de kleinere bijdragen als voedende rivieren uitstroom en : 

het opus van drie deelen De Bare'e sprekende Toradja's van 

Midden-Celebes, waarvan deel I en 11, Beschrijving van land en 
volk, door A. C. Kruyt zijn geleverd, en deel lIl, Taal en Let

terkunde, door Adriani is bezorgd. Met uitzondering van het 
c1assieke werk over de Atjéhers van Snouck Hurgronje is in 

de vaklitteratuur geen zóó veel-omvattend boek over een Oost

Aziatisch volk aan te wijzen. Adriani zelf besprak den arbeid 

van Kruyt, die een bron is, waaruit alle beoefenaren der ver
gelijkende volkenkunde en godsdienstwetenschap kunnen putten, 
en waarmede zij rekening moe ten houden bij het opbouwen 

van systemen en conclusies I); schrijver dezes mocht het werk 

van Adriani aankondigen t), welke taak hem, 't zij hier met 

dankbaarheid erkend, -door den auteur zelven is vergemakkelijkt. 
In dit werk is alles ,opgenomen wat Adriani op het gebied 

van taal en letteren der Toradja's heeft vergaderd. Als eigen 
onderzoek aan de te boekstelling ten grondslag ligt, is hij zeker 

van zijne zaak, volledig, streng afwijzend wat met gebrekkige 

kennis door ouderen was beweerd of verondersteld; waar hij 

met door anderen verstrekte gegevens moest werken, is hij be

dachtzaam, somtijds, en terecht, wantrouwend. Immers in zulke 
omstandigheden kan men niet te voorzichtig zijn, getuige zijn 

opstel over het Talaoetsch (Verhandelingen, deel LIX, Ie stuk), 

waarin de scherpzinnigheid van den bewerker het gebrek aan 

practische kennis der behandelde taal niet kon goed maken, 
getuige in veel hoogere mate het door Brandes geleverde, ten 
deele meesterlijk, ten deele gebrekkig, gelijk zoo juist door 
Adriani zelven in zijne beoordeeling van dien te jong gestorven 

geleerde is gezegd (Brandes als linguist, vóór de Beschrijving 

van Tjandi Singasari, bI. XII *). 

De eerste afdeeling is getiteld: De Bare' eo/aal en hare ver

wanten. In vijf hoofdstukken wordt het gebied der Toradja'sche 

I) Ind. Gids, 1912, dl. 11, bI. 1238 e. v. en 1913, dl. Il, bI. 1543 e. v. 

') In den Java-bode. 

18 
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talen behandeld, met de Bare'e-taal als middelpunt, als hoofd· 

onderwerp van vergelijking met de verwante idiomen, ook als 
vergelijkingsobject met de niet-Toradja'sche grenstalen, als typus 
van Oost-Toradja'sche taalgroep, tevens als laaglandtaal tegen· 
over de bergtalen ; het overweldigend inhoud rijke vijfde hoofd· 
stuk geeft allerlei wetenswaardigs over de twintigtallen talen die 

het gebied van 't Bare'e omgeven. Elke onderafdeeling, waarin 

eene taal afzonderlijk besproken wordt, is eene volkomene fone· 
tische en grammatische behandeling. Wanneer men bedenkt dat 
bijna uitsluitend op door den schrijver ter plaatse en door vele 

anderen in hun streek ingevulde woordenlijsten moest gebouwd 

worden, dan gevoelt men bewondering voor den bouwmeester 

van het geheel, waarin al die werkstukken zijn ondergebracht. 
Maar men beseft dan tevens de vele gevaren, waaraan hij die 
met zulke gegevens werken moet, is blootgesteld. Het is onver· 
mijdelijk, dat uit een te gering aantal feiten conclusies worden 

getrokken die niet onaantastbaar zijn; niemand heeft dit beter 

begrepen dan de bewerker zelf, die dikwijls twijfelt, nooit den 

indruk geeft van te groote verzekerdheid, en meer dan eens 
vroegere stellingen herroept. Maar aan niemand anders dan aan 
Adriani kon een zoo gevaren volle taak worden toevertrouwd. 
De excursen op zuiver grammatisch gebied, als de tijdvormen 

en hunne beteekenis als onderscheidend kenmerk, de uitdruk· 

king van het genitief verband in het Banggaisch als criterium 
van vergelijkbaarheid en soortgelijkheid van andere talen, zijn 
taalkundig werk van den eersten rang. 

Het zesde hoofdstuk is een aanhangsel, en wel iets dat feite· 

lijk niet in het boek thuisbehoort : de bearbeiding van aantee

keningen over talen van het zoo weinig bekende gebied van 
Zuid-Halmahera, een toegift dus, maar tevens een kostelijke 
aanwinst! 

Het zevende hoofdstuk verdient afzonderlijke vermelding. Het 
bevat de verklaring der taalkaart van Celebes, welke kaart is 

vervaardigd naar een te voren nooit toegepast beginsel. De 
taalgroepen zijn aangeduid met hoofdletters en de talen met 

-
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cijfers; de grenzen der groepen staan aangegeven met dubbele 

lijnen, maar binnen het gebied dier groepen zijn geen grenslijnen, 
en slechts bij bewoonde streken is de groep letter aangebracht. 
"Dit is geschied", zoo lezen wij op bI. 347, "omdat door het 
gelijk kleuren van een geheel taalgebied de meening wordt op· 

gedrongen, dat over dit geheele stuk land de met die kleur 

aangewezen taal wordt gesproken", welk denkbeeld ten aanzien 

van een land met zoo groote stukken onbewoond land als Celebes 
is, geheel buiten de werkelijkheid staat. De taalkaart, in haar 
nieuw systeem en hare volheid van gegevens, is een werk op 

zichzelf, waaraan vele uren van tijdroovenden en conscientieusen 

arbeid zijn besteed, ten nutte van vakgenooten, en van latere 

onderzoekers, dien ze als voortreffelijk model kan dienen. 
De tweede afdeeling is gewijd aan de letterkunde der Bare'e· 

taal. Daar de Toradja's de schrijfkunst niet machtig zijn, moet 

het woord letterkunde genomen worden in den zin van "al wat 

de Toradja's hebben opgesteld en aan elkaar overgeleverd, om 

het aan elkaar voor te dragen, of het gemeenschappelijk te 
zingen". Slechts in bepaalde deelen van het oogstjaar mocht de 

letterkunde beoefend, en haar vorm en inhoud medegedeeld 
worden; d. w. z. de mededeeling was de min of meer ritueeIe 

voordracht zelve; de tijd tot opteekening was dus beperkt, en 

het opteekenen zelf ging gepaard met groote bezwaren, gelijk 

in deze bladzijden reeds is vermeld. De groote verdienste is 
gelegen in het verzamelen, eene weinig minder belangrijke ver· 
dienste in het schiften en groepeeren der honderden sproken 

en verhalen. In het hoofdstuk der proza-letterkunde wordt eerst 

gehandeld over het begrip: beeldspraak - voor de oosterlingen 

iets anders dan bij ons! -, over vergelijkingen en spreekwoor
den; daarna worden de veelsoortige verhalen en anecdoten 
besproken. Evenals in de tijdschriftartikelen over litteratuur· 

producten, maar nu op grooter schaal, worden in het boek ver

gelijkingen met andere litteraturen gemaakt, die het geheele 

overzicht doen worden tot eene belangrijke bijdrage tot de 

vergelijkende Indonesische verhalenkunde. In het hoofdstuk der 

..... 
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poëtische letterkunde wordt gewezen op het overwegend belang 
van den dichterlijken vorm, die van meer beteekenis is dan de 
dichterlijke inhoud; om èn aan den vorm èn aan den inhoud 
recht te doen wedervaren, geeft de schrijver zoowel den oor

spronkelijken tekst als de Nederlandsche vertaling in de vijf 

rubrieken, welke de vijf soorten van gedichten vertegenwoor

digen, elk met haar eigen inleiding en aanteekeningen. Het 
geheele zieleleven der Toradja's, gelijk het zich uit in zangen 
en rijmen, wordt hier voor ons opengelegd. Na lezing van deze 
samenvattende, en tot in alle bijzonderheden afdalende, beschrij

ving eener volkspoëzie als openbaring van het denk- en gevoels

leven eener natie, begrijpt men eerst recht hoe ontzaglijk veel 

studie vereischt is voor het schetsen van een uiterst moeilijk 
te behandelen probleem, waarover toch zooveel gesproken en 
geschreven wordt; het zieleleven der Indonesiërs. Deze littera

tuurbeschrijving is een model, en moge zijn tot eene waarschuwing! 

Naast, ja boven, de Toradja'sche talen, hadden de Minaha

sische zijne liefde; deze golden hem als exponenten van de 
hoogste volkomenheid die eene Indonesische taal kan bereiken, 
als "een beeld van wat eene Indonesische taal kan voortbrengen, 
wanneer zij mag geraken tot eene hoogte van bloei zooals de 

Minahassische talen die hebben bereikt", zooals hij zich eens 

heeft uitgedrukt (1n J. A. T. Schwarz als taalbeoefenaar, in 

Bijdragen, dl. 74, bI. 445). Die liefde blijkt uit het laatste van 
zijne hand verschenen opstel, dat geheel aan deze talengroep 
gewijd was; wij bedoelen het stuk; VU en over de Minahasa. 

IV. De Mt'nahasische talen (BiJdragen, dl. 81, bI. 134-165), 
Na in 't kort een denkbeeld van de geaardheid dezer talen 

gegeven te hebben, uit hij zich over hare beteekenis voor de 
taalvergelijking in deze bewoordingen: "Tot nog toe heeft het 
Oud-Javaansch in de vergelijkende studie der Indonesische talen 
eene nog hooge re plaats gehad dan het Sanskrit in de Indo· 

germaansche taalstudie. Maar aan de Filippijnsche, dus ook aan 

de Minahasische talen komt zeker eene even goede plaats toe 
als aan het Oud-Javaansch, want er is in de Filippijnsche talen 

... 
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nog veel bewaard, dat vroeger moet behoord hebben tot het 

algemeen bezit der Indonesische talen, maar dat nu al in de 
meeste is verloren gegaan." 

Dit gegeven bracht Adriani dikwijls tot verklaringen van Ma

leische en Javaansche woorden, die aldus met Tontemboansch 

licht bestraald, ongedachte helderheid verkrijgen; edoch, nu en 

dan vraagt men zich af ot hij in zijne etymologieën niet al te 
ver is gegaan in zijne neiging tot Philippiniseerende orientatie 
en op de Minahasa-groep gerichte centratie. 

Als beoefenaar van talen en litteraturen - zeldzame combi

natie inderdaad - mochten wij Adriani schetsen; thans moet 

eene andere zijde zijner werkzaamheid behandeld worden: die 

van volksbeschrijver, voornamelijk; godsdienstbeschrijver. In 
1916 had hij zich in dit lichaam reeds laten hooren over De 
schoone slaapster in het bosch en een gelijkluidend verhaal in 

Midden Celebes (Versl. en Med. Lett. afk. 5e r. dl. 2, bI. 

171-178), welker gemeenschappelijke trek is de idee dat de 

(schijnbare) dood der hoofdfiguur aan hare geheele omgeving 

den dood brengt, wat naar de Toradja'sche opvatting het wezen 
van den rouw is. Dit is een vergelijkend litterair-ethnologisch 
onderwerp, in tegenoverstelling met het zuiver litterair verge

lijkende van zijn in 1910 verschenen opstel (Ind. Gids, I, bI. 

253-285) over Trekken van overeenkomst tusschen de Ger

maansche en de Toradja' sche en Minahassische volksverhalen. 
In eerstbedoelde verhandeling treedt een nieuw thema naar 
voren; de psychologische, of ethnologisch-religieuse, ontleding 

op grond van waarnemingen der volkspsyche, gelijk die zich 

uit in aloude sproken en sagen. 

Overtuigend is in bedoeld stuk de bewijsvoering niet; de 
quaestie is hier, naar het voorkomt, niet voldoende onderzocht. 
Blijkbaar moest deze zijde zijner wetenschappelijke neiging meer 

tot ontwikkeling komen. Sterker reeds vertoonde zich zijn kunnen 

en weten op dit gebied in de Akademie-voordracht van 8 Janu

ari 1917 over De Toradja'sche vrouw als Priesteres. De rol der 

priesteres als zoodani!t en de samenstelling der door haar ge-
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bezigde kunsttaal worden uitvoerig toegelicht uit tal van eigen 

waarnemingen, zóó, dat over riten en gewijde handelingen, als 

de psychisch voorgestelde hemelvaart en de symbolisch ver
richte daad van koppensnellen, een voor alle ethnologen en 
godsdiensthistorici nieuw Jicht gaat schijnen. Deze toepasselijk

heid op grensgebieden is in nog hoogere mate bewezen door 

de voordracht van twee jaren later (V. en M., Se r. dl. IV) over 

Indonesische Priestertaal. Wat Adriani na jarenlang speuren is 

te weten gekomen van de, uit Quasi-archaïsmen, gemaakte dia
lectische vormen en gefingeerde synoniemen opgebouwde, pries

tertaal, die hij op geslaagde wijze in het N ederlandsch weergaf, 

heeft hij vergeleken met specimina van dit genus op ander 

Indonesisch terrein, en tot grondslag gemaakt van beschou
wingen over deze ritueel-liturgische geestesuiting in 't algemeen, 
die aan geen beoefenaar der vergelijkende godsdienstwetenschap 

onbekend mogen blijven. De Engelsche bewerking dezer studie, 

The peculiar language of the heavenly powers, moge in deze 

richting van groot nut zijn! 

De verdienste van Adriani op het thans besproken veld vindt 
haar hoogtepunt in zijne behandeling van het animistisch heiden
dom als godsdienst, eerst als tijdschrift-artikel verschenen in 

Onze Eeuw (1918, dl. Il en III), later als afzonderlijk werkje in 

1922. Terecht zegt Dr. H. Kraemer (Alg. Profestantenblad, nO. 

38, 1926); "dit geschrift is niet alleen het werk van den man 
van wetenschap, maar tegelijk dat van een man van eigen sterke 

vroomheid. Door deze verbinding werd het ... godsdiensthis

torisch werk in den besten zin van het woord, want hij had het 

Animisme met zijn Toradja's mee doorleefd, en niet slechts, 

zooals de meeste godsdiensthistorici plegen te doen, gerubri

ceerd en "verklaard". Zooals wij elders (Levensberichten, Maat
schappiJ der Nederl. Letterkunde) reeds getuigden, zijn de twee 
hoofdstukken van het geschrift De ernst van het heidendom en 

De invloed van het heidendom en zijne houding tegenover het 
Christendom gewrochten eener wetenschap die door den schrijver 

zelven met eindeloos geduld was ontdekt, en welke hij had 

-
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mede-ervaren met zijne studieobjecten, die tevens degenen waren 

tot wie zijne liefde uitging. Hoe hij het verstond een volk te 
beschrijven in zijne karaktertrekken, zijne sociale en econo· 
mische verhoudingen, en de problemen toe te lichten die ont· 
staan waar een animistisch volk in aanraking komt met ons 

onderwijs, onze geneeskundige bemoeienissen, in 't kort met 

Bestuur en Zending, dat blijkt overtuigend uit zijne lezingen 
voor Indische genootschappen en zendingskringen en zijne op· 
stellen in tijdschriften van koloniaal belang en van algemeene 
strekking. 

In drieërlei vorm zien wij dus het wetenschappelijk werk van 

Adriani vóór ons liggen: de arbeid geleverd door den linguist, 

door den litteratuur beoefenaar, en door den ethnoloog. Deze 
drie takken van wetenschap, nooit te voren door één man zóó 
voortreffelijk beoefend, waren voor hem ééne ondeelbare een· 
heid: de studie van het volk in welks midden hij zich gevestigd 

had, ééne onscheidbare taak: het voorbereiden der zielen tot 

het ondergaan van de in alle dingen doorwerkende invloeden 
der predikin~ van de door hemzelven hartelijk beleden Hoogere 
Liefde. Niet als zendeling optredend, wel der zending het terrein 
effenend, en het werk verlichtend, arbeidde hij, en dat alles in 

dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. De taak van 
bijbelvertaler moge niet door een ieder tot de Wetenschap ge

rekend worden, de wijze waarop Adriani zich van die opdracht 
heeft gekweten, d. i. de reden, waarom hij niet tot vertaling 
van de bijbelboeken in hun geheel is overgegaan, die behoort 
zeker tot de wetenschappelijke zijde van zijne persoonlijkheid. 

Eerst wilde hij het volk voorbereiden tot ontvankelijkheid voor 

de zoo heterogene sfeer van den bijbel; eerst moest hij dus 
bijbelsche verhalen opstellen in den geest van de lieden en in 
hun milieu geplaatst, dan eene bijbelvertaling maken, voor zoo
verre zulks mogelijk is, die de rijpwording en ontwikkeling van 

het volk volgde en begeleidde (Zie H. Kraemer, 1. c.). Dat Adriani, 

na het terrein verkend te hebben, na de mogelijkheid van het 
overbrengen der bijbelmaterie op een animistische natie door 
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haar eigene taal te hebben overwogen in voortdurende aan

raking met dat volk, door één wording in taal en denkwijze, 
dat hij eerst toen er toe overging enkele gedeelten naar den 
trant en in den geest des volks te bewerken en te vertolken, 

zonder den ~eheelen bijbel te willen of durven vertalen, dat 
legt een welsprekend getuigenis af van zijn critisch, hoog weten

schappelijk standpunt tegenover den grondtekst, de beteekenis 
der inlandsche taal in quaestie, en de mentaliteit der betrokken 
bevolking als doel van studie en tevens als voorwerp van liefde. 
Hij heeft begrepen, dat men een zóó subtiel, en in zijn wezen 

tal van tegenstrijdige deelen bevattend, werk nimmer "kan ver

richten zonder werkelijk deel te nemen aan het leven der In
landers in hunne maatschappij". (TijdschrIft, dl. U, bI. 333). 

Evenals het groote boek over de taal en de letterkunde der 
Toradja's de kroon is van de kleinere bijdragen op dat gebied, 

zal het uitvoerige werk, dat de grammaticale behandeling en 

het woordenboek der Bare'e-taal omvatten zal, een opus vormen, 

waarin al de vroegere opstellen in den kiem aanwezig blijken 
te zijn, alle onderzoekingen en opteekeningen van jaren en 
jaren zullen zijn neergelegd, al het materiaal van taaIbeschrij
vend en talenvergelijkend karakter zal zijn verwerkt. Wij moeten 

ons uitdrukken in futuro, want het groote werk is er nog niet. 
Het ligt voor uitgave gereed in handschrift. Toen de auteur 
op het punt stond om zijn geliefd Toradjaland te verlaten, en 
zich in West-Java, niet te ver van Batavia, te vestigen, om het 
drukken van het tweetal boeken te bewerkstelligen, overviel hem 

na eene korte ongesteldheid de onverwachte dood. Alle smarten 

van het afscheid nemen had hij gevoeld, de losscheuring van 

het volk dat hij liefhad, en dat hem aanhing, had hij als een 
groot leed ervaren. Nog een laatsten tocht moest hij ondernemen 
om enkele inlichtingen aangaande niet geheel opgehelderde taal
vormen te verkrijgen; die tocht is volbracht, en enkele dagen 

na de thuiskomst bezweek hij, zooals wij in den aanvang dezer 

herdenking zeiden: op het veld zijner werkzaamheid. 
Onverwacht was de dood voor hem, die nog zoovele plannen 

« 
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had, en voor hen, die door zijn optimisme en zijne opgewekt. 

heid aangeroerd, niet meer duchtten wat toch zoolang te voor· 
zien en te vreezen was: eene snelle veroudering, en een kort. 
stondig leven. Want Adriani was een zwak, bijna ziekelijk, mensch. 

Wat hij gewrocht heeft, was ondanks zijn gestel. Vervult zijn 

talent ons met bewondering, zijn geestkracht, die hem steunde 

in jarenlang lijden, zijne bezieling die hem sterkte gaf in aller. 
moeilijkste omstandigheden, zijn plichtgevoel en zijn bewustzijn 

van roeping tot eene hooge taak, in één woord: zijn karakter 
dwingt ons tot eerbied en ontzag. 

Deze groote geleerde en ware Christen, heeft nooit zichzelf 

gezocht, en door zijne onbegrensde hulpvaardigheid jegens 

anderen, taalgeleerden en zendelingen, de noodzaak der vol· 
tooiïng en der uitgave van zijn levenswerk uit het oog verloren. 
Wij kunnen dit betreuren, maar durven er hem niet om laken. 

Immers wij weten, dat hij zijn leven en zijn werk zag in het 

licht der eeuwigheid, dat hij was iemand, die - om zijne eigene 

woorden 1) te bezigen - datgene bezat, "dat alleen te zien is 
met een blik, die van de aarde af opwaarts is gericht"'. 

I) Versi. en Med. Afd. Letl., Se r., 2e d., 3e st., bI. 482. 

.. 
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GESCHRIFTEN VAN DR. N. ADRIANI. 

(Aan mijn levensbericht van Dr. Adriani in de Handelingen 
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en levens
berichten harer afgestorven medeleden, 1925-1926, is toegevoegd 
een bibliografie zijner geschriften, opgemaakt door Dr. H. v. d. 

Veen, afgev. v. h. Bijbelgen. te Rante Pa'o; met verwijzing naar 

die lijst geef ik daarop nog enkele aanvullingen). 

1898 Het Lindu-meer. Uit een verslag aan het Hoofdbestuur 
v. h. Ned. Bijb. Gen. M. N. Z. G., XLII. 

1905 Noten in Ethnographica uit de Minahassa door J. Alb. T. 

Schwarz. Inl. Archt'v jür Ethnogr., XVIII, 44. 

1913 Noten in De Patoentoeng door W. A. Pénard, T. B. G. LV. 
1914 Hoe de zendeling preekt. Zutph. Zendingsb., Juli. 
1915 Over het karakter der Toradia's en hunne rechtspraak. 

Voordracht voor de Mij. ter bev. v. h. nat. onderz. der 
Ned. Kol., 22 Juni. 

1916 Over den arbeid in Posso. Zutphensche Zendingsbode 
(twee stukken). 
Taalk. wenken voor aan st. zendelingen. Verslag een er 
lezing in De Rottebode (Dec.). 

1917 De bewoners van Midden-Celebes in De va/ken van 
Ned.-lndie: 

1917 De godsdienst der To Bada. De Bada-Bode van 15 Jan., 
15 Febr. en 15 April. 
A. A. v. d. Loosdrecht t 26 Juli 1917, ib. 15 Aug. 
Br. ten Kate in een nieuwen werkkring. De Zutph. Zen
dingsb., Sept./Oct. 

Ter herinneriDg aan A. A. v. d. Loosdrecht in Alle den 
Volcke, Sept. 
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Hervorming en Zending in Het Swaroe-blaadje, Oct. 

1918 Dutch Views of 171h century Hinduism. (Bespreking van 
Rogerius' Open Deure tot het verborgen Heydendom 
enz.). Intern. Rev. of Missions. 

Zwangerschap en geboorte bij de Toradja's van Midden

Celebes. Ned. Maandschr. v. Verlosk. en Vrouwenz. en 

voor Kindergen., bI. 380 e v' (In het Duitsch in Janus, 

bI. 108 e. v.). 

1919 Ph. H. C. Hofman, M. N. Z. G., dl. 63. 
Verslag van het referaat over "Gevaar voor toenemende 
vermindering van geestelijk leven van den zendeling op 

het arbeidsveld in Ned.-Indië", in Soerat 8audara, Dec. 

1920 Een woord van afscheid aan Dr. G. A. J. Hazeu. Not. 
Bat. Gen., LVIII, bI. 68. 
The effect of Western rule upon Animistic Tribes. Intern. 

Rev. of Missions. 

Korte schets van het Toradja-volk in Midden-Celebes. 

1922 Noten in J. H. Neumann's Schets der Karo-Bat. Spr. 
Verh. Bat. Gen., LXIII. 

1926 Inheemsche beschrijvingen van Rechtszaken, Serie 0 in 
den XXVen Adatrechtsbundel, blz. 275-333. (Hierbij be

hooren teksten die nog niet in druk verschenen zijn). 

Magische Sprache, in Fesischrzjt-Meinhoj. 

Drie deeltjes rekenboekjes (Soera mporeke). 
Medewerking aan en eindredactie van Soera mpongajoe, 

(Gezangboekje van de Possosche gemeente). 

Vert. van het Evangelie van Mattheus. 
Vert. van het Evangelie van Lucas, 3e dr. (1926). 
Vert. van de Handelingen der Apostelen. (1926). 
Laolita I Mpongeele. Vrij bewerkt in de Bare'e-taal naar 

De Lotgevallen van Djahidin, door J. A. Uilkens. 
Twee stukjes oefeningen in de Bare'e-taal voor de volks

scholen. 
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