
 

Charles Adriaan van Ophuijsen (1854-1917) zandgraf 769, vak K 
Hoogleraar Maleis met een grote liefde voor het Inlandse onderwijs 
 
Personalia 

Geboren: 31 december 1854 te Solok (Sumatra) 

Zoon van: Joannes Adrianus Wilhelmus van Ophuijsen en Cornelia Jane Alexander  

Gehuwd met: Ottoline Henriette Gerarde van Steeden op 7 januari 1882 te Probolinggo 

Overleden: 15 februari 1917 te Leiden 

Begraven: 19 februari 1917 

 

Samenvatting 

Charles van Ophuijsen wordt op de laatste dag van 1854 op Sumatra te Solok geboren 

als zoon van assistent-resident. Hij wordt eerst enkele jaren thuis onderwezen en gaat 

daarna naar Nederland, waar hij in Nijmegen op kostschool gaat. Na vier jaar HBS 

stapt hij over naar het gymnasium en in 1872 slaagt hij voor zijn gymnasiumexamen. 

 Charles wil rechten of letteren gaan studeren, maar zijn  vader beslist dat het medi-

cijnen moet worden. Hij geeft hieraan gehoor en in drie jaar voltooit hij deze studie. 

Daarna gaat hij terug naar Sumatra, waar hij het klein-ambtenaarsexamen behaalt. 

 Van Ophuijsen wordt klerk: eerst kort bij de gouverneur van West Sumatra en 

daarna bij de controleur van Penjaboengan. In zijn vrije tijd verdiept hij zich in Inlandse 

zaken. Ook wordt hij in 1878 vader van zoon Henri; de moeder is een onbekende 

Inlandse vrouw.  

 Vervolgens gaat Charles het onderwijs in en vindt werk 

op een kweekschool voor Inlandse onderwijzers. In 1882 

trouwt hij met Henriette van Steeden met wie hij een viertal 

kinderen krijgt. Van 1883 tot 1900 is Van Ophuijsen ver-

bonden aan een kweekschool te Padang Sidimpoean, de 

laatste vijf jaar als directeur.  

 In 1890 wordt hij adjunct-inspecteur van het onderwijs 

op Sumatra en drie jaar later inspecteur. Hij vervult deze 

functie tot 1904 en moet veel reizen. In deze periode doet 

Van Ophuijsen wetenschappelijk onderzoek, waarover hij 

ook publiceert. Op verzoek van de regering stelt hij een  

Woordenlijst Maleise Taal samen. 

 
Charles van Ophuijsen 

 Zijn wetenschappelijk werk trekt de aandacht en in 1904 wordt Van Ophuijsen 

benoemd tot hoogleraar te Leiden in de Maleise taal- en letterkunde en de taalkunde 

van de Indische archipel. Dertien jaar doceert hij met veel plezier, ondanks veel pijn 

door de kwalen die hij in Indië heeft opgelopen. Tot het schrijven van artikelen komt 

het hierdoor nauwelijks. Wel neemt hij zitting in diverse organisaties, maar hij kan 

weinig vergaderingen bijwonen. Op 15 februari 1917 overlijdt Charles van Ophuijsen.  

https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/?q=Joannes%20Adrianus%20Wilhelmus%20van%20Ophuijsen
https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/?q=Ottoline%20Henriette%20Gerarda%20van%20Steeden


Volledige versie 
 

Afkomst en opleiding 

Op oudejaarsdag 1854 wordt Charles Adriaan van Ophuysen te Solok op de westkust 

van Sumatra geboren. Zijn vader, Joannes Adrianus Wilhelmus van Ophuijsen (1820-

1890), is daar als assistent-resident bestuursambtenaar. Joannes, die uit twee eerdere 

huwelijken al vier kinderen heeft, trouwt op 14 september 1850 te Padang met Cornelia 

Jane Alexander (1827-1901). Charles Adriaan is hun derde kind. Hij heeft twee oudere 

zussen: Eva Helena (1851-1939) en Carolina Johanna (1852-1892); na hem komt nog 

een broer en een zus: Daniel Jacobus (1857-1910) en Jenny Cornelia (1862-1941). 
 

 
Vlakte bij Solok op Sumatra 

 

 Vader Joan vat zijn bestuurlijke taak serieus op en beseft dat het voor een goed 

begrip van de Indische archipel nodig is om zich grondig te verdiepen in de taal- en 

volkenkunde, wat hij dan ook doet. Van Solok wordt hij overgeplaatst naar Palembang, 

waar hij resident wordt.  

 Charles krijgt in Palembang een paar jaar huisonderwijs en wordt als achtjarige 

jongen naar Nederland gestuurd, waar hij in Nijmegen op de kostschool van de heer 

Van der Kamp terecht komt. Hij doet het uitstekend en wordt al op elfjarige leeftijd tot 

de HBS te Nijmegen toegelaten. Van de vierde klas van deze HBS stapt hij over naar 

het Nijmeegse gymnasium, waar mr. dr. J.B. Kan rector is. Charles heeft veel waarde-

ring voor deze erudiete en toegewijde man. 

 

Studie 

Na in 1872 zijn gymnasiumdiploma te hebben behaald, wil Charles graag rechten of 

letteren gaan studeren. Zijn vader belet dat en Charles moet van hem geneeskunde 

gaan studeren om later officier van gezondheid in het Nederlands-Indisch leger te 

worden. Met ‘frisse tegenzin’ gaat hij hieraan gehoor en na ruim drie jaar, in december 

1875, is hij met deze studie klaar. Hij zal echter nooit iets in de geneeskunde doen.  

 Charles keert naar Indië terug om daar ook nog het zogenaamde ‘klein-ambtenaars-

examen’ te halen, waarmee hij eventueel op kan klimmen in bestuurlijke functies.  

https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/?q=Joannes%20Adrianus%20Wilhelmus%20van%20Ophuijsen


Klerk en docent op Sumatra; kind van Inlandse vrouw 

Na dit examen in november 1876 behaald te hebben, begint hij als klerk op het bureau 

van de gouverneur van Sumatra’s Westkust. Al na een maand volgt zijn aanstelling tot 

klerk van de controleur van Penjaboengan, waar hij ook werkzaamheden als deur-

waarder en als ambtenaar van de burgerlijke stand verricht. 

 In Penjaboengan vindt Ophuijsen tijd om de literatuur en de Inlandse gewoonten 

van Sumatra te bestuderen en om zich in diverse talen te verdiepen: Maleis, Arabisch 

en Sanskriet.  

 Zijn omgang met Inlanders gaat zover dat op 20 mei 1878 in Penjaboengan een 

zoon Henri wordt geboren. In het Haags gemeentearchief bevindt zich diens over-

lijdensakte (hij is op 12 februari 1925 te Den Haag op 46-jarige leeftijd overleden) 

waarop staat dat Charles de vader is; als moeder staat vermeld “de Inlandse vrouw 

wier familienaam den aangevers niet bekend is”. 
 

 
Overlijdensakte Henri van Ophuijsen 

 

 Charles ziet kansen om in het onderwijs werkzaam te worden, want voor de oplei-

ding van Inlandse onderwijzers heeft men Europese docenten nodig die vertrouwd zijn 

met het Maleis. In mei 1879 behaalt hij het hulponderwijzersdiploma en even later 

slaagt hij voor het examen Maleis, vereist voor het geven van Inlands onderwijs.  

 In december 1879 begint hij als docent aan de kweekschool voor Inlandse onder-

wijzers te Probolinggo. Nadat hij in mei 1881 ook het examen Javaans met goed 

gevolg heeft afgelegd, krijgt hij in oktober van dat jaar een vaste aanstelling.  

  

Huwelijk en gezin 

Op 7 januari 1882 trouwt Charles Adriaan van Ophuijsen te Probolinggo met de in 

Borculo geboren Ottoline Henriette [haar roepnaam] Gerarde van Steeden (1855-

1934). Zij is in 1875 met een twaalftal andere onderwijzeressen uit Nederland naar 

Indië gekomen om les te gaan geven. Na eerst in Soerabaja en Pasoeroean werkzaam 

te zijn geweest, is zij vanaf juli 1880 hoofd van een meisjesschool in Probolinggo, waar 

zij Charles heeft leren kennen.  

https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/?q=Ottoline%20Henriette%20Gerarda%20van%20Steeden


 
Vermelding van het huwelijk in de Indische Burgerlijke Stand 

 

Het echtpaar krijgt vier kinderen: 

- Johan Hendrik Wijnand (geboren 12 november 1882); 

- Adriaan Hendrik (geboren op 23 november 1883); 

- Cornelia Jane (geboren op 22 juni 1887); 

- Charly Harriët (geboren op 11 januari 1893). 

Het echtpaar zal tweeëntwintig jaar op Sumatra verblijven en lief en leed met elkaar 

delen. De vier kinderen zijn intelligent en groeien voorspoedig op. 

 

Docent en directeur van de kweekschool te Padang 

Een maand na zijn vaste aanstelling in Probolinggo wordt Van Ophuijsen leraar op de 

twee jaar eerder gestichte kweekschool voor Inlandse onderwijzers te Padang Sidim-

poean. Direct na zijn huwelijk vestigt hij zich met zijn echtgenote daar. Hij blijft acht 

jaar verbonden aan deze school, waarvan de laatste vijf (1885-1890) als directeur.  

 Zijn eerste zorg, als hij daar begint, is het behalen van de diploma’s die nodig zijn 

om directeur te worden. Hij behaalt deze in de Bataksche taal (1882), voor hoofdonder-

wijzer (1883), in de landbouwkunde (1884) en in 1886 bovendien in de land- en volken-

kunde. Vanwege zijn in Nederland behaald examen in de geneeskunde, krijgt hij ook 

de bevoegdheid om onderwijs in de wiskunde te geven. 

 De keuze om in Padang Sidimpoean een kweekschool te vestigen blijkt niet erg 

gelukkig: het is er ongezond, er heerst veel malaria en er zijn veel branden. Bij een 

daarvan verliest Van Ophuijsen zijn in de loop der jaren gemaakte waardevolle notities.  

 

Onderwijsinspecteur 

Zijn benoeming in 1890 tot adjunct-inspecteur van het Inlands onderwijs - met het veel 

gunstiger gelegen Fort de Kock als standplaats - is hem dan ook zeer welkom. In 1893 

maakt hij promotie tot inspecteur van bijna geheel Sumatra, wat inhoudt dat hij veel 

moet reizen. Deze functie blijft hij tot 1904 vervullen.  

 

Wetenschappelijk werk 

Van Ophuijsen, die weet hoe men onderzoek moet doen, heeft goede mogelijkheden 

om belangrijk materiaal te verzamelen voor taal- en volkenkundig onderzoek.  

 Zijn leerlingen zijn behulpzaam om interessante literatuur op te sporen, maar ook 

om hem toegang te geven tot ongeschreven zaken, zoals volksverhalen, kindersprook-

jes en raadsels.  



 Van Ophuijsen specialiseert zich in het Bataksch 

en schrijft in de periode 1885-1892 artikelen over 

Bataksche raadsels, spreekwoorden en spreekwij-

zen. In hem wordt een veelbelovend wetenschapper 

gezien en hij wordt benoemd tot lid van het Batavi-

aasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap-

pen.  

 Behalve met Maleiers en Bataks, gaat hij om met 

Atjehers en Lampongers, waardoor hij een goed 

overzicht heeft van wat zich op Sumatra afspeelt.  

 Als hij meer vrije tijd zou hebben gehad, een 

betere gezondheid en wat vlotter was geweest in het 

schrijven van verhalen, dan zou Van Ophuijsen veel 

meer hebben gepubliceerd dan hij heeft gedaan. 

Het duurt bij Van Ophuijsen altijd nogal lang voordat 

hij iets op schrift stelt. Wat hij schrijft is altijd goed 

verzorgd, nauwkeurig en wetenschappelijk in orde. 
 

Boek over het Maleis 

Hij publiceert in het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap (o.a. een reeks 

Maleise taalstudies) en in de Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- 

en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië.  

 

Verlof en reis 

In 1895/96 komt Van Ophuijsen voor tien maanden met verlof naar Nederland. Hij grijpt 

deze tijd aan om zijn kennis te verrijken door het volgen van colleges bij de hoogleraren 

De Goeje [ook op Groenesteeg begraven] in het Arabisch en bij Kern in het Sankrit. 

 Deze periode bevalt hem goed. Helaas lukt het hem 

niet, ondanks positieve aanbevelingen van deze pro-

fessoren, om zijn verlof te verlengen. Wel lukt het om 

tijdens dit verlof enige artikelen te schrijven, zoals een 

studie over Lampongse dwerghertverhalen. 

 In november 1896, enkele maanden nadat hij terug-

gekeerd was van verlof, krijgt Van Ophuijsen van de 

regering de opdracht om een reis te maken door de 

voornaamste Maleise taalgebieden voor een woorden-

lijst van de Maleise taal met Latijnse karakters. Dit boek 

zal worden gebruikt bij het Inlands onderwijs. Hij reist 

hiervoor zeven maanden door allerlei gebieden. De eer-

ste druk van deze Kitab Logat Melajoe verschijnt in 

1901. Er volgen hierna nog diverse herdrukken.  

 Van Ophuijsen heeft ervoor gekozen om in deze 

woordenlijst precies dezelfde woorden op te nemen als 

 

 

in de in 1863 door De Vries en Te Winkel [beiden ook op Groenesteeg begraven] opge-

stelde Woordenlijst der Nederlandse Taal. Hierna hervat Van Ophuijsen weer zijn werk 

als inspecteur.  



Hoogleraar te Leiden 

Zijn wetenschappelijk werk is in Nederland niet onopgemerkt gebleven. In 1904 wordt 

hij benaderd om in Leiden hoogleraar te worden. Na achtentwintig Indische jaren geeft 

hij hieraan met genoegen gevolg. Van Ophuijsen heeft als leeropdracht Maleische 

Taal- en Letterkunde en de Algemeene Taalkunde van den Indische Archipel. Op 18 

mei 1904 houdt hij zijn oratie, getiteld Het Maleische Volksdicht.  
 

 
Tekst oratie, gehouden op 18 mei 1904 

 Hij verheugt zich op de tijd om zijn verza-

melde notities uit te kunnen werken, iets wat 

op Sumatra altijd conflicteerde met zijn amb-

telijke werkzaamheden.  

 Voor de colleges Maleise taal heeft hij 

voldoende materiaal en aan de Maleise 

literatuur zal Van Ophuijsen veel meer tijd 

kunnen besteden. Zijn kennis van de alge-

mene taalkunde van de Indische archipel is 

wel hoofdzakelijk die van Sumatra, maar de 

beoefening van zoveel mogelijk talen van 

andere delen van de archipel lijkt hem een 

mooi vooruitzicht. Niets belet hem om naast 

een beschrijving van de Maleise taal ook 

waardevolle bijdragen te kunnen leveren aan 

vergelijkbare verhandelingen over andere 

talen van de Indische archipel.  

 Helaas loopt het anders: al snel wordt het hem duidelijk dat hij een zware strijd moet 

leveren tussen zijn welwillende geest en zijn met kwalen geplaagd lichaam. Het 

worden dertien zware jaren het veel pijn. Het schrijven van wetenschappelijke artikelen 

lukt hem nauwelijks. Pas in 1911 brengt het Internationales Archiv für Ethnographie 

zijn artikel over de oorsprong van de Bataksche toverstaf en in 1912 bevat de Bijdragen 

van het Koninklijk Instituut twee publicaties van zijn hand. Het is jammer dat zo weinig 

van zijn uitgebreide kennis op schrijft is gesteld.  

 Zijn studenten merken weinig van zijn fysiek ongemak. Hij geeft al zijn colleges; wel 

laat hij zich per rijtuig naar de collegezalen vervoeren. Na afloop van de colleges weer 

met het rijtuig naar huis, waar hij meestal zijn bed opzoekt. Hij onttrekt zich niet aan 

zijn verantwoordelijkheid. Zo neemt hij deel aan een door de Minister van Koloniën 

ingestelde commissie, die de minister moet adviseren over de bestuursopleiding voor 

Nederlands-Indië. Ook is Van Ophuijsen van 1908 tot 1917 bestuurslid van het Konink-

lijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië. Vanaf 1906 is 

hij lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, vanaf 1915 zelfs bestuurslid. 

Hij betreurt het maar weinig vergaderingen te kunnen bijwonen. 

 

Overlijden 

In de vroege ochtend van 15 februari 1917 sluit hij voorgoed de ogen, toch nog 

onverwacht na een lange periode van ruim dertig jaar met veel lichamelijk leed. Het 

leven heeft hem veel goeds gebracht, maar ook enkele teleurstellingen.  



 

 
Overlijdensakte 

 

 Als docent en later inspecteur van het Inlands onderwijs legde hij een verzameling 

aan van enorme rijkdom: volksverhalen, kindersprookjes, minnendichten, raadsels, 

toverspreuken en zegwijzen. Pas toen hij na 28 jaar Inlandse dienst hoogleraar werd, 

kreeg hij de tijd om het allemaal uit te werken. Maar toen ontbrak hem de fysieke 

kracht. Het weinige wat hij schreef had een hoge wetenschappelijke kwaliteit.  

 Vier dagen na zijn overlijden wordt Van 

Ophuijsen op de begraafplaats Groene-

steeg onder grote belangstelling in zand-

graf 769 ter aarde besteld. In het Leidsch 

Dagblad is te lezen dat vertegenwoor-

digers van het Curatorium, de Senaat en 

het Studentencorps aanwezig zijn, en ook 

burgemeester De Gijselaar. Vele kransen 

en bloemstukken bedekken de kist.  

 Volgens de wens van de familie wordt 

alleen gesproken door rector-magnificus 

prof. mr. C. van Vollenhoven. Deze roemt 

Van Ophuijsens liefde voor het Inlands 

onderwijs, over zijn grote kennis en schat 

aan materiaal dat hij had verzameld van de 

Bataks, de Lampongers en de Maleiers. 

Hij memoreert het ongemak van zijn 

slechte gezondheid en dat het werken voor 

en met studenten professor Van Ophuijsen 

veel vreugde gaf.  

 

 
Zandgraf 769 



 Zandgraf 769 is in september 1908 door Van Ophuijsen gekocht om er zijn levenloos 

en naamloos geboren kleinzoon - kind van zijn oudste zoon Johan Hendrik Wijnand -  

in te begraven. Na Charles Adriaan zelf, is alleen Ottoline Henriette Gerarde van 

Steeden, zijn weduwe, op 12 april 1934 in dit graf nog begraven. 
 

 
Grafboek zandgraf 769 
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