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PIETER JOHANNES VETH. 

-----$-a!+---

In het rijk der wetenschap ZIJn vele plaatsen; verschillende 
ook de gaven, die hare beoefenaars tot hare getrouwe dienaren 

. stempelen. Is het slechts weinigen gegund, geheel oorspronkelijke 
banen in te slaan en der menschelijke kennis een nieuwen horizon 
te openen, meerderen kunnen door speciale studiën nieuwe gegevens 
bijbrengen om die kennis te vergrooten en zoo vaak der wetenschap 
de meest gewichtige diensten bewijzen. En niet minder nuttige 
bevorderaars der wetenschap zijn zij, die op meer algemeen stand
punt staande, de hier en daar verspreide stof weten te verzamelen, 
bijeen te schikken en tot een geheel te ordenen, waardoor de 
vroeger verstrooide deelen eerst hunne volle waarde erlangen en 
ook buiten de eng wetenschappelijke kringen nut stichten. Die 
allen zijn verdienstelijke beoefenaren der wetenschap, mits zij dat 
zijn om harentwille alleen, werkende met ernst en liefde voor de 
waarheid, zonder vooropgezette meeningen, niet vragende welke 
resultaten hun onderzoek zal opleveren. En wien die ernst, die 
liefde ontbrak, zeker niet den man wiens levensbericht te geven 
thans mijne taak is; - den man die, hetzij hij zich met speciale 
onderzoekingen bezighield, hetzij hij het verstrooide bijeenbracht in 
geschriften, met recht standaardwerken genoemd, dit deed, vervuld 
met warme toewijding en tegelijk met die strenge bedachtzaamheid, 
welke de volstrekte eisch is voor elk wetenschappelijk werk, 
en die daardoor onder de eersten geteld zal worden wanneer er 
sprake is van de studie der land- en volkenkunde van Nederlandsch 
Indië. Hij toch kan zonder overdrijving als de Meester genoemd 
worden, die de op dat g~bied verzamelde, doch ongeordende stof 
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niet alleen wist te schikken en te regelen, maar haar ook vermocht 
te bezielen en een beeld van enkele deelen van Insulinde te ont
werpen dat, welke gebreken in détails het ook eigen mogen zijn, 
toch een grootsch en in hoofdtrekken juist geheel vormt. Niet 
gemakkelijk was de taak, dat te verriehten, maar V ETH bezat in 
hooge mate vele der gaven, daarvoor gevorderd. Scherpheid van 
verstand, krachtig geheugen, rustelooze werkrmnnheid, groote net
heid en nauwkeurigheid hij den arbeid, buitengewone gemakkelijk
heid uit mededeelingen van anderen zich eene voorstelling te vormen 
ook van het niet geziene, en die aan anderen mede te deel en; -
deze eigenschappen waren allen in hooge mate zijn deel, en daar
aan ging gepaard die alom bekende welwillendheid, welke hem 
wel enkele malen parten gespeeld heeft, maar V ETH toch bij de 
hoofdwerkzaamheid van zijn leven de vriendschap en medewerking 
verwierf van zoovelen, die hem voor zijne onderzoekingen onwaar
deerbare diensten bewezen. En bovenal vervulde hem vurige geestdrift 
voor de studie zijner keuze en voor het door hem nooit aanschouwde 
Insulinde, dat hij lief had met geheel zijn hart, en waaraan hij veel 
verschuldigd was, maar dat aan hem nog veel meel' te danken heeft. 
En VETH had het voorrecht zich aan die studie te kunnen wijden 
op het daarvoor meest geschikte tijdstip. Veel was reeds bij zijn 
optreden gepubliceerd of werd ter zijner beschikking gesteld, dat 
hem goede diensten kon bewijzen, maar zonder dat het geheel 
reeds dien geduchten omvang bereikt had van werken en werkjes, 
van tijdschrift-artikelen en brochures, der eindelooze zee gelijk, -
rijp en groen door elkander, - die c~hter gelezen en overdacht 
moeten worden, wil de bewerker op eenige volledigheid aanspraak 
maken. Maar van die gunstige gelegenheid maakte V ETH een 
uitnemend gebruik; zelfs nu, nadat vooral in de volkenkunde 
nieuwe richtingen zich baan hebben gebroken, blijven zijn Bomeo's 
Westerafdeeling en zijn Java klassieke werken. Bedenkt men 
hierbij, dat VE'fH ook op ander gebied niet weinig verdienstelijks 
bewerkte en ook tot menige nuttige" zaak den stoot gaf, dan zal 
niemand aarzelen hem onder Nederland's beste zonen te tellen, 
wiens leven tot voorbeeld aan allen mag worden voorgehonden. 

1. 

PIETER JOHANNES VETH werd den 2den December 1814 te Dor
drecht geboren. Op de gewone wijze zich voor de academische 
studiën voorbereidende, volgde hij de lessen aan het stedelijk Gym
nasium zijner geboorteplaats, waar hij zich weldra in den conrector 
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dier inriehting, Dr. J. W. GRUIM, een hartelijken vriend verwierf, 
die hem niet alleen in de klassieke letteren onderwees, maar met 
hem zelfs de Engelsehe literatuur, en met name SUAKESPEARE 
bestudeerde. Hoe scherp VETH toen reeds, vaak onbewust, waar
nam en on willekeurig allerlei in zijn ijzersterk geheugen opnam, 
- dit bewijst wel het feit, door zijnen neef en naamgenoot, den 
bekenden schilder, in de Gids medegedeeld, dat VETH nog op zijn 
tachtigste jaar èn in hoofdverdeeling en verder tot in de klein
ste bijzonderheden den aanleg van zijns vaders tuin kon beschrij
ven, er allerlei bij vertellende zóó, dat de hoorder dien tuin vóór 
zich zag. 

In 1832 werd hij aan de Leidsche Hoogeschool als student in 
de godgeleerdheid ingeschreven; hij woonde de lessen bij van 
RAKE, PEERI,KAMP, CLARISSE, v. HENG!!:I" KIST, v. D. PAUtf en 
HAMAKER ; met bijzondere voorliefde volgde hij echter het onder
wijs van W EIJERS, die de moeielijke taak verstond om niet alleen 
goed te doceeren, maar zijne leerlingen ook liefde voor de weten
schap en vriendschap voor hem zelven in te boezemen. Onze stu
dent doorliep het gewone curriculum studiorum, doch verwierf zich, 
behalve den titel van candidaat in de theologie ook dien van can
didaat in de letteren. Reeds was hij begonnen zich voor het 
proponents-examen te bekwamen toen hem de gelegenheid gegeven 
werd, om een anderen werkkring te kiezen daar hem, door tus
schenkOlnst van WEIJERS en van zijnen vriend JACOB GEEL het 
aan bod gedaan werd om als lector in het Engelsch en Maleisch 
aan de Kon. militaire Akademie te Breda op te treden. Voor VETH, 
die door de lessen van Dr. GRJMM reeds gedeeltelijk voor die be
trekking voorbereid kon heeten, had dit voorstel veel, dat hem 
moest toelachen. Zijn minder krachtig lichaamsgestel en zijne zwakke 
stem gaven, zoo deelde mij zijn akademievriend en latere ambt
genoot, Prof. Dr. J. J. PRINS, welwillend mede, den doorslag bij 
het nemen van zijn besluit, die betrekking te aanvaarden. Maar 
daarbij, - en dit weet ik uit een gesprek met V ETH zelf, -
kwam nog een andere overweging. Een machtige geest, die niet 
alleen op de beoefening der Godgeleerdheid, maar ook op het lot 
van vele Godgeleerden beslissend heeft ingegrepen, had ook op V ETH 
grooten invloed uitgeoefend en de studie van STRAUSS'S "Das Leben 
Jesu" hem de overtuiging ontnomen, dat hij als predikant met 
vrucht werkzaam kon zijn. Dit alles deed hem besluiten, de studie 
voor dat ambt op te geven, en naar Breda te vertrekken. In geen 
enkel opzicht moet, dunkt mij, die beslissing betreurd worden. 
Want hoezeer VETH zeker een uitmuntend godgeleerde zou ZIJD 
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geworden en het pastorale werk met toewijding zou hebben verricht 
en zijne liefderijkheid en welwillendheid zeker oe harten van velen 
zouden hebben gewollnen, - zoo zou toch de felle strijd, die 
weldra in de Hervormde kerk uitharstte, hem zeker hebhen tegen
gestaan en zouden ook als kanselredenaar wel geene lauweren voor 
hem zijn weggelegd. Daartoe ontbrak hem de gave van uiterlijke 
welsprekendheid en was ook, zooals hij zelf toen reeds inzag, zijne 
stem te zwak om zijne fraai gestileerde voordrachten, met hoeveel 
zorg ook bewerkt, hij het uitspreken ingang te doen vinden. VETH 
heeft op geheel andere wegen uitgeblonken die hij, predikant ge
wordelI, wel nooit zou hebben ingeslagen. 

Niet aanstonds behoefde V:ETH de hem opgedragen taak in haren 
vollen omvang te vervullen. Een jaar werd helll gegeven om de 
Maleische taal, hem toen geheel vreemd, aanteleeren; den iu 
de studie der ooster~ehe talen reeds zoo ervaren lIlan kostte dit, 
met behulp van Prof. ROORDA YAN EYSINGA, sleehts weinig moeite. 
Overgroote beseh~idenheid legde hem dan ook zeker de woorden in 
den mond toen hij op de vraag van Koning V\'U':U;M I "waar hij 
zoovele talen geleerd had?" antwoordde: "Sire, ik hoop ze nog te 
leeren !" Want dat V E'l'H het althans in het Arabisch tot vrij groote 
hoogte had gel)J'acht hewees zijne verdediging in het openhaal', 
onder voorzitting van '~h·:I.mHs, in 1840, 2 jnren na zijne benoe
ming tot lector te Breda, van zijn "Specimen exhibens majorem 
partem libri As Sojutii de nominibus relativis, inscripti Lubb al-Lu
hûh", 't geen hem den titel van doctor in de letteren deed verwerven. 
Over dit werk, wanrmede hij reeds in 1837 een aanvang had ge
nUl,ftkt, en dat hij moest voortzetten te midden der werb,aamhedcn 
van zijll onderwijs te Breda, van den arbeid voor de uitgave eener 
bloemlezing uit Engelsche schrijvers gevorderd en van z~ine studie 
van het Maleiseh, was ons medelid de GOEJE zoo welwillend, 
m~i het volgende medetedeelen: Bij zijn vertrek naar Breda was 
V}~'l'H juist gereed met het afschrijven van een aan Dr. L},E toebe
hoorend handsehrift van Sojûti. De reeds medegedeelde omstandig
heden, benevens de lang.tlame voortgang van het drukken maakten, 
dat hij eerst 9 December 1840 de eerste helft van den tekst als 
specimen kon verdedigen. In 1842 verscheen de tweede helft, 
met belofte dat de Prolegomena spoedig afzonderlijk zouden wor
den hehandeld. Na het verschijnen van den tekst ontving VETH 
van verschillende zijden hulpmiddelen tot verhetering en aanvulling. 
In 1851 verscheen een supplementum annotationis, doch wederom 
zonder de beloofde inleiding, waaromtrent VETH in de voorrede 
schreef, dat hij deze wel hoopte te geven, doch nog niet durfde 
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te hepalen wanneer. Den t~id daarvoor heeft hij eerst in de laatste 
dagen zijns levens kunnen vinden. Onder zijne nagelaten papieren 
was een portefeuille, bevattende het eerste gedeelte eener verhan
deling over Arabische ptlrsonennamen, waarin eene afdeeling in het 
bijzonder over de nomina relativa handelt. Door de uitgave van 
hct werk heeft VI<iTH een grooten dienst bewezen, daar het voor 
de juiste uitspraak der nomina relativa een betrouwbare vraagbaak 
is. Groote kennis van het Arabisch was er niet voor noodig, maar 
wel vertrouwdheid met de litteratuur over dit onderwerp en bovenal 
die mate van nauwkeurigheid, die WEIJERS en zijne leerlingen 
kenmerkt. 

'Vas de benoeming van VETH te Breda van beslissenden invloed 
op zijn later leven, omdat hij, die ook het onderwijs in de land
en volkenkunde van Ned. Indië op zich nam, daar het eerst het 
gebied hetrad, waar hij later als Meester zou heerschen, - zoo 
scheen het toch aanvankelijk dat hij niet op dat terrein zijne spo
ren zou verdienen. Eene benoeming toch tot Hoogleeraar aan het 
Athenaeum te Franeker, 5 Maart 1841, belast met het onderwijs 
in het Hebreeuwsch, Arabisch, de Hebreeuwsche oudheden en de 
uitlegkunde van het oude testament, beperkte hem geheel tot de 
studie der Semitische volkeren; de afgelegen en kleine provincie
stad bood hem niet de gelegenheid aan, de te Breda aangevangen 
studie voort te zetten. Hij had aan het Athenaeum meer vakken te 
onderwijzen, dan studenten om zijne lessen te volgen, daar hun getal 
slechts drie bedroeg. Maar deze hehben zeker ook bij uitnemendheid 
veel van den jeugdigen professor kunnen leeren, meer dan op tal
rijke bezochte lessen mogelijk zou geweest zijn. Want de hoofdkracht 
van VETH heeft niet gelegen in het onderwijs, dat hij aan vele 
studenten tegelijk gaf. De door hem op de meeste zijner lessen 
gevolgde, vroeger trouwens vrij algemeen gehuldigde methode, zijne 
lessen letterlijk te dicteeren, kon niet opwekkend werken, en da.:'lr 
VETH, althans in 1865 en volgende jaren gewoon was om dat ge
dicteerde in den een of anderen vorm weldra het licht te doen 
zien of de door hem gepubliceerde artikelen woordelijk aan zijne 
studenten in de pen te geven, kan het geen verwondering baren, 
dat zijne lessen door hen, die aan eene meer levendige voordracht 
gewend waren, niet altijd even getrouw werden bezocht. En toch 
zullen er zeker maar weinigen zijner leerlingen geweest zijn, die niet 
dankbaar terugdenken aan den welwillenden, hartelijken leeraar, 
voor allen toegankelijk en bereid, hen naar zijne beste krachten te 
helpen, en die een goed deel hunner kennis aan hem verschuldigd 
waren, hetzij zij dit dankten aan wat zij op zijne lessen aantee-
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kenden, hetzij aan het vele wat zij uit zijne geschriften leerdcn. 
Maar vooral herinneren zich zijner met weemoed en die pc erken
telijkhcid dc cnkelen, die in zijn studeel"\'ertrck werden toegelaten 
en daar in vertrouwelijk gesprek den fijncn, seherpzinnigen geest 
leerden waardeeren en eerbied opvatten voor den ontzagwekkenden 
omvang zijner kennis van Indië, toen door niemand geëvenaard. 
Eenc welsprekende huldc werd VETH door hen, en nog door zoo
vele anderen gebracht, tocn hij den 22slen .Juni 1881 het feest 
van zijn veertig-jarig professoraat mocht vieren en hem zoowel uit 
het moederland als uit Indië van alle zijden de meest on
dubbelzinnige bewijzen van vriendschap en vereering werden toe
gebracht. 

Het verblijf van VETH te Franeker, - waar hij met eene rede
voering: "De institutis Ärabum erudiendae juventuti et literis pro
movendis inservientibus" op 22 Juni 1841 zijn ambt aanvaardde,
duurde slechts kort; het doodvonnis was over het kleine Athenaeum 
uitgesproken en V ETH volgde gaarne de uitnoodiging van Am
sterdam, dat hem benoemde tot Hoogleeraar in de Oostersche 
talen, Hebreeuwsche oudheden, uitlegkunde van het oude testa
ment, de wijsbegeerte en logica. Den eersten Mei 1843 aan
vaardde VETH dit ambt met eene "Oratio de religionis Islamiticae 
eiusque historiae studio a theologis Christiauis mini me negligendo." 

De keU7..e van Amsterdam als woonplaats was ongetwijfeld be
slissend voor de verdere ontwikkeling van YETH en voor de richting, 
die zijne studiën allengskens namen. Ware hij in het stille :Franeker ge
bleven, de kalme en rustige beoefening der Semitische talen zou hem mis
~chien tot grooter vakgeleerde gemaakt hebben, dan hij nu worden zou, 
maar zeker zou hij wel nooit den Indischen archipel tot onderwerp zijner 
studiën gekozen hebben en Nederland wu verstoken gebleven zijn 
van de belangrijke werken, die de kennis van Insulinde zoozeer 
hebben vermeerderd en verspreid. Niet dat VETH reeds aanstonds 
te Amsterdam' die richting insloeg, of zich tijdens zijn professsoraat 
aldaar alleen met dien archipel bezig hield. Integendeel, - de 
tijd van zijn verblijf in de hoofdstad was getuige van een wo 
uitgebreide en over een zóó uitgestrekt gebied zich bewegende 
werkzaamheid, dat de lijst van de daar· geschreven werken, -
geleerde zoowel als voor wijder kringen geschreven, - groote ver
bazing opwekt. Onder die geschriften noemen wij slechts zijne 
"Beknopte Hebreeuwsche spraakkunst", verschillende artikelen in 
"de Gids" over Oostersche letteren en taalkunde, - voorts Bijbelsche 
studiën, in de eerste plaats in het Bijbelsch woordenboek, door 
hem met MOI,L en DOHELA N IEUWENHUIS uitgegeven, en waarin 
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VETH de artikelen over de natuurlijke historie schreef, en eenige 
anderen, op de aardrijkskunde, oudheidkunde en de kritiek op de 
boeken van het Oude 'restament betrekking hebbende. Op dit 
gebied werkte hij ook mede aan de "Geschiedenis van de Christe
lijke kerk in tafereelen," door MOJ,L uitgegeven, die verscheidene 
niet van de minst belangrijke artikelen van VETH'S hand bevat. 
En bovendien vindt men in de Gids, - tot de redactie waar
van hij reeds in 1844 toetrad en waar h~j eene werkzaamheid 
ontwikkelde, die op haar zelve eene studie waardig is, - een zoo 
groote menigte essai's en kritieken, door hem over allerlei uiteen
loopende onderwerpen, - HOGARTH, 'fERENrlUs, HYPATIA, BECK1<'oRD 
enz., - geschreven, dat dit alles ons met eerbied moet vervullen 
voor de werkkracht en veelz~jdigheid, door V lt'l'H in de jaren tus
schen 1844 en ISG4 aan den dag gelegd. Gevoegd bij de talrijke 
academische lessen, van V};'l'H te Amsterdam gevergd, zou deze 
arbeid alleen de krachten van b~jna ieder ander geheel in beslag 
hebben genomen ; h~j vond echter tijd om nog andere werkzaam
heden op zich te nemen, o. a. als lid van het Hoofdbestuur van 
het Nederlandsch Bijbelgenootschap, waarin hij krachtig medewerkte 
om de studie der talen vun den Indischen archipel te bevorderen, 
en als lid van het Hoofdbestuur van het Nut. In deze laatste be
trekking vond hij meermalen aanleiding, voor de belangen van Indië 
werkzaam te zijn; de algemeene vergadering van 13 Mei 1850 
werd door hem geopend met een toespraak "Over den toestand en 
de behoefte van het onderwijs der jeugd in N ederlandsch Indië." 
Die betrekking gaf zeker wel &:'lnleiding tot de opdracht, hem na 
de invoering der wet op het lager onderwijs in 1858 verstrekt 
om eene reis te ondernemen in België en .Frankrijk, - de voort
zetting daarvan in Duitschland, Engeland en Zwitserland werd door 
eenen rouw in zijne familie onderbroken, - ten einde daar het 
volksonderwijs te bestudeeren. Het rapport van zijn onderzoek, in 
1861 uitgegeven, lokte scherpe kritiek uit; het is echter lliet zonder 
vrucht voor de ontwikkeling van ons lager onderwijs gebleven. Ook 
aan de politiek nam VETH in 1848 een levendig aandeel; de toen 
door hem voorgestane liberale denkbeelden, zoowel in de vaderlandsche 
als in de koloniale politiek, is hij zijn geheele leven getrouw geble
ven. Eindelijk was V};TH ook nog werkzaam als lid, en van 1849 
tot 1851 als voorzitter der 3e klasse van het Kon. Instituut; voor 
het lidmaatschap van de letterkundige afdeeling onzer Akademie 
wilde hij aanvankelijk niet in aanmerking komen, omdat hij in de 
oprichting dier afdeeling eene politieke manoeuvre zag tegen 
THORBECKE, wiens vriend en vereerder V ETH in hooge mate ge-
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weest is. :Eerst sedert 1 ~ü-t., tocn die reden hare kracht had ver
loren, mocht deze Akademie hem onder hare leden tellen. 

Maar nevens dat alles trok toch in steeds meerdere mate Ned. 
Indië zijne aandacht, en kan men wel zeggen dat, naar gelang 
V ETH meer in jaren vorderde, andere studiën op den achtergrond 
geraakten en de land- en volkenkunde van den Indischen archipel 
zoo al niet uitsluitend, dan toch hoofdzakelijk zijne gedachten boeide, 
zoo zelfs, dat grootsche, vroeger door hem opgevatte plannen moes
ten worden opgegeven, zooals eene vertaling van den B~ibel te
samen met ROORDA, JUYNBOLI, en KUENEN, en eelle vertaling van 
den Koral1. Allerlei omstandigheden werktcn daartoe mede; door 
zijne vroegere studiën was hij op dat gehied geen vreemdeling 
meer, terwijl zijn lidmaatschap van het Hoofdhestuur van het Bijbel
genootschap hem in aanraking bmcht met velen, die Indië kenden 
of in Indische zaken belang stelden. V riendschapshanden werden 
aangeknoopt met mannen van beteekenis op koloniaal gebied: Y. 

HErKELoM, Y. LIMBURG BROUWER, l"RANSEN Y D. PrTTE, Y. H01<:VELL, 
wiens "Reis over .Java" door VETH werd uitgegeven, en de Gene
raal DE S'fl'ERS, wiens werk "De vestiging en uithreiding del' Neder
landers ter westkust van Sumatra" eveneens door de zorgen van 
V El'H het licht 7,ag, die er eene belangrijke inleiding aan toevoegde. 
Behalve door de historische gegevens, die zij bevat, is die inleiding 
ook van gewicht omdat zij aangeeft, wat het was, dat V El'H tot 
schrijven over Indië hracht: de overtuiging "dat het toen aller 
plicht was, het meest mogelijke licht over de koloniale zaken te 
verspreiden, juist op dat oogenblik, toen de natie geroepen werd 
door hare vertegenwoordigers mede te werken tot het vaststellen 
der regelen, naar welke Indië zou worden hestuurd, en mede te 
werken om aan het verderfelijke stelsel den hodem in te slaan dat 
alles naar de inzichten van een enkele regelde. " Want V ETH was 
van den beginne aan een heftig tegenstander van het stelsel van 
eene, zij het dan ook verlichte autocratie, waarvan J. C. BAUD de 
uitnemende vertegenwoordiger was, en besprak ook later in dien 
geest met warme ingenomenheid den "Max Havelaar" van Multa
tuli. Idealistisch vall natuur verwachtte V E'l'H, in die dagen van 
opgewekt politiek leven, hij uitnemendheid veel van de bezielende 
kracht, die ook voor Indië zou uitgaan van ons Parlement, voor
gelicht door de vrije pers en de adviezen van hen, die der' kolo
niale zaken kundig waren en voorzag daarvan algeheele hervor
ming en verbetering, zonder dat aan de klem en den nadruk van 
het bestuur afbreuk zou worden gedaan. Ofschoon die hoogge
stemde idealen later zeker in menig opzicht verstoord zijn geworden, 
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heeft VE'l'H toch nooit gewanhoopt aan de zegepraal zijner begin
selen en steeds de hoop gekoesterd, dat Nederland zijne plicht als 
koloniale mogendheid onbekrompen zou opvatten en Insulinde he
sturen niet ter wille van eigen voordeel, maar in het belang harer 
bevolking, welker ontwikkeling, ook naar zijne overtuiging, de 
schoonste taak was, aan ons vaderland opgelegd. Met welke warmte 
kon hij opkomen voor die bevolking, welke hij met zijn geheele 
hart lief had gekregen en hoe snijdend wees hij op de tekortko
mingen, Sillts eeuwen op Nederland rustende! Zijn eerste geschrift 
op Indisch gebied, - een kritiek in de Gids daargelaten, - de "Bij
dragen tot de kennis van den politieken toestand van Ned. Indië, 
1848", was in die richting geschreven en werd door meerdere 
politieke bijdragen gevolgd, altijd met warmte opgesteld en niet 
onbelangrijke bijdragen bevattende voor de denkbeelden, in dien 
tijd bij de liberale partij op koloniaal terrein heers~hende. 

Doch het geschrift, waarin "VETH zich reeds tijdens zijn verblijf 
te Amsterdam als Meester op Indologisch gebied deed kennen, het 
is Z\in "Borneo's 'Vesterafdeeling", naar mijne meelling minstens 
de evenknie van Z\ill ".Java". Eyen als dit werk, moest Borneo 
berllsten op gegevens en mededeelingen , hem van elders verstrekt, 
Ulaar deze vloeiden hem van alle kanten toe en waren deels niet 
zoo algemeen bekend, als het geval was met de bronnen, waaruit 
Vl<:1'1f voor ",Java" putte, zoodat Borneo, ook voor kenners van 
Indië~ meer nieuws bracht dan met Java het geval geweest is. 
En van al die gegevens werd een uitnemend gebruik gemaakt; 
geographie, volkenkunde en geschiedenis waren allen met de meeste 
zorg behandeld en leverden een geheel, dat een overzicht gaf van 
een belangrijk deel onzer overzeesche bezittingen, zooals dit nog 
nooit gegeven was. Ook uit het oogpunt van stijl vaak een model, 
beheerscht het met zekerheid de overvloedige stof, die het bevat; 
de beschrijving der Dajaks kan als voorbeeld dienen van levendige 
en toch juiste schildering van eenen onbeschaafden volksstam, zóó 
uitgevoerd dat deze als het ware voor ons gaat leven. De ge
schiedenis der inlanders, vroeger zoo vaak in de koloniale geschied
boeken verwaarloosd, komt hier tot haar volle recht; het verhaal 
der betrekkingen tusschen hen en ons Gouvernement, en van die 
tusschen ons bestuur en de Chineezen bestaande wordt met groote 
helderheid voorgesteld en met groote scherpzinnigheid worden die 
betrekkingen ontleed en onze Regeering niet gespaard waar deze 
door gemis aan kennis van den oosterschen vreemdeling grove 
fouten beging. Weinig zal ook later in de voorstelling van dit alles 
behoeven te worden gewijzigd; moge het toegankelijk worden van 
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meerdere bronnen hier en da.ar al eene andere voorstelling of eene 
verschillende opvatting noodig maken, als geheel blijft VETH'S Borneo 
steUig een standaardwerk. Merkwaardig snel verschenen de beide 
zware boekdeel en ; toch vond VETH intusschen tijd, belangrijke mo
nographiën over }'lores en Timor te schrijven en eene studie over 
Suriname voor de Gids te bewerken. Dit alles, en nog zooveel 
meerdere kleinere geschriften maakten, dat VETH weldra beschouwd 
werd als een der beste kenners van Indië die, wat sommige deelen 
del' Indologische wetenschap betreft, bij enkele anderen achterstond, 
maar in algemeene kennis de mededinging van niemand te duchten 
had. Het spreekt dan ook van zelf dat, toen er sprake was van 
de hervorming van het onderwijs voor de aanstaande Oost-Indische 
ambtenaren, de Regeering in de eerste plaats ook de voorlichting 
zocht van V ETH, die reeds in enkele geschriften een kritiek had ge
publiceerd over de opleiding, die hun toen te Delft gegeven werd. De 
Commissie, belast der Regeering voorstellen te doen tot regeling 
van de opleiding dier ambtenaren telde V};TH in haar midden, die 
tevens als haar secretaris optrad; het resultaat van hare voorstellen 
was de oprichting der Rijksinstelling te Leiden, waaraan V ETH als 
Hooglceraar verbonden "\<verd, belast met het onderwijs in de land
en volkenkunde en in de godsdienstige wetten, volksinstellingen 
en gebruiken van K ed. Indië 1). Met groote ingenomenheid na.m 
hij de benoeming llaar Leiden aan, waa,r h\i reeds vele vrienden 
bezat; met eene ,,'foespraak over den aard en het doel vail het 
onderwijs in de land- en volkenkunde van Ned. Indië voor toe
komstige ambtenaren" aanvaardde hij in 18G4 zijn ambt aan de 
nieuwe instelling, die bestemd was zoowel om kennis van Ned. 
Indië te verspreiden, als om te dienen voor de opleiding der Oost
Indische ambtenaren. V ETH was toen ingenomen met de dubbele 
roeping der school, waardoor hij hoopte, geen geringen invloed te 
zullen uitoefenen op de vorming der ambtenaren voor den Indischen 
dienst en ook bij hen den zin op te wekken voor wetenschappelijk 
onderzoek, die vroeger maar al te weinig hij onze ambtenaren ge
vonden werd. Met zijn optreden te Leiden treedt een nieuwe 
periode van zijn leven in en krijgt ook zijne wetenschappelijke 
werkzaamheid eene vaste richting. Wel begeeft V ETH zich ook nu 
nog van tijd tot tijd op ander terrein, maar voortaan is de hoofd-

I) Na het optreden van Mr. ScHELTEMA (1865) onderwe~s VETJI bovendien nog de 
geschiedenis van Ned. Indië, welk vak na mijne benoeming tot Hoogleeraar (1868) aan 
mij werd opgedragen, totdat, op verzoek van VETlI, hem dat onderwijs weder werd 
toevertrouwd, terwijl ik met het onderricht in de godsdienstige wetten enz. - eveneens 
op verlangen van VETH - werd belast. 
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taak van ZlJn leven toch de bevordering der kennis van de land
en volkenkunde van den Indiscnen archipel en de daarmede ver
wante vakken. Welke rijke vruchten z~ine werkzaamheid droeg, 
moge thans nog in het kort worden vermeld. 

II. 

Met hooggespannen verwachtingen en vol illusies zal VE'I'H zeker 
de hem opgedragen taak hebben aanvaard, niet vermoedende welke 
vreeselijke slagen en groote teleurstellingen, - gelukkig echter 
vermengd met veel goeds en voortreffelijks, - hem te Leiden 
wachten. De grootste ramp, die hem kon overvallen, trof hem 
kort na zijne vestiging aldaar. Zijne innig geliefde echtgenoote, 
Mej. BUCHLER, overleed reeds in Juni 1865; in deze fijn be
gaafde en zeer ontwikkelde vrouw verloor V E'fH ontzaglijk veel. 
Eene reis in het Noorden moest hem troost en kracht geven; in
derdaad gelukte het den, voor de schoonheden der natuur zóó diep 
gcvoeligen man, gedeeltelijk leniging voor zijn smart te vinden en, 
zooals hij het zelf heeft uitgedrukt, bij de machtigste en maagde
lijkste werken van Gods hand de stemmen der geesten af te luis
teren, die het wee konden sussen, dat zijn boezem verscheurde. 
Met niCllwen moed om te l\iden, nieuwen lust om te werken, 
nieuwe kracht om te leven keerde hij terug; hij had dat alles 
wel noodig toen hem ook daarna aanhoudend slagen troffen en 
hij achtereenvolgens v\if zijner kinderen op jeugdigen leeftijd moest 
verliezen, zoodat hij in het begin van 1885 nog slechts twee 
zonen overhield, van welke hij weldra nog een onder hoogst 
tragische omstandigheden moest ·afstaan 1). Gelukkig stond hem 
sedert 1874 Mej. v. D. KOOGH als liefderijke gade getrouw 
ter zijde. Sinds 1866 had ik het voorrecht, eerst als leerling, 
later als ambtgenoot VETH steeds meer vertrouwelijk te leeren ken
nen; evenals zijne andere vrienden heb ik de geestkracht leeren 
bewonderen, waarmede V ETH, die zijne kinderen toch zóó innig lief 
had, zich wel niet van die slagen wist te herstellen, - want daarvoor 
was hij te diep getroffen en hebben zij zijn geheele leven met een 
weemoedige tint gekleurd, - maar toch manmoedig voortwerkte en 
zelfs voor zijne vele vrienden een trouwen hartelijk makker wist 
te zijn, die in den gezelligen omgang tot kort voor zijn vertrek 
uit Leiden genoegen vond en in alle kringen hartelijk welkom was. 

I) De eenige zoon, die hem overleefde, is Dr. H. J. VETlI, leeraar aan de H. Bur
gerschool te Rotterdam. 
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'I'e meer was dit te waardeeren , omdat V ETH ook op het gebied 
zijner ambtelijke werkzaamheid eene hittere teleurstelling trof, toen 
het bleek dat zijn werk, de R~jksinstelling te Leiden, wel verre 
van een tijdperk van hloei te beleven, integendeel een moeielijken 
strijd om het bestaan zou mocten voeren en nimmer tot volle ont
wikkeling zou komcn. De geschiedenis dier Rijksinstelling ligt niet 
binnen het kadcr van dit levenshericht ; slechts aan enkele feiten 
daaruit, waarbij V ETH mecr in het bijzonder betrokken was, moge 
hier worden herinnerd. De hoofdfout in hare organisatie was wel 
deze, dat men zich bij hare oprichting niet genoeg rekenschap gaf 
van de taak, die de nieuwe ill.->telling te vervullen zou hebbcn, 
wilde z~j althans leerlingen in voldoende mate trekken: voorberei
ding in zoo kort mogelijken tijd voor het examen, dat den toegang 
tot den Indischen dienst verleende. Blootgesteld aan de mededin
ging eener instelling, die in de eerste jaren van haar bestaan daar
op alleen hare krachten richtte, ware het noodzakelijk geweest dat 
men de nieuwe Rijksinstelling in staat had gesteld, dic aanstonds 
het hoofd te hieden. Maar dc Minister 'l'HORBECKE lict voorloopig 
een der belangrijkste leerstoelen onbezet, terw~jl hij weigerde om 
den Delftschen Hoogleeraar Mr. S. KEYZER aan de Leidsche in
richting te verbinden. Deze handeling berokkende haar onbereken
baar nadeel; zij werd ook niet door V ETH gebillijkt, die wel menig
maal zich in eenen scherpen strijd met KEYZER begeven heeft, maar 
toch in een waardeerend en met groote onpartijdigheid geschreven 
levensbericht van KEYZER het voorbijgaan van dezen geleerde heeft 
afgekeurd en uitdrukkelijk verklaarde dat de Commissie, die den 
Minister van advies diende, dit niet heeft gewild. Ofschoon VETH, 

evenals zijn ambtgenoot PI.JNAPPEI" aanbood, in deze leemte gedeel
telijk en zoo goed dit ging te voorzien, was zelfs hij niet in staat 
al die vakken naar behooren te onderwijzen. Het eerste examen 
leverde voor de Leidsche kweekelingen weinig bevredigende resul
taten op, en de reputatie der Instelling: "wetenschappelijk, maar 
niet praktisch" was voor goed gevestigd. In zooverre was zij niet 
geheel zonder grond dat o. a. V ETH zich meer bekommerde om de 
eischen een er degelijke, wetenschappelijke behandeling, dan er aan 
dacht om zijne leerlingen voor het examen klaar te maken, zoodat 
hij b. v. bij de geschiedenis een tweetal jaren besteedde aan de 
uiteenzetting der lotgevallen van Portugeezen en Spanjaarden en aan 
de allereerste jaren van de vestiging onzer macht in den archipel, 
waarnaar op het examen zoo goed als niet werd gevraagd. Latere, 
betere resultaten, bij de examens verkregen, mochten niet baten, 
vooral niet toen weldra de overtuiging zich ging vestigen dat bij 
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eene nieuwe wet op het Hooger onderwijs de Inrichting wel zou 
worden opgeheven en het onderricht, daar gegeven, een deel van 
het Hooger onderwijs zou uitmaken dat zeker niet de taak zou 
hebben leerlingen voor een staats-examen voortebereiden. Nog mag 
hier ook worden gewezen op den strijd over de invoering van het 
Javaansch als verplicht examenvak, omdat VETH, misschien in str\jd 
met zijne vroegere meening, daarvan later een overtuigd voorstan
der werd. De opheffing der oude Delfische academie was voor een 
goed deel wel een gevolg van verzet tegen de groote plaats, daar 
aan het onderwijs in het Javaansch gegeven, waarvoor al het overige 
moest onderdoen. Daartegen meende men niets beters te kunnen 
bedenken, dan het examen in die taal niet meer verplicht te ma
ken, met dit gevolg dat hare studie aanvankelijk, toen de concur
rentie der candidaten nog niet groot was, zoo goed als geheel werd 
verlaten, en het evenwicht, dat Leiden in dat opzicht door het bezit 
van ROORDA had, geheel werd opgeheven. Langen tijd stuiten alle 
pogingen om in dit opzicht verbetering (k'l,n te brengen op on over
kouwlijk verzet; merkwaardig is zeker het feit dat, toeu de concur
rentie van Leiden verviel, zonder moeite verkregen werd datgene, 
waarop ook VETH dikwijls had aangedrongen en het Javaansch 
thans weder als verplicht studievak in het programma van het O. I. 
ambtenaars-examen is opgenomen! Dat verzet, de ondervonden tegen
werking en de miskenning van wat, naar zijn oordeel, het belang 
der studie van den o. I. ambtenaar medebracht, - dit alles heeft VE'fH 
vaak diep gegriefd, niet het minst zekerlijk omdat zij gedeeltelijk 
uitgingen van hen, die hij onder zijne beste vrienden en mede
standers op koloniaal terrein had geteld. Het was hem dan ook 
hoogst aangenaam, dat aan dien strijd in 1877 door de opheffing 
der Instelling een eind werd gemaakt en dat hij als Hoogleeraar , 
thans uitsluitend in de land- en volkenkunde van den Indischen 
archipel, aan de Universiteit te Leiden werd overgeplaatst. Van 
zijne ingenomenheid met het overbrengen dier studie naar de Uni
versiteit gaf hij uiting in zijne redevoering den lZell October 1877 
uitgesproken "De toevoeging der talen en letterkunde van Ned. 
Indië aan de vakken van Hooger onderwijs." Met opgewektheid 
aanvaardde V ETH zijne nieuwe betrekking, die hij op dezelfde wijze 
opvatte als met het ambt van Hoogleeraar aan de Rijks-instelling 
het geval geweest was. Doch ook nu werd eene grievende teleur
stelling hem niet gespaard. Zooals bekend is werd door een 
amendement van de HH. MrRANDOLLE en D. MACKAY in de wet op 
het Hooger onderwijs voor de doctoren in de rechtswetenschap de 
gelegenheid geopend om, zonder zich aan een staats-examen te 
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onderwerpen, door het afleggen van een academisch examen in den 
Indischen dienst te treden; minder bekend is het, dat dit amende
ment het gevolg geweest is van besprekingen tusschen deze Heeren 
en de Hoogleeraren BUIJS en V ETH, zonder dat een der andere 
Hoogleeraren daarover werd gef'dadpleegd. VETH hoopte, dat dien
tengevolge zijne lessen ook door meerdere toehoorders bijgewoond zou
den worden; door eene eigenaardige opvatting van den Minister van 
Koloniën werd echter aan die bepaling een uitlegging gegeven, 
welke het voor die doctoren onraad7,aam maakte, dat faculteits
examen af te leggen. V ETH had dus in den aanvang slechts zeer 
enkele leerlingen, voorni toen het onderwijs in de land- en volken
kunde voor de studenten der Leidsche gemeente-inrichting aan 
WILKEN werd opgedragen. Eerst toen in 1883, tegen het einde 
van zijn verblijf te Leiden, ecne andere opvatting van de besproken 
wetsbepaling werd gehuldigd, veranderde deze toestand, die VI<:TH 

zeer veel leed gedaan heeft. 
Tegenover zoo veel schaduw stonden echter ook vele heldere 

lichtzijden. In de eerste plaats de groote waardeering, die zijn 
wetenschappelijke arbeid van alle kanten ontving, het ontzag en 
de eerbied, die men hem, allengskens de Nestor der NederIandsche 
Indologen, in hooge mate toedroeg, het succes, dat zijne bemoeiin
gen op ander gebied kroonde en de eerhewijzen die h\i mocht ont
vangen. Op wetenschappelijk gehied ontbrak het hem reeds vroeg niet 
aan erkenning, - de enkele opsomming der genootschappen, wier 
eerelid, lid van verdiensten of correspondeerelld lid hij was, zou 
een lange lijst vormen, en bewijzen, dat hij zoo wel buiten's lands 
als in Nederland en Ned. Indië ten zeerste gewaardeerd werd 1). 

Alvorens tot VETH'S wetenschappclijken arbeid te Leiden over te 
gaan, zij het mij geoorloofd stil te staa,n bij enkele aangelegenheden, 
waarbij hij in hooge mate betrokken was of waartoe hij het initiatief 
nam. In de allereerste plaats mag dan wel genoemd worden de 
stichting van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, waarvan 
hij geruimen tijd als voorzitter de ziel was, en dit hleef, tot hij 
wegens hoogen leeftijd in 1884 aftrad en tot Eerevoorzitter benoemcl 
werd. Waarschijnlijk zal binnen niet langen tijd zijne werkzaamheid 
in dit genootschap in het daglicht worden gesteld; hier zij het 
voldoende er aan te herinneren, dat niet alleen menig opstel van 
V ETR het Tijdschrift van het Genootschap siert, maar dat hij ook 
een werkdadig aandeel nam aan het Congrès international des 

1) De Ned. Regeering hnldigde zijne verdiensten door eene benoeming tot Ridder 
der Ned. Leeuw eerst in Mei 1874, toen VETH dus bijna den zestigjarigen leeftijd be
reikt had. 
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sciences géographiques, in 1875 tc Parijs gehouden, waar hij het 
genoot.schap vert.egenwoordigde en daarvoor de versierselen van 
officier de l'instruction publique ontving. Maar vooral was hij werk
zaam in het voorbereiden en ondersteunen van den tocht, op het 
initiatief van het genootschap in Midden-Sumatra ondernomen, die 
b~i uitstek belangr\ike resultaten heeft opgeleverd. Te midden van 
allerlei anderen arbeid vond VETH daa.rt.oe den tijd, evenals voor 
het toezicht op de uitgave van het zoo b\j uitnemendheid belang
r\ike gedenkschrift van dien tocht, waarvoor in hooge mate alge
meene kennis noodig was. Van zijne speciale studiën getuigde de 
inleiding, die hij in dat werk op de Flora van Midden-Sumatra 
schreef. Rij het tienjarig bestaan van het genootschap meende de 
Ned. Regeering de verdiensten van VETH niet onbeloond te moeten 
laten en verleende hem - een vreemde orde, het kommandeurs
kruis van de Luxemburgsche eikenkroon. 

Aan z\jne verhouding tot het Aardrijkskundig genootschap dankte 
V ETH het, dat h\j in nadere betrekking mocht treden tot den be
schermheer daarvan, Prins HENDRIK der Nederlanden, voor Wiens 
hooge persoonlijkheid en groote belangstelling in de wetenschap 
V ETH diepen eerbied en warme genegenheid koesterde. Dat ook de 
Prins van zijnen kant VETH op hoogen prijs stelde, blijkt wel uit 
het feit, dat het op Zijn initiatief was dat VETH met kolonel 
VERS'l'EEG werd afgevaardigd om eene vergadering bij te wonen, 
door Koning Ll<}oPOW van België te Brussel belegd, ten einde dien 
V orst voor te lichten bij de taak, die deze op zich wilde nemen 
om in Afrika beschaving en welvaart te verspreiden. Met groot 
eerbetoon te Brussel ontvangen, waren de leden van dat congres 
de gasten van den Koning, tot Wien zij eenige dagen in ver
trouwelijke betrekking mochten staan; evenals ieder, die het voor
recht genoten heeft, den Vorst te naderen, vervulde ook VETH 
groote bewondering voor Zijn veelomvattende kennis, buitengewone 
scherpzinnigheid en wetenschappel\jken zin en voor de later maar 
al te zeer miskende goede bedoelingen, die Koning LEOPOLD bij 
het ondernemen der onderzoekingen in Afrika bezielden. De be
noeming van V ETH tot kommandeur der Belgische Leopolds-orde 
bewees, dat de Vorst ook de verdiensten van den N ederlandschen 
geleerde waardiglijk wist te huldigen. 

Hebben zijne betrekkingen tot het Aardrijkskundig genootschap 
bij VETH niet dan aangename herinneringen achtergelaten, zoo 
kan dat niet g~zegd worden van zijne werkzaamheden tijdens de 
koloniale tentoonstelling te Amsterdam, die hem veel arbeid en 
moeite hebben gekost zonder evenredige resultaten op te leveren. 

JAARBOEK 1896. 2 
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Zij, die het voornemcn daartoe haddcn opgcvat, hehben noeh de leiding 
der uitvoering aan hem toeyel'tronwd en evellmin het helanO'riJ·kste 

~ ~ 

en meest geslaagde gedeelte, de afdeelillg Nederlandsche koloniën, 
ingericht volgens een plan, door Y ETH ontworpen; als Eerevoorzitter 
van het comité yoor die afdeelillg heeft hij· echter veel biJ· O"edraO'en 

L 0 0 

tot het schikken der voorwerp ell , en daardoor een goed overzicht 
bevorderd. Maar datgene, wat hem geheel wcrd tocvertrouwd en 
waarvan hij zich het mccst had voorgesteld, dc catalogus, dic vol
gens wetcnschappel\ik systecm zou worden ingericht, heeft hem bit
tere teleurstelling herokkend. Eene cOlllmissie van rcdactie zou 
onder zijn voorzittcrschap zorgen voor wetenschappelijke inleidingen 
op de verschillcnde onderdeelcn der afdeeling. Op koloniaal gebied 
bekende specialitciten werden uitgenoodigd om die inleidingen te 
schrijven; de meesten voldeden aan die uitnoodiging, maar ofschoon 
ieder zeker het beste gaf wat hij had, mag het niet ontkend wor
den, dat niet allen clenzelfden standaard zich hehben aangelegd; -
iets, dat trouwens onmogelijk te vergen is, wartr velen moeten me
dewerken om beknopte en zaakrijke overzichten te leve reIL Maar 
het is wel een rechtmatige grief tcgen den catalogus geweest, dat 
deze, hoe belangrijk ook toen hij gereed was, eerst voltooid werd 
toen de tentoonstelling reeds lang was geopend, zoodat vele hezoe
kers er weinig nut van getrokken hebben. Is de uitgave voor het 
eigenlijk doel, waarmede zij werd ondernomen, dus slechts van een 
beperkt belang geweest, zoo is zij toch van geen geringe heteeke
nis gewordcll ook door dc inleidingen, door V ETH zelf in den cata
logus geschreven. 

Op verschillend gebied werd alzoo door V ETII met onvermoeiden 
ijver, vaak met groot succes gewerkt; - zijn hoofdarheid van 
blijvende waarde en waaruit V ETH vooral door de nakomelingschap 
zal worden gekend, bestaat in zijne wctenschappelijke geschriften, 
onder welke bij uitnemendheid belangrijke door hem te Leiden 
zijn geschreven. Ontzaglijk veel werd ook daar door hem geprodu
ceerd; het is natuurlijk onIIlogelijk hier dit alles te vermelden en 
laten~, wij dus die geschriften onbesproken, welke gelegen zijn bui
ten het gebied van de land- en volkenkunde van Ned. Indië en de 
daarmede verwante vakken, en moeten wij ook onder deze ons tot het 
voornaamste bepalen. Voor een deel behooren daartoe de talrijke levens
berichten, door VETH geschreven, deels verstrooid in tijdschriften
o. a. die van ROORDA en DE JONGE in het Jaarboek onzer Aka
demie, - deels onder den titel "Ontdekkers en onderzoekers" in 
één bundel samengevat, Ofschoon van verschillend gehalte, zijn zij 
allen met die zorgvuldigheid eu nauwkeurigheid bewerkt, welke 
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den arbeid van VETH kenmerkt, en hebben zij één trek gemeen, - die 
van groote waardeering der betrokkenen welke, zonder de gehreken 
te verzwijgen die hun ·werk aankleven, toch niet daarop hoofzake
lijk het licht laat vallen, maar toont ook een open oog te hebben 
voor het goede en voortreffelijke, dat hun eigen was. 

Zooals reeds is medegedeeld, onderwees Y ETH ettelijke jaren de 
godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken van de bevolking 
van deu Indischen archipel; enkele resultaten van zijn studie werden 
in deze Akademie door hem medegedeeld, doch zijn niet in hare 
werken opgenomen, daar VETH ze, nevens enkele andere dergelijke 
studiën, meerendeels in het door hem eelligell tijd lang geredigeerde 
Tijdschrift van Ned. Indië plaatste. De richting, die in deze arti
kelen uitkomt en zijn geheel onderwijs in dat yak heeft geken
merkt, was wel vooral die van reactie tegen de school van KEYZIm, 
die op zijn lessen hoofdzakelijk de theoretische Islam behandelde 
en daaruit de bestaande instellingen op Java wilde verklaren. Daar
tegen trok V ETH te velde die, misschien niet zonder eenige over
drijving, den Islam voorstelde als een los kleed, over den Javaan 
heen geworpen, en terecht de verklaring van vele dier gebruiken 
in het Hiudoeïsme zocht. Latere, voortreffelijke studiën hebben het 
weinige, wat V ETH op dit gebied leverde, in de schaduw gesteld, 
maar VETH komt toch de eer toe, - nevens anderen trouwens, -
de aandacht te hebben gevestigd op het feit, dat ook andere 
invloeden dan de Islam van groote kracht Waren bij de vorming 
van de inlandsche instellingen en gebruiken, en dat niet alles, 
wat met den Islam schijnt overeen te komen, daaruit verklaard 
kan worden. 

Het eerste belangrijke geschrift, dat van de hand van VETH 
verscheen, nadat hij naar Leiden was verhuisd, was het artikel 
Sumatra in het aardrijkskundig en statistisch woordenboek van 
Ned. Indië, weldra door een dergelijk artikel over Timor gevolgd. 
Men mag gerust zeggen dat vooral het eerstgenoemde, hoogst be
langrijke artikel, dat een boekdeeltje vormt, in scherp contrast 
staat met de meeste andere artikelen, in dat woordenboek opge
nomen; de redacteurs waren echter verstandig genoeg niet het 
stelsel van PROCIWSTES aan te nemen en, terwille van de evenmaat, 
belangrijke bijdragen hetzij te weigeren, hetzij zoo te kortwieken 
dat veel van het gewicht daarvan verloren ging. Daaraan danken 
wij het dat wij althans in dat artikel een wel geschreven over
zicht hebben van datgene, wat toen over Sumatra bekend was 
en in zulken vorm nog niet was geleverd. Verried dit opstel 
reeds den veelzijdigen geleerde, nog meer kwam de veelomvattende 

2* 
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kennis van VETH uit in zijlIe omwerking van het beroemde werk 
van \V ALT,ACF. over den Indischen archipel en vooral over het 
oostelijk gedeelte daarvan, die onder den titel: ,,Insulinde, het land 
van den Orang-outall en deu Paradijsvogel" in 1 S 7 0 en 1 S 7 J ver
scheen. De Engelsche schrijver van het werk was een natuurkun
dige van den eersten rang en een scherp waarnemer; toch gelukte 
het YWl'H, dank zijner algemeene kennis van Indië, om de opmer
kingen van W ALJ,ACE op verscheidene punten aan te vullen, zelfs 
op het gebied, waarin deze een bij uitnemendheid bekwaam kenner 
was. Spoedig na de uitgave van dit werk verscheen: "Atchin en 
z\ine betrekkingen tot Nederland" , dat zijn ontstaan dankte !lc:'1n den 
oorlog met dat rijk uitgebroken en ten doel had om aan het N eder
landsche volk mede te deelen datgene, wat toen over Atjeh bekend 
was. Dat dit niet veel was en bovendien niet weinig bevatte 't geen 
gebrekkig of onjuist was, is later gebleken; ofschoon dat geschrift 
van V ETH wel geen blijvende waarde zal behouden, 7~tl het toch 
altijd gelden als een bewijs van de grootc kennis van Y WrH, dat 
het hem gelukte in enkele dagcn een overzicht &'1men te stellen, 
waarin nicts onvermeld wordt gelaten van datgcne, wat over het 
zoo weinig bekende Atjeh was uitgegeven en in tal van werken 
en tijdschriften verstrooid was. . 

Maar het werk van VETH, dat het meest algemeen gekend wordt 
en als zijn werk bij uitnemendheid geroemd wordt, is ongetw\ifeld 
".Java, geographisch, ethnologisch, historisch", herhaaldelijk, te 
Parijs, Venetië en door de bestuurders der THoRBEcKE-stichting, 
bekroond. ~aar dat geschrift zal hij waarschijnlijk vooral door 
de nakomelingschap beoordeeld worden; volgens mijne meening 
terecht, al mag Borneo's WestClafdeeling in menig opzicht niet 
minder aanspraak kunnen maken om als toetssteen te worden ge
bruikt. \Vant in .Java komt de volle persoonlijkheid van VETH 
uit, in al hare kracht en ook in de enkele zwakheden, die hem 
eigen waren. Daarin doet zich van tijd tot tijd gevoelen het gemis 
der persoonlijke aanschouwing van de zaken, die hij beschrijft, en 
van de natuurtafereelen, die hij afschildert zonder ze zelf te hebben 
kunnen waarnemen en waarbij hij op niet altijd vertrouwbare 
gidsen heeft moeten afgaan. De voor het schoone zoo vatbare man 
zag de Indische natuur als het ware door fraai gekleurde glazen 
en was daardoor, geloof ik, te veel geneigd om de mooie zijde 
daarvan weer te geven, die dan ook wonderschoon is, zonder echter 
de eentonigheid gevoeld te hebben en de somberheid, die haar 
vaak eigen zijn en bij een lang verblijf zoo afmattend werken. 
Hoezeer moet het betreurd worden, dat men hem niet in de ge--
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legenhcid gesteld heeft, Java met eigcn oogen tc aanschouwen; de 
gelden, daarvoor henoodigd, zouden hunnen intrest wel hebbcn op
gebracht. N aast deze opmerking mag ook het feit wel erkend 
worden dat VETH, die van de natuurlijke historie zijne hoofdstudie 
niet had gemaakt, het onmogelijk vermijden kon op het gebied 
der dier- en plantkunde enkele misslagen te begaan en dat ook 
door bevoegde beoordeelllHl'S gegronde aanmerkingen op historische 
voorstellingen gemaakt zijn, terwijl ook plaatsbeschrijvingen, uit 
werken van verschillenden tijd samengesteld, niet altijd met de wer
kelijkheid overeenstemmen. Maar tegenover deze, trouwens onvermij
delijke tekortkomingen, welke schitterende lichtzijden! Met hoe groote 
nauwkeurigheid heeft hij alles geraadpleegd, wat over Java verschenen 
was, met hoe groote scherpzinnigheid wordt dat alles vergeleken, hoezeer 
blijkt V E'fH meester te zijn in het schiften en ordenen van de over
weldigende stof en hoe weet hij in den regel de juiste uitdruk
kingen te vinden om gev>oonten en zeden weel' te geven of de be
volking te karakteriseeren! Het werk berust b~ina geheel op 
gegevens, dool' anderen verstrekt, maar hij weet ze geheel tot de 
zijne te maken en zoo te gebruiken, dat zij op de juiste plaats 
worden gesteld en passen in het schoone gcbouw, dat hij optrekt. 
En hoe trecdt zijn dichterlijke aa.nleg en tevens zijn groot voorstel
lingsvermogen te voorschijn waar hij grootsche natuurtafereelen 
schildert, die om stl'\id door de kenners van Java als volkomen juist 
worden geroemd! En ten slotte, - al moge men niet blind zijn 
voor de gebreken in zijne heschrijving van dieren- en plantenwe
reld van .Java, toch mag bewondering niet worden onthouden aan 
den man die, door aanleg en opleiding letterkundige, in zijn over
zicht van flora en fauna een helder beeld van het geheel wist 
te ontwerpen en daardoor aan velen een grooten dienst bewees. 
Zal, bij latere uitgaven, veel in de détails van zijn Java kunnen 
en moeten worden verbeterd en aangevuld, als eerste proeve is 
het werk in aanleg en uitvoering van uitnemende verdienste, en 
kon het alleen door iemand van zóó algemeene ontwikkeling en 
tevens speciale kennis als VE'l'H bezat, tot zulk een einde worden 
gebracht dat het een standaardwerk is en blijven zal, zoo lang in 
Java belang wordt gesteld. 

'roell de laatste aflevering van het boek verscheen liep de amb
telijke werkzaamheid van VETH ten einde. B\l Kon. besl. van 27 
April 1885 verkreeg hij, met ingang van 15 Sept. d.a.v., zijn eer
vol ontslag als Hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit. Arnhem 
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was reeds door hem tot verblijfplaats verkozen; h\i hoopte de 
laatste levensjaren in de liefel\ik gelegen stad door te brengen en 
van de rust te genieten, die hij zoozeer had verdiend. Maar nog 
vóór hij zijne betrekking had lledergelegd trof hem opnieuw een 
zware slag; zijn zoon D. D. V ETH, de onderzoeker van l\1idden
Sumatra, met wien de vader door de richting die diens studiën 
genomen hadden en o. a. ook tijdens de Amsterdamsche tentoonstel
ling zoo dikwijls had samengewerkt, overleed op een ontdekkings
tocht in Afrika. Dat verlies heeft V }~TH zwaar getroffen; van dien 
slag heeft hij zieh niet hersteld. .Met bewonderingswaardige geest
kracht ging de, boyenclien door een steeds toenemende krankheid 
gekwelde en vaak levensmoede geleerde voort te arbeiden, ook toen 
de avond over helll was nedergedaald; yerschcidenc geschriften 
zagen nog het licht o. a. het gedenkschrift voor Ûjll !Won" Reizen 
in Angola", voorts "Uit Oost en "West, verklaring yan uitheemsche 
woorden", de verhandeling over "De leer der Signatuur" en het 
keurig boekje "Het paard onder de volken van het Maleische 
ras." Maar die arbeid yermoeht ,vel tijdelijk zijn smart te leni
gen, die te doen vergeten kun hij niet. De ayoJl(l van zijn leyen 
was niet helder; toch was de heminnelijke man steeds bereid, 
yoor zoo ver zijn gezondheid dit toeliet, ieder te helpen, die dit 
verlangde en zijne vrienden met een hartelijk woord toe te spreken 
en te versterken. ~leer en meer nam echter zijll kwaal de over
hand; een gelukkigen dag had hij nog te danken aan de wijze, 
waarop zijlIe vrienden zijn tHl'tPIl YCljaal'dag tot een wareJl feestdag 
wisten te maken. Slechts weinigen werden tot hem toegelaten; 
zij spraken eehter uit naam van honderden, dat wist V E'l'H en het 
heeft 110111 vcel goed gedaan. Maar z~ille krachten warelI gebroken; 
kort na dien dag, den 14 tlen April 1895, sliep VETH zachtkens 
111. "Geen ster in de wetenschap" heeft de bescheiden geleerde 
van zich zelven gezegd; de nakomelingschap zal daarover hebben 
te oOl'deden, maar wij kunnen getuigen, dat het lieht, dat van 
hem uitging, geen geringe waarde ook voor de wetenschap heeft 
bezeten en bij uitstek veel heeft bijgedragen om kennis te versprei
den van, en daardoor warme belangstelling op te wekken voor het 
door hem zoozeer geliefde Insulinde, 

P. A. v. D. LITH. 
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Brief aan de Redactie van het Internationales Archiv für Ethno
graphie over het Asjoerafeest op Java. (Internationales Archiv für 
Ethnograrhie. Bd. I, IS88.) 
Brief aan de Redactie van het Internationales Archiv für Ethno
graphie, bevattende Mededeelillgen over Kafferstammen. (Intern. A. 
für Ethnographie. Bd. 11, 1889.) 
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1890. Bri~f aan de Redactie van het Internationales Archiv für Ethno
graphie, over het Asjoerafeest bij de Maleiers op Sumatra. (Intern. 
Archiv für Ethnographie. Band llL ] 890.) 

18!)1. ]Je ethJtologische studiën van Prof. G. A. Wilken. (Int. Archiv für 
Ethll. Bel. IV, 1891.) 

1894. De leer der Signatuur, met een Naschrift over de Mandragora. 
(Int. Archiv für Etlm. Ba. VII, 189·t. bI. 75, 105, 199.) 

189-1.. Het paard onder de Volken van het Maleische ras. T~eiden 189·t. 

GESOHIEDENIS. 

(met uitzondering van hetgeen op Insulinde betrekking heeft.) 

Vi,j,;) . IJe Ne8toria1lell of de tien stammen, (naar aanleiding van het werk 
daarover van A. Grant, Dllitsche Vert. van Preiswerk), Gids 1845. 
Boekbeoordeel. bI. 657, 737.) 

1 8:H . De l..,~ïgsgebeurtellisseJl in A fghanistan (naar aanleiding van het 
werk daarover van V. Eyre.) (Gids ]847. Boekbeoordeel. bI. 57.) 

1850-;>2. JJe RdomieteJl en NOl'bateërs. (Gids 1850. Dl. 1I, bI. ]; 1852. 
DI. I, bI. 265.) 

] 852-5!J. Geschiedenis der Ohristelüke kerk in tafereelen. 5 Deelen. 

1854 .. 
1b58. 

1864. 

1865. 
1869. 

Amsterdam 1852-59. 
In flit werk schreef Prof. P. J. Veth de volgende tafereelen. 

De oudste vertalingen des Bijhels. D. I, hl. 57. 
Uitbreiding en vervolging vall de Kerk iu het OosteIlo D. n, 
hl. 35. 
JI;[ohalllmerl eu de Koran. D. Hl, hl. 1. 
J)e rerol1erillgm van den Islam. D. IU, hl. 19. 
IJe Kerken van het Oosteu. D. V, bI. 527. 

])1' OosteNde quaestie. (Gids 185J,. DI. 1, bI. H9.) 
AanÁ:01Uligi7lg van \V. Roscller's Koloniën, Kolollialpolitik und Aus
wanderung. (Gids 1858. Dl. I, bI. 130.) 
Arm Nededallrlsch geschiedschrüver (Overzicht der historische ge
schriften van Prof. R. P. A. Doz.l'.) (Gids 1863. Dl. IV, bI. 411.) 
Aauk01trligillg van J. A. WijlIne's Geschiedenis der Oudheid. (Gids 
1864. Dl. I, bI. 619.) 
iJe redding van Cherson. (Gids 1865. Dl. I, bI. 463.) 
Geschiedellis der Ohristelijke Kerk in Nederland in tafereelen. 2 
Deelen. Amsterdam 1864-1869. 

Prof. P. J. Veth schreef hierin de verhandeling over het Ohris
tendom in onze Koloniën en Overzeesche bezittingen. Dl. IT, bI. 
519. 

1871 . Aankondiging van H. C. MiIlies, Recherches sur les monnaies de 
l'Archipel Indien et de Ia Peninsule Malaie. CT. v. N. 1. 1871. 
Dl. Il, bI. 453.) 
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GODSDlENSTWE'1'ENSCHA P. 

1815. .MohalJlJIletl en de Kormt. (Gids 1845. Mengel, bI. 2Hl., 3t6, 393, 
461, 525.) 

1848. Beoordeelillg van P. Hofstedp. de Groot's brochure over "De be
richten omtrent de Groningsche School", door I. cla Oost a toege
licht. (anonym) (Gids 184.8. Dl. I, bI. 3!lS.) 

1862. Beoorrlndi71fJ van Kuenen' s Historisch Kritisch onderzoek naar het 
ontstaan van de Boeken des Ouden Verbond. Dl. 1. (Godgeleerde 
Bijdragen 1862. Dl. XXXV, bI. 40.) 

INSULINDE TN HET ALGEMEEN. 

] 8t7 . Vel'slag van het Tijrlschrift tot bevordering van Ohristelijken zin, 
Nederland en Bali en lnwüdings-rede in de nieuwe Kerk te Oheri
bon, allen door W. R. van Hoëvell. (Gids 18-1,7. Boekheoord. 
bI. 1.) 

184·9. Een blik op den Indischen Archipel (uitgave der Mij. tot Nut van 
't Algemeen.) 

1850. Aankondiging van Logan's J ournal of the Illdian Archipelago. Vol. 
I en IT. (Gids 1850. Dl. I, bI. 785.) 

1854. IndiaJla (naar aanleiding van het dus getitelde werk van J. }'. G. 
Brumund. Gids 1854. Dl. I, bI. 565.) 

1857. Het BataviaalJc1t Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 
(Gids 1857. Dl. I, bI. 217, 356, 687; Dl. Il, bI. 375.) 

1859. Aallkolldiqing van het Aardr~ikskundig en Statistisch IN oordenboek 
van Nederl. Iudië, afl. 1 en 2. (Gids 1859. Dl. I, bI. 583.) 

1860-66. Bijdragen tot de kennis der voornaamste voortbrengselen van 
N ederlandsch-Indië. Uitgegeven door de Maatschapp\j tot Nut van 
't Algemeen. 

I de Rijst 1860 (met medewel'king van Dr. W. Bosch.) - Il de 
Koffie 1861. - III het Katoen 1865. - IV de Sago 1866. 

1863. Aankondiging van htt Tüdschrift voor Ned. Indië. Nieuwe serie. 
1 e Jaarg. (Gids 1863. Dl. I, bI. 344.) 

1863. Aankondiging van Melvill van Oarnbée en Versteeg, Alg. Atlas van 
Ned. Indië. (Gids 1863. Deel I, bI. 344 .. ) 

1864. Over den aard en het doel van het onderw~is in de Land- en Vol
kenkunde van Nederl. Indië voor toekomende ambtenaren. Toe
spraak bij het openen der lessen in dat vak aan de Rijksinstelling 
voor onderwijs in de Taal-, I,and- en Volkenkunde. van Ned. Indië 
te J,eiden. l,eiden 1864. 

1864-65. ]Je nieuw8te literatuur over Ned. Indië. (Gids 1864. Deel l, 
bI. 134, 309, 581; Dl. Il, bI. 159, 502; Dl. lIl. bI. 150. 298; 
1865. bI. 132.) 

1865. Aa1tkonrligill[! van het Indisch T~idschrift onder de Redactie van .J. 
'1'. Grashuis, Padang. (Gids 1865. Dl. U, bI. 205.) 
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1867-68. De olldp,rhoorighedell v:m Madjapahit. (T. v. N. I. 1867. Deel 
T, bI. 88, 293; 1868 Dl. H, bI. 436. (Resumé in het werk 
" Veth, Java. Dl. H, bI. 133.") 
Ophelderingm betrekkelijk de li.ist der onderhoorigheden van Madja
pahit. (T. v. N. 1. 11567. Dl. IT, bI. 96.) 

1867. Ged,achtrm over de behandeling der Geschiedenis van N. Indië. (T. 
v. N. I. 1867. Dl. 11, bI. 320.) 

lR(j,! . Aa71X:ondigillg van (Ie bUdragcn tot de Taal-, Lanrl- en Volkenk . 
van Neêrl. Indië. 8" volgr. Dl. I en H. ('1'. v. N. 1. 1868. Dl. 
1. bI. 319.) 

1869-71. lIlsItTinde. Het land van den oerang-oetan en den parad~jsvogel. 
Vertaling van Wallace's Malay Archipelago met aanteekeningen. 2 
deelen. Amsterdam 1869·-71. 

1870 .fJenp, nieuwe uitgave van den Atlas van Ned. Indië door Melvill 
van Carnbée en Versteeg. (T. v. N. I. 1870. Deel I, bI. 402.) 

1874. Aankondiging van A. Ising's Wallace's reizen door den Indischen 
Archipel. 2 deeltjes. (Gids 1874. Dl. I, bI. 574.) 

1877 .De toevoeging der talen en letterkunde van N efl. Indië aan de vak
ken van Hooger Onderw~js. Rede uitgesproken bij de aanvaarding 
van het Hoogleeraarsambt aan de Leidsche Hoogeschool den 12 
October 1877. Leiden 1877. 

1879-82. Insulinde. Twaalf tafereelen uit Ned. Indië, volgens teekeningell 
en studiën naar de natuur door A. de Grijs, geëtst door C. L. van 
Keflteren. Rotterdam 1879- 82. 

1885. De IIerl'ormdp, Kerk onder de O. Ind. Compagnie. (T. v. h. A. G. 
2e Reeks. 18155. Dl. TI, bI. 54.9.) 

1885-86. SchetsP1t uit Insulinde. (Bijschriften van platen naar schilderijen 
van Mari ten Kate.) (Eigen Haard. 1885, bI. 178, 226, 284., 34.8, 
441, 602; 1886 bI. 70, 222, 342, 378, 526, 602.) 

INSULINDE IN HET BIJZONDER. 

JAVA. 

1869. Aankondiging van W. de Bruyn's Redevoering over den tegen wo or
digen toestand van den landbouw op Java. (T. v. N. I. 1869. Dl. 
I, bI. 474.) 

1872. Java8che landschappen (naar aanleiding van Java naar schilderUen 
en teekeningen van A. Salm.) (Gids 1872. Dl. I, hl. 1.) 

Hl73-84. Java, Geographisch, ethnologisch, historisch. 3 deelen en een 
register bewerkt door R. van Eck, waarb\i ook verbeteringen door 
den schrijver. Haarlem 1873-84. 

1873. Schet8e?t van Java, bijschriften bÜ platen. (Eigen Haard. 187.5, bI. 
167, 189, 300, 372.) 

1876. De nieuwe ontdekkingen met betrekking t.ot de Javaansche oudheid 
in het Diënggebergte. Mededeeling in de vergadering van het 
Aardrijksk. Gen. van 9 Oct. 1875. ('1'. v. h. A. G. Dl. I (1876) 
bI. 332.) 
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1876-79. Oudheden van Java. (Eigen Haard 187/1, hl. 103, 143; 1879, 
bI. 202, 263.) 

1879. VerbeteringeN van JlInghuhn's Java. (T. v. h. A. Gen. Dl. lil. 
IK79, bI. 269.) 

1882. Aal1teekellillgell op het 3e deel van Vetl! 's Jam, geographisch, ethno
logisch, historisch. (T. v. h. A. Gen. Dl. VI (1882), bI. 82 en 
1H.) 

1883. AaJlteekf'lIil/[Jen op het Ie deel van Java, geographisch, etnologisch, 
historisch. (Tijdschrift v. h. A. Gen. DI. vn (1883) bI. 2S.) 

1884. ne uitbarsting van den vulkaan Krakatau in 1680. (T. v. h. A. 
Gen. 2e serie Dl. I, Vers!. en l\feded. bI. 24.) 

18S7. Bell heilige badplaats bij Semarang met eene afbeelding door Mari 
ten Kate. (Almanak der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.) 

BORNEO. 

1854·-56. Borl1eQ's Wester-afdeeling. Geographisch, statistisch, historisch. 
V oorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilanrls. 2 
deelen Zalt-Bommel 1854., 1856. 

lS66. Voordracht in het Indisch Genootschap over den tegenwoordigen 
toestand en de ontwikkeling van Borneo. ('1'. v. N. 1. 186ft Dl.Il, 
hl. 168.) 

1870. liet Kodeische vorstenhuis. (T. v. N. 1. 1870. Dl. H, hl. -1.a3.) 

GROEP VAN SUMATR.A. 

1849. IJe jWentawei-eilandeu ten Westen van Sumatra. Inleiding. (Niet 
verder verschenell.) (T. v. N. I. 184.9. Dl. I, bI. 201: lt>50. Dl. 
Il, bI. 289.) 

1849-50. IJe geschiedenis van Sumatra. (Gids 1849. Dl. Il, bI. 437, 
529, 677; 1850. Dl. I, bI. 19, 140. - Zie ook Bijblad achter 
11)4.9. Dl. Il.) 

1850-52. Verslag aangaande het eiland Banka door Thomas Horsfield . 
Vertaald en met voorrede en vele aanteekeningen toegerust. ('1'. v. 
N. I. 1850. Dl. I, bI. 192, 358; 1851. Dl. I, bI. 50, 273, 388; 
1852. Dl. 11, bI. 321.) 

1851 . Plan tot het redigeeren eener geschiedenis van Sumatra en verbe
teringen op de geschiedenis van Sumatra in de Gids. (T. v. N. 1. 
1851. Dl. I, bI. 178.) 

1867. Ben paar opmerkingen omtrent Maleische teksten over de geschie
denis van Atjeh op Sumatra. (T. v. N. 1. 1867. Dl. I, bI. 201.) 

1867. Sumatra. Artikel in het Aardrijkskundig en Statistisch Woorden
boek. Overgedrukt onder den titel "Schets van het eiland Sumatra". 
Amsterdam 1867. 
(]Je overdruk is in vele exemplaren verspreid, maar ?ziet i1t den 

handel). 
1873. Mededeelingen over Atjeh in de vergadering van 3 Juni 1873. (T. 

v. h. A. Gen. Dl. I. 1876, bI. 4.) 
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1873. 

1876. 
IS77 . 

1877. 

1877 . 

1877 . 

1880. 

1882. 

IS82. 

1886. 

C 2!) ) 

Atclli1l en z~jne betrekkingen tot Nederland (met kaart van W. F. 
Versteeg) J,eiden 1873. 
Het laudschap Deli op Sumatra. (Eigen Haard. IS76, blad 349.) 
Het landschap Deli op Sumatra. ('I'. v. h. A. Gen. Dl. lI, bI. 1;:'2, 
197.) 
De Gajo's een volksstam in de binnenlanden vun Atjeh. CT. v. h. 
A. Gen. Dl. I, bI. 30.) 
Het landschap Aboeng en de Aboengers op Sumatra. (T. v. h. A. 
Gen. Dl. n (1877), hl. 35.) 
Geographische aanteekeningen omtrent de Oostkust van Atjeh. (T. 
v. h. A. G. DI. U (IS77), bI. 219.) 
De jlfoskee van Illdrapoeri, bijschrift bij eene houtsnede. (Eigen 
Haard. 1~80, bI. 375.) 
Aljesche Handschriften. (T. v. h. Aardr. Gen. Dl. VI (1882). Me· 
dedeelingen hl. 111.) 
Iets over de kaart van een gede~lte van Sumatra 's Oostkust bij de 
geographi~che aanteekeningen van den heer Gramberg. (T. v. h. A. 
G. Dl. VI (1882), bI. 183.) 
De miJnbouw.maatschappiJ Tambang. (Eigen Haard 1886, bI. 539.) 

GROEP VAN CELEBES. 

1876. Ren Nederlalldsch reiziger op Zuid-Celebes (Dr. B. F. Matthes.) 
(T. v. h. A. Gen. Dl. 1 (1876), bI. 311.) 

l876. Beccari's reis van MakassaI' naar Kelldari. ('I'. v. h. A. G. Dl. I 
(1876), bI. ] 99.) 

GROEP DER MOLUKKEN. 

1867. Het eiland Rozengain. cr. v. N. I. 1867. Dl. lI, bI. 520.) 
1869. Aankolldiging van E. A. W. Ludeking, Schets van de residentie 

Amboina. ('I'. v. N. 1. 1869. Dl. U, bI. 203.) 
1877. GeographüJche aallteekenillgell betreffende de Kei· eilanden. (T. v. h. 

A. Gen. Dl. 1I 1877, bI. 92.) 
HJ79. 1Je ontdekking van straat Egeroll (Timor-laut.) (T. v. h. A. Gen. 

Dl. IU (1879), bI. 213.) 

KLEINE SOENDA·EILANDEN. 

1855. 11et eila1zd 'fimor. (Gids 1855. Dl. I, bI. 545, 695. Dl. li, bI. 
55.) 

1855-56. lIet eiland Flores. (T. v. N. I. 1855. DI. lI, bI. 153. -
Bijvoegsel T. v. N. 1. 1856. DI. I, bI. 159.) 

1868. Het artikel Timor. (Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van 
NEd. Indië.) 

1876. Geographi8che aallteekenillgen betrekkelijk het eiland }'lores. ('I'. v. 
h. A. G. Dl. I (1876), bI. 180., 
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KUNR'i'. 

1856. Willianz Hogarth. (Gids 1856. Dl. lI, hl. 44:!.) 
1857. ]Je Schuttersmaaltijd van Van der Helst. (Gids 1857. Dl. I, bI. 

537.) 
1858. Beoo1'deeliug van D. v. d. Kellen Jr.'s Nederlands-oudheden. (Gids 

1858. Dl. lI, bI. 820.) 
1889-92. Inland8ch 1'ijd"erdriJ.t~ bijschrift hÜ eene gravure Vfin C. Ed. 

Taurel naar eene schilderij van Mari ten Kate, met eene Inleiding 
over de beoefening der Kunst door Nederlatlders in 1ndii:. (In 
Taurel's Oud en Nieuw op het gebied der Kunst en Kunstnijver
heid in Holland en België.) Amsterdam 1889-92. 

LET'l'ERKUNDE. 

ARABISCH. - SEMIETISCH. 

1840. Spec/:men e litteris orientalibus exhibens majorem partem libri As
Sojutii de Ilominibus re1ativis inscripti I,nbb al-Lub:'tb. Lugd. Rat. 

1842. Pars l'eliqua libri As-Sojutii de lIominibns relativis. Lugd. Bat. 
1842. 4°. 

1843. Oratio de religionis Islamiticae ejusqlle historiae studio a theologis 
Christianis minime lIegligendo. Amst. 4°. 

1844. 1)i8sedatio de institutis ArabuJU erudiendae jllventuti et literis pro
muvendis illservielltibus. Amsterdam. 

1844.. Beoordeeling van de "Schriften der Kleine Profeten" door Kemink 
en de Geer, Ie stuk. (Gids 1844 .. Boekb. bI. 122, 191.) 

1844. Amlkolldiging van E'. W. C. Umbreit's Grondtoonen des Ouden 
Testaments. (Gids 1844. lloekb. bI. 546.) 

1846. Aankondiging van H. A. Schultens. Drie redevoeringen over Ooster
sche letterkunde. },eellwardell 1846. (Gids 1846. Boekb. bI. 174.) 

1849-59. Artikele?l over: De boeken van Mozes, (Genesis, Exodus,IJevi
ticus, Numeri, Deuteronomium), de boeken van Samuel, de boeken 
der Koningen en der Kronieken, Nehemia, Job, Hooglied, Jesaja, 
Amos, Micha, Habakuk en Haggaï. Ook een artikel over de Wet. 
(Bijbelsch Woordenboek.) 

1850. ]Je beoefening der Oostersche letteren aanbevolen in de algemeene 
belangstelling. Akademische rede. Amst. 1850. 

1851. Supplementum Rnnotationis lil lïbrum As-Sojutii de nominibus rela
tivis. Lugd. Bat. 4°. 
Het beloofde 1,ierde 8tuk, de Prolegomena bet7attende,is niet ver-

8chenen, maar het Schema daarvan i8 opgegeve1t i1l de Praefationea 
voor de Major pars en het Suppleme1ttum. 

1854. Aankondigi?lg van N. Key7~1"s vertaling van G. Weil's Biblische 
Legenden der Muselmänner. (Gids 1854. DI. Il, bI. 488.) 

J 867. Iet8 over vertalingen des Korans in de talen van den Indischen 
Archipel. ('i'. v. N. I. 186i. Dl. lI, bI. 303.) 
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1869. Aallkondiging van L. W. C. v. d. Berg's de contracto "do ut des" 
jure Mohammedano. (T. v. N. 1. 1869. Dl. I, bI. 371.) 

LATIJN. 

1862. Terentius en het oude Romeinsche blijspel. (Gids 1862. Dl. Il, bI. 
(ljOfl, 697.) 

EUROPEESCHE NIEUWERE LETTERKUNDE. 

184.2. ..:ankondig·illg van Mrs. Webb "N aomie" en O. von Schaik "Jacob". 
(Gids 1842. DI. I, bI. 255.) 

1844. Aankondiging van Shakespeare's Macbeth door S. Susan. (Gids 1844. 
Boekb. bI. 336.) 

1845. Beoordeeli11g van Aurora, Vergeet mU niet en Nederl. Mnzenalmanak. 
Jaarboekjes voor 184.;J. (Gids 1845. Boekb. bI. 118, 201, 231.) 

1848. Aallk01tdiging van P. van Limburg Brouwer's Leesgezelschap te 
Diepellheek. (Gids 1848. DI. I, bI. 253.) 

l848. Aankondiging van A. L. G. Toussaint's Mejonkvrouw de Mauléon. 
(Gids 1848. Dl. I, bI. 256.) 

1849. Aankondiging van Warnasari, Letterkundig jaarboekje voor 1848. 
(Gids 1848. Dl. H, bI. 388.) 

1849. Aankondiging van E. J. Diest Lorgeon's Balthazar Bekker te Fra
neker. (Gids 1849. Dl. I, bI. 242.) 

184.8. Aankondiging van W. M. Thackeray's Gedenkschriften van Yel1ow
plush. (Gids 18,19. Dl. I, bI. 355.) 

1849. Aa1lkondiging van Warnasari, Letterk. Jaarb. voor 1849. (Gids 
184.9. Dl. Il. bI. 117.) 

1853. Aallkondigillg van D. O. Stein Pané's vertaling van E. Warbnrton's 
the Orescent and the Cross. (Gids 1853. Dl. I, bI. 256.) 

j 857. H!JJlatia (naar aanleiding van den dus getitelden romau van Oh. 
Kingsley.) (Gids 1857. Dl. I, bI. 1.) 

1857. Aa1lkOtldiging van H. Attwel1, Phantoms and poems. (Gids 1857. 
DI. I, bI. 157.) 

1857. li'riedrich Bodensledt (naar aanleiding van zijn Taltscnd und ein Tag 
im Orient en zijn Demetrins.) (Gids 1857. DI. Il, bI. 507, 737.) 

1858. Aa?lkondigillg van O. J.ndwig, Zwisehen Himmel und Erde. (Gids 
1858. Dl. I, bI. 838.) 

1860. Multatuli versus Droogstoppel (naar aanleiding van Multatuli's 
(Dollwes Dekker's) Max Havelaar.) (Gids 1860. Dl. Il, bI. 58, 
233.) 

1860. IJe Camera obscura VUil J eronymus (naar aanleiding van W. R. van 
Hoëvell's Uit het Indische leven) (Gids 1860. m. U, bI. 760.) 

1866. IJe oudheid in modern gewaad (naar aallleiding van G. Ebers, 
Aegyptische Koningsdochter.) (Gids 1866. Dl. lIl, bI. 476.) 

1867. GUlJtav Fre!Jtag als romanschrijver (naar aanleiding van zijn roman 
Het verloren Handschrift.) (Gids 1867. Dl. IU, bI. 319.) 

JAARBOEK 1896. 2 
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1868. Aankondiging der Engelsclle vertaling van Max Havelaar door Na
huys. ('1'. v. N. 1. 1868. Dl. I, bI. 228.) 

1868. Aankondiging der Duitsche vertaling van v. Hoëvell's Uit het Ind. 
leven door Wilhelm Berg (Mevr. Lina Schneider.) (T. v. N. I. 
1868. Dl. I, bI. 233.) 

1868. Aankondigitig der Duitsche vertaling van ten Brink's Oost-Indische 
dames en heeren. (T. v. N. 1. 1868. Dl. I, bI. 317.) 

18fi9. Aankondigil1g van W. A. van Rees, Herinneringen uit de loopbaan 
van een Indisch officier. 3e druk. ('1'. v. N.l. 1869. Dl. 1, bI. 
297.) 

1869. Aa1lkoJldiging der Duitsche vertaling door W. Berg (Mevr. Lina 
Sclmeider) van het eerste deel van W. A. van Rees, Herinneringen. 
('1'. v. N. I. 1869. Dl. I. bI. 491.) 

1869. }i}fm kritisch Klaverblad (naar aanleiding van Gramberg's roman 
Madjapahit. (Gids 1869. Dl. I, bI. 545; Dl. lI, bI. llO, 372.) 

1871. AankOÎldigiJ/g van Dr. G. J. Dozy's vertaling van Engelands val 
1875-1925. De slag van Dorking. Herinneringen van een vrij
williger. Uit het Engehch. (1'. v. N. I. 1871. Dl. II, bl. 320.) 

1873. Odildp (naar aanleiding van Mr. W. BilderdUk's eerste huwelijk 
door C. J. ten Brummeler Andriesse. (Gids 1873. Dl. IV, bI. 
571.) 

1886. Open brief van W. J. Hofdijk. (Gids 1886. Dl. nI, bI. 135.) 

NATUURLIJKE HISTORIE. 

1849-59. Al dp artikelen tot het gebied der Natllurl~ike Hü,torie be
hoorende bij het Bybelsch Woordenboek voor het Christelijk gezin. 
Zie afdeeling "Werken met anderen nitgegeven." 

1865. Over de physische geographie van den Indischen Archipel door A. 
R. Wallace vertaald uit J ournal of the Royal geographical Society, 
Dl. XXXIII en mei eenige aanteekeningen toegerust. ('1'. v. N. 1. 
1865. Dl. II, bI. 1.) - Ook afzollderl~ik uitgegeven. Zalt-Rommel 
1865.) 

1867. Vulkanen op nieuw Guinea. (T. v. N. I. 1867. Dl. I, bI. 106.) 
1867. IJe Papilioniden van den Indischell Archipel. (T. v. N. 1. 1867. 

Dl. I, bI. 266.) 
1868. ])e vruchtvorming van Katjang tanah. (T. v. N. 1. 1868. Dl. II, 

hl. 436.) 
1869. Wilde planten uit Europa naar Java overgebracht. (T. v. N. I. 

1869. Dl. I, bI. 51.) 
1869. Iet8 ltit de Insektenwereld (betreffende b\jen op Java.) (T. v. N. I. 

1869. Dl. I, bI. 488.) 
1869. Alpen-flora op Java. ('r. v. N. J. 1869. Dl. I, bI. 491.) 
1870. Aankondiging van S. C. Snellen van Vollenhovell's Essai d'une 

}'mme Entomologique de l'Archipel Indo-Néerlandais. (T. v. N. L 
1870. UI. 1, bI. 219.) 
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1870. Bali8che planten en plantennamen. ('1'. v. N. 1. 1870. Dl. Il, bI. 
442.) 

1870. 
1871. 

1877 . 

1884. 

1892. 

]892. 

Invoegsel Z?l een stuk getiteld: Nieuwe Bijdrage tot de ke1l7ti8 Valt 
Bali. 

hora en Pavetta. (T. v. N. 1. 1870. Dl. 1I, bI. 489.) 
J)e gelleeskrachtige eigenschappen van Eucalyptus globulus. (T. v. 
N. 1. 1871. Dl. 1I, p. 479.) 
lJe aanplant van Eucalyptus globulus. (T. v. h. A. Gen. Dl. II 
(1877), bI. 371.) 
Inleiding op de Bijdragen tot de kellllis der Flora van Midden
Sumatra, (uitmakende Dl. IV, 2e gedeelte van het werk Midden
Sumatra, bI. 1.) 
IJtleidinge1t op de zevende afdeeling (Orthoptera) en de tiende af
deeling (Hymenoptera en Hemiptera) van de Bijdragen tot de kennis 
der }'auna van Midden-Sumatra (uitmakende Deel IV, eerste ge
deelte, van het werk Midden-Sumatra, Reizen en onderzoekingen der 
Sumatra-expeditie.) 
E'ellige opmerkingen omtrent de bijen van Midden-Sumatra volgens 
de waarnemingen der Sumatra-expeditie, (uitmakende Dl. IV, Ie 
ged. (Fauna, 2e helft), 10· afl. bI. 15), van het werk Midden
Sumatra, Reizen en onder.loekingen der Sumatra· expeditie. 

NBDERI,ANDSOHE KOLONIAI,E POLITIEK. 

184.8. B(jdragen tot de kennis van den politieken toestand van Ned. 
Indië. 

r. De openbaarheid in Koloniale aangelegenheden. Amsterdam 
1848, (ook geplaatst in Gids 1848.) 

Il. De politieke demonstratie te Hatavia.) 
IS49. J)e oppositie tegen het Koloniale stelsel. (Gids 184,9. Dl. T, bI. 24,5; 

Dl. IT. bI. 1&7.) 
1850. Over den toestand en de behoeften van het onderw\is der jeugd in 

Ned. Indië. Aanspraak gehouden bij de opening van de Algemeene 
Vergadering der Yaatschappij tot Nut van 't Algemeen 13 Aug. 
1850. Amsterdam 1850. 

1851. Beoordeeli1lg van twee brochures over het drukper~reglement voor 
Neer!. Indië. (Gids 1857. Dl. I, bI. 871.) 

1853. lJe lJeZftsche akademie, als Instituut tot opleiding van ambtenaren 
voor Ned. Indië. (Gids 1853. Dl. 1I, bI. 63.) 

1858. lJe jàóricatie van Koperen pasmunt voor Ned. Indië. (T. v. N. I. 
1858. Dl. 1I, bI. 129.) 

1860. lJe ])elftsche Akademie. (Zondagsblad, 1860, 22 .Tanuarij, 5, 12 en 
19 Februar\j.) 

1860. Het onderwijs in Ned. Indië volgens het verslag over 1858. (Zon
dagsblad; 1860, 25 Maart, 1 en 15 April.) 

1860. lJe vrije tabakskultuur met den ondergang bedreigd. (Zondagsblad, 
1860, 8 Jnlij.) 

1860. Het onderwijs tel' Westkust van Sumatra volgens het verslag over 
1858. (Zondagsblad, 1860, 15 Julij.) 
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1860. De begfootillg der kosten van het onderwijs in Ned. Indië over 
1858. (Zondagsblad, 1860, 22 Julij.) 

1860. Nogiet~ over de vrije tabakskultnur in Remhang. (Zondagshiad, 
1860, 26 Augustus en 2 September.) 

186:t. De l'oorwaardell der benoembaarheid van O. Indische ambtenaren. 
(Gi<ls 1864. Dl. UI, bI. 486. 

1865. AallkoJldiging van "Het Stelsel van Bestuur in Nederlundsch Indië. 
of verzameling van wetten, koninklijke hesluiten en ordollnantiën, 
die tengevolge der gewijzigde Grondwet van 1848 en vall het 
Reglement op het beleid der Regeering vall Ned. Indië zijn of zullen 
worden ingevoerd. Eerste bnndel, Amst. 1864; ell van "Staatsblad 
van Ned. Indië van 1816 tot 1860. Aanwijzing der veranderingen 
daarin gebracht." Zalt-Bommel 1862. (Gids 186;:). Dl. I, hl. 360.) 

1865. OJlze Koloniale SlaaU·unde. (Gids 1865. Dl. IV, hl. 385.) 
18HH. De Cultuurwet. (Gids 1866. Dl. I, bI. 24.1, 47;:); Dl. U, hl. 6;:), 

2H.) 
1867. ])e waarheid aangaande de bekende verwoesting der snikerrietvelden 

in Cheribon. (rf. v. N. 1. 1867. Dl. I, bl. 106.) 
1867-fi8. Deiill'oer en de teelt van gambier op Java. (T. v. N. 

1. 18fi7. Dl. I, bI. 456; Dl. lI, bI. 98; 1868. Dl. Tl, bI. 
363.) 

1867. Twee quaesliè"J1 omtrent het grondbezit der Javanen. (T. v. N. 1. 
1867. Dl. Il, bI. 22;:).) 

1869. De phases der bestrijding van hct Koloniale stelsel. (Gids 11-;69. 
Dl. I, bI. 100.) 

1869. Aankolldigillg van N. G. Pierson, het Kultuurstell:'el, en G. H. van 
Soest, Geschiedenis van het Kultuurstelsel. Dl. 1. (T. v. N. 1. 
1869, Dl. I, bI. 2:32.) 

1869. lle,~ Indische "Circurnlocution office" (alloniem). ('1'. v. N. I. 1869. 
Dl. lI, bI. 4.15, 4.9L.) 

1871. ])e nieltW3 regeling der bcnoemhaarheid van Indische ambtenaren. 
(T. v. N. I. 1871. Dl. lI, bI. 65.) 

1879. L--.iden c01tli'a Delft in zake de opleiding dcr Indische Ambtenaren. 
(Indische Gids, J 14. I. Dl. I,bl. 4.01 en 585.) 

1881. lJe politieke toestand van Midden-Sumatra, tijdens de uitrusting der 
Sumatra-expeditie. (In Midden-Sumatra, Dl. I. 1. bI. 13.) 

1888. Beschouwingen van Ellgelsche prinsen over N ederlandsche koloniale 
toestanden. (T. v. N. I. 1888. Dl. I, hl. 321.) 
Ol'ergeJlomen uit de ArJlhemsche Courant. 

NEDERIJANDSCH WEST-IN DIR 

1855. Suriname. (Gids 1855. Dl. I, bI. 186.) 

POEZIE. 

1833. lIomeru8. (Leidsche Studenten-almanak 1833.) 
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1840. 
1844. 

1844. 

1846. 
1847. 

1858. 
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Yertalillg van Horatius, l.I. Ir, Od. 10 (Leirh:che Studenten-alma
nak 1833.) 
Aalt een ontaarden zoon. (Jaarboekje voor Dordrecht.) 
Ne1801t, Pitt en Fox (vertaald uit Scott's Marmion). (Gids 1844. 
Mengel. bI. 165.) 
Rei van Aartsengelen. (Uit Göthe's Faust.) (Gids 1844. Mengel. 
bI. 549.) 
Zangelt aan de geliefde. (Gids 1846. Mengel. bI. 298.) 
Naar een gedichtje in Dingelstedt Lieder eines politischen Nacht
wächters. (Gids 1847. Mengel. bI. 181.) 
Pl'per en Zout. (Uit Mirza Schafl'y's school der wijsheid door v. 
Bodenstedt.) (Gids 185t;. Dl. 1, bI. 4·25. 

STUKKEN IN VREEMDE TAI~EN. 

1840. Specimeus from the English Classics with introductory Essay on 
English Literature, explanatory uotes anel a glossary. 2 Parts. Dord
recht Houtr!Jt'e a. Bredius. 1840. 

1873. .Benige artikelen de talen van Neclerlandsch Indië betreffende. (Trea
sur)' of lallguages or rudimelltary Dictiollary of Universal philology.) 
I~OJ){loll Halt alul Comp 1873. 

1875. Oóservatiol/s sur les ligues de vVallace. (Collgrès international des 
Sciences géographiques term aParis AoM 1875. Dl. I, b1. 305.) 

1878. Yor1JJort van H. v. Rosenberg "der Malayische Archipel." Leipzig 
1878. 

1879. l'he JJntclt Expeditioll to central Sumatra (Proceedings of the Royal 
Geogr:lphical Society, Dl. I, bI. 751.) 

1880. Die Bcpeditio71 uach Ceutral-Sumatra, ausgeführt von der Nieder
lündischen geographischen Gesellschaft. (Petermanu's Mittheilungen. 
Dl. 26, bI. 1.) 

1880. Notizia SIl Selajar ed isole adjacenti (uit het Framch Hs. van Prof. 
Veth in 't ltaliaansch vertaald door Mevr. Cora.) (Oosmos de Guitio 
Oora. Dl. VI, bI. lIL) 

1883. Adihl over Melvill van Carnbée. (The Encyclopaetiia Rritannica. 

1842. 

1848. 

1845. 
1846. 

Dl. XV, bI. 844.) London 1883. 

'rAALKUNDE. 

Beoordeeli1lg van Meur:"iLge's Maleisch leesboek. Stuk 1. (Gids 1842. 
Boekb. bI. 407.) 
Geschiedenis der beoefening vau de J avaansche taal (naar aanleiding 
van Gericke's en Roorda's uitgaven der Javaansche spraakkunst van 
Coruets de Groot.) (Gids 1844. Boekb. bI. 431, 491, 555, 615, 
679.) 
Aanlcondigi1tg van idem, stuk 2. (Gids 1845. Boekb. bI. 643.) 
Beoordeeling van Prof. Dr. R. Dozy's DictioDnaire des noms des 
vêtements chez les Arabes. (Gids 1846. Boekb. bI. 546.) 
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lö4 7 -52. Beknopte Hebreem\":<che spraakkunst "oor de Gymnasiën en tot 
eigen voorbereiding van {Ie Akadcmische lessen. Am"terdum 184,7. 
Hetzelfde werk. Tweede herziene en verbeterde druk. Amsterdam 

1852. 
1849. RNlecoeri71!J over de uOOllzakeli,ikheid om de beoefellillg der 008ter

sche talen aan de N ederlambche Roogescholeu uit te breiden, uit· 
gesproken iu de openbare verg:Hlerillg van de 3e klasse van het 
Koninklijk Ned. Instituut. (Jaarboek van hct K. N. 1. 1ö1,H.) 

lö;}6. .Amlkondigtll!J van Tetterode's SJ>t~cimen des caractères de la langue 
de~ Hatta\ SpéClmen des caractères de la langue de Maca:,\sar et de 
la lallglle B:JUgie. ('1'. \". N. 1. .Tg. Hi56. Dl. IJ, hl. 192.) 

1861. ])1" !Jf'8chierletli8 van den Semieti"chell taalstam. (Gids 1Slil. Dl. 11, 
bI. fi;)H, 85.1.) 

1il67. 008!u8che woorden in de Nederlandsche taal (naar aanleiding van 
Dozy':,; Oosterlillgen.) (Gids 18fi7. Dl. 1, bL 410.) 

1867. IJe vor8proll!J van het woord "Hoelajat" ('1'. Y. N. 1. 1867. DL I, 
hL 105.) De waarheid omtrent het woord "Hoelajat" (AId. hl. 289.) 

1867. Pcr!u!lf'e8c!te woor{len iu de taal rlel" Nederlander~ in Imlië en in 
het l\Ioederland. ('1'. v. N. 1. 1867. DL 1, b1. 295.) 

1867 . Parlu!Jep8chr; titels op Timor ('}'. "\'. N. 1. 1 il6 7. Dl. 1, bL !)62.) 
] 867 . Oilze kellni~ der talen mu Xederlandsch IndiL (T. v. N. Indië 

lSfl7. DL n, bL cj.4;3.) 
18H7-71. Kleine taalkundige opmerkillgen in het T. v. N. 1. Benzoë, 

Betel, Kaaimau, J,eguaall. 1867. (DL 1, hl 5,j,3.) Latjoet, Pagar
ocdjong of Pagar- roejong ~ 18fi9 (Dl. IT, bL H6.) Fezikell, Kajate
hout, Kajaplltolie, Kaketoe, ]Jorre cf lorretje, orang-oetan, tali, zOllne
hout, (DI. TI, hl. fiS,) astaga.perlah, merbot, modill. lil6H. (nL Il, 
bI. 227.) Dapo 1869. (Dl 1I bL ,4,17.) Nog eens astaga-perla 
18iO, (Dl. T, bL 4,88,) (,feren, 1870. (Dl. n, bl. 3U9,) nog eens 
m{~rhot en modin, 1870. (Dl. 11, bI. ;n 0,) nog eens tyferen, tom
bokhlokkell. 1871. (Dl. H, bI. 242.) 

1868. Aailkoildi!JiJt!J van h~t ~faleisch Leesboek, Stuk VI (Pandja Tanda
ran) eH VII (vier Maleische vertellingen) door v. d. Tuuk; H. 
N. v. cl. rl'uuk, Maleiseh Leesboek uitgegeven door het K. lnst. v. 
'}'aal- TJancl- en Volkellk. van N. Ind. 's Gravenhage 1868; J. D. 
Roman, Bijdr. en Randl. tot het Bataviaasch Maleiseh, uitg. dool' 
R. N. v. d. Tunk. 2 Stukjes. Zalt-Bommel 1868; R. N. v. d. 
Tunk, Les manuscrits Lampongs en possession de Mr. Ie Baron 
Sloet van de Beele, Leiden 1868 ('1'. v. N. 1. 1868, Dl. Il. bI. 
337.) 

1869, Nog een woord over de benamingen der hooge en lage taal in het 
Soendaneesch. (T. v. N. I. 1869. DL I, bI. 35.) 

1il6H. Er ia slechts één Soendasche taal. ('1'. v. N. I. 1869. Dl. 1, bL 400.) 
1869. Nog een woord over hoog en laag Soeudaneesch, (T. v. N. J. 1869. 

Dl. TI, bI. 226.) 
1870-74. .Aankondiging van Sicherer en Akveld, Hoogd. eu Nederl. 

woordenboek. (Gids 1870. Dl. I, bL 364; 1874. Dl. I, bI. 553.) 
1871. .Aankondiging van Klinkert's vertaling der Maleische Pandja Tan

daran. (T. v. N. 1. 1871. DL I, bI. 383.) 
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1874. Oi'er Spaall8che en Portugeesclle woorden b~i N ederland5che schriJ
vers. (Verslagen en mededeelingen der Kon. Akad. v. WeteDSch. 
Afd. Letterkunde. N. Reeks. Dl. IV 1874, bI. 69, 113.) 

1877. De Jlfalr'i8ché naam der Paradij8\'()gels (T. v. h. A. G. Dl. II 1877, 
bI. 29G.) 

1881. De óeleel.:eilis \"an den naam AlfoerelI. (T. v. h. A. Gen. Dl. V 
lH8}, bI. 72, };)4.) 

1881. ])(; óefePi,:eJlls van den llaam Pekalollgan. (T. v. h. A. G. Dl. V 
Merledeel. 1881, hl. 108.) 

188]. ]Je 00r8proNg van den naam Dajaks. (T. v. h. A. G. Dl.V Mede
deelingell, 1881. bI. 1.,2.) 

1883. Het geóied der Neder landsche taal. (Almanak der Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeell 1883.) 

1885-93. Benige taalkundige mededeelingen in de Amhemsche Courant 
orer de woordell al'ar~", fiche, tol en diner. 18S;)-U3. 

1889. Uit Oost en Tres!. VerklariIig van eenige uitheemsche woorden. 
Arnhem 1889. (Vroeger artikebgewijze medegedeeld in de Arnhem
sche Courant 1 SBB.) 

YARIA. 

184;). jJe macht en invloed der Joden in het hedelldaagsch Europa. Ver
taald uit Disraëli's Conillgsby. (Gids 1845. Mengel. bI. 49.) 

181.5. Beoórdee1ill!J vau vijf brochures betrdfende de onderwerping van het 
Heogel' onderwijs in de theologie aan het toezicht van de Synode 
d .. r Hw'. kerk. (Gids 1845. Boekb. bI. 497.) 

1846 . Beool'tleeliJig van J'. Friedlieb 's A rchaeologie del' lijdellSgeschiedenis 
van Jezus. (Gids 1846. Boekb. bI. 257.) 

184,6. Bothen. Fragmenten van een reis door TurkUe, Syrië en Egypte. 
(Naar het :Bngclsch van Killglake.) (Gids 1846. Mengel. bI. 475, 
672.) . 

]847. 008te1'8Che legenden (Gids 184,7. Mengel. bI. 271, 293.) - Een 
b~ivoegsel hierop. (Gids 18b4. Dl. 1I, bI. 490.) 

1847. Het derde Nederrünsch Nedcrlandsch zangersfeest te Arnhem. (Gids 
1847. Mengel. bI. 3n.) 

1847. Iet8 over de zeden der Friezen v(Jór het verlies hunner vrijheid. 
(Gids 184,7. Mengel. bI. 5;)2.) 

18·1,9. Openvaar verslag van het Nederlandsch Bübelgenootschap, uitge
bracht 17 Dec. H'49. Amsterdam 1H50. 

1851. Iets over de opvoeding der kinderen van Europeesche militairen in 
N. I. (T. v. N. 1. Jaarg. 1851. Dl. I, bI. 89.) 

1863. Een blik op de Nederlandsche volksschooL Uitgegeven door de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam 1863. 

1867. Aankolldigillg van Mr. P. Rorneyn's 1/ Wat is er van de klachren 
over het lager onderwüs? Proeve van antwoord." (Gids 1867. Dl. 
ID, bI. 155.) 
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1817. Wat zijn tower-muskets? (T. v. h. A. G. Dl. II (1877), bI. 296, 
371.) 

1882. Prederik de Hoft{;mall als sterrekundige. (T. v. h. A. Gen. Dl. VI 
1R82, bI. 230.) 

VERSLAGEN UITGEBRACHT IN DE KON. AKADEMIE 
VAN WETENSCHAPPEN. 

1866. RajJport over eene verzameling van Hl teekeningen. ingezonden door 
Mr. L. A. J. W. Sloet van de Beele, te zumen met L. J. F. Janssen. 
(Vers!. en meded. der Kon. Akad. Afd. LetterkuIlde. Dl. X, bI. 70.) 

1866. Rapport over eene Oostersche inscriptie. In vereeniging met À. 

Rutgers. (VersI. en meded. d. Kon. Akad. Afd. Letterkunde Dl. X, 
bI. 175.) 

1869. Verslag over F. Chabas, les Pastenrs eu Egypte, te zamen met C. 
Leemans en A. Kue~len. (Versl. en mededeelinge:J. der Kon. Akad. 
Afd. T,etterk. Dl. XII, bI. 22.) 

1869. Verslag betreffende het voorstel van J. A. v. d. Chijs, om spraak
kunsten en woordenboeken te vervaardigen der talen van N oord
Celebes, Ternate, A.mbon en Timor, te zamell met T. Roorda en 
H. Kern. (Versl. en mededeelingen der K. Akad. Afd. I,etterkunde. 
Dl. XII, bI. 292.) 

1871. Vaslag o.angaande afdrukken van te Batavia aanwezige Kawi-oor
konden, te zamen met H. Kern en 'r. Roorda. (V ersl. en meded. 
der K. Akad. Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks. Dl. 1, bl. 228.) 

1876. Rapport over een Indische sage in Javaanscll gewaad van H. Kern, 
te zamen met M. J. de G oeje. (Versl. en mededeelillgell der Kon. 
Akad. Afd. I,etterkunde. Nieuwe reeks. Dl. V, bI. 317.) 

1878. Verslag over Kerrl's verhandeling, Oud·Javaallsche vertaling van 't 
Mahabhàrata, te zamen met M. J. de Goeje. (Versl. en mededeelin
gen der Kon. Akad. Afd. J,etterkunde. N. reeks Dl. VII, bI. 163.) 

1878. Ver8lag over een voorstel tot onderneming eener internationale pool
expeditie, te zamell met Buys Ballot, H. G. van de Sande Bakhny
zen en J'. K .• T. de J ollge. (Vers!. en meded. der Kon. Akademie 
Afd. Letterkunde. N. Reeks. Dl. VII, bI. 243.) 

WERKEN L.~ VEREENIGING MET ANDEREN UITGEGEVEN. 

De daarin voorkomende stukken van de hand van Prof. P. J. Vetl! zijn zooveel mogelijk 
afzonderlijk opgegeven bij de rubriek waartoe deze behooren. 

1843-44. IJe RecenseJ/t. Wetellschappelijk Tijdschrift. Eerste (en tweede) 
Jaarg. Amsterdam 1843 en 44. (Niet verder verschenen.) 
IJaari1l ver8cheidene aanteeke1tinge1t Vfl1t Prof. P. J. reth, doch 

alle ongeteekeJld. 
1844-76. IJe Gids. Amsterdam 1887-1894. 

Prof. P. J. Veth was valt 1844 tot 1876 medelid der redactie. 
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1849-59. B~"jbelsch Woordenboek voor het Christeli.ik gezin. Uitgegeven 
door W. MoIl, P. J. Veth en F. J. Domela Nieuwenhuys, onder 
medewerking van onderscheiden Vaderlandsche geleerden. 3 deelen. 
Amsterdam 1849-1859. 
lfierilt vele artikelen 17an Prof. P. J. Vetll. 

1850-52. ]Je bldië"r. Dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch 
Indië. Zalt-Bommel Joh. Noman en ZOU1l 1850-à2. Niet verder 
verschenen. 
Redacteuren P. ,J. Veth en ]J. C. Ste!J1l Par17é. 

1859-69. Aardr-{jkskundl:g en Statistisch Woordeuboek van NederIandsch 
Indië, (door Mevr. J. C. W. van den Ber~h van Eysinga, Mr. 
H. v. Alphen, P. J. Veth en and.) 3 Deelen. Amsterdam 1859-
1869. 
roorrede, bibliographische gegeVeJ18, artikelen Sltmatra en Timor zijn 

valt de hand van Prof. P. J. Veth. 
1867-71 . l'ljd8chr~lt voor Ned. Illdië. 

Prof. P. J. Veth wa8 VOll 1867 tot 1871 gérant der Redactie. 
1876-77. Bibliographie van N ederlandsche boeken, brochures, kaarten 

enz. over Afrika door P. J. Veth en C. M. Kan. Utrecht 1876. 
(Ook 1'. v. h. Aardr. Gen. Dl. II (1877), bI. 300, 358). - Sup
plement tot de bibliographie van Afrika van Veth en Kan. ('I'. v. 
h. A. G. Dl. II 1877, b1. 253.) (Later verschenen en dus niet 
opgenomen in de afzonderl~ike uitgave.) 

1883. Catalogus der ataeeling Nederlandsche Koloniën van de internationale 
koloniale en uitvoerhandel Tentoonstelling. (1 Mei tot 31 October') 
te Amsterdam. JJeiden 1883. 
Redactie, Voorbericht, be8chr~j17ing van het gebouw der Nederla1lfi8ch~ 

koloniale afdeeling, algem. Inleiding, Sper:. inleirJingeJt op Groep 
1, Ie kl., (in vereeJliging met C. JU. KaJl) en 3" lel., Groep 11, 
12" kl., Groep lIl, 19" klasse, bijvoegsel, 23" lel. A. 

188'1. ]Ja1lÏel Veth's reizen in Angola, voorafgegaan door een schets van 
zijn leven. Door P. J. Veth en Joh. F. Snelleman. Haarlem 1887. 

WERKEN VAN ANDERE SCHRIJVERS. 

waarvan de uitgaven door Prof. P. J. Veth bezorgd, of met inleidingen, aanteekeningen 

en voorreden toegerust zijn. 

1844. H. J. J. h. de Stuers. De Vestiging en uitbreiding der Nederlan
ders ter Westkust van Sumatra. 2 deelen. Amsterdam 1844. 
Met inleiding. 

1849-52. W. R. van Hoë"vell, Reis over Java, Madura en Bali in 1847. 
Amst. Dl. I 1849, Dl. TI 1851, Dl. m eerste aflevering 1852. 
Niet verrit:r verschenel1. 
Toezicht, Voorrede1l, Aanteelemtingen. 

185.) . M. Ke!/zer, Legenden der Muzelmannen over Bijbelsche personen 
uit het Hoogduitsch van G. Weil. Schiedam 1855. 
Met voorbericht. 
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1856-60. G. H. i'alt 8eudell, Bijbel-Atlas. Nieuwe verbeterde uitgave. 
Eellige verbeterde kaartjes. ]Je ?,oltooiing van het Register bleef achter 

met uitzondering van Mil blad van de letter J. 
1858. W. A. Valt Rees, l\fontrado, geschied- en krijgskundige bijdrage be

treffende de onderwerping der Chineezen op Borneo. 's Hertogen
bosch 1858 . 
• Met voorrede. 

1 R58-59 . ]J. C. Ste!ltt Parl'é, De Bijbel, de Koran en de V éda's. Tafe
reel van Britsch-Indië en van den opstand des Indischen legers 
aldaar. 2 deelen. Haarlem 1858 en 1859. 
jJfet 'lloorrede. 

1860-61. Verspreide en nagelaten geschriften van J. van Oilse bijeenge
bracht door P. J. Veth. 5 deelen. Amsterdam 1860-6l. 
Met het lellen rail il. Gilse als inleiding door P. J. reth. 

1861. J. de Gree.t~ Handleiding tot de studie der Hebreeuwsche taal, vol
gens de Spraakkunst van P. J. Veth. Amsterdam 1853. 2 (titel) 
uitgave 1861. 
Met voorrede. 

1864. ]Je Psalmen in het Maleisch of berijming van alle de Psalmen 
Davids door C. H. Werndly. Zaltbommel 1864-. 
Bezorging der uitgaî'e met ,'oorrede. 

1865. Verzameling van officiëele stukken, betreffende het onderwijs van 
Rijkswege in Indische taal- land- en volkenkunde en de benoem
baarheid van ambtenaren bij den burgerlijken dienst in Ned. Indië. 
2 Stukken. Leiden 1865. 
Bezorging der uitgave JIlet voorrede. 

1867. ]Je denkbeelden van den Generaal van den Bosch over het Neder
landsch gezag op Sumatra. (T. v. N. J. 1867. Dl. I, bI. 385.) 
Bezorging der uitgaven met Inleiding. 

1867. Pragmentelt van eene reis op de Westkust van Borneo, door J. 
Haccou, reisgenoot van kolonel Henriei. (T. v. N. 1. 1867. Dl. U, 
bI. 474.) 
Bezorging der uitgalJe, Inleiding, Aanteekenillgl!ll. 
NB. Ilt {le zoo nauwkeurige litteratuur-opgaven ilt Posewitz Borneo, 

Entdeckullg8-reisell uud fJrder8uchungen, i8 dit stuk onvermeld ge
bleven 1827-1829. 

1868. Reizelt over Java door Raden Mas Arja Poerwa Jlelana door Mr. S. 
Keyzer. (T. v. N. 1. 1868. Dl. H, bI. 1, 120.) 
Bezorging der uitgave, 11lleidiltg, Amzteekellillgell. 

18(;8. Bijdragen tot de kennis van het eiland Bali. (T. v. N. 1. lS68. 
Dl. TI, bI. 367). (Stukken verzameld door den heer van Bloemen 
Waanders, als ass. res. van Boeleleng.) 
Bezorging der uitgave, Rangschikking, Aanteekellingelt. 

1869. Bijdrage tot de kennis van Borneo's Noordoostkust. (Vertaald uit 
St. John's Ilife in the Forests of the far East.) (T. v. N. 1. 1869. 
Dl. I, bI. 122, 343, 431.) 
Vertalillg, Inleiding, Aanteekeni1l[Jelt. 

1869. Aallteekeningen over de Soendaneesche taal- en letterkunde. (Frag
menten uit de Correspondentiën van W. H. Engelmann met het 
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Hoofdbestuur van het Ned. Bijbelgenootschap.) (T. v. N. I. 1869. 
DI. I, bI. 255.) 
Keuze der st1dckell, lnleidiug. 

1870. TV. H. Bngelma1l'lt. De Javaansche Handschriften in de Bibliotheek 
van het Nederlandsch BUbelgenootschap. (T. v. N. 1. 1870. Dl. U, 
bI. 157.) 
Uitgegeven naar het HS. des schrijvers met illleiding. 

1870. Bantam 50 jaren geleden (door J. H. Tobias). ('I'. v. N. 1. 1870. 
Dl. II, bI. 317.) 
Inleiding, Aanteekeningen. 

1871. Ver.ylag over de Residentie Borneo's Westkust door v. d. Dungen 
Gronovius. (T. v. N. 1. 187l. Dl. I, bI. 8.) 
Illleiding, Aaltteekeningen. 

1874. J. Wyma en J. C. Bander, Bezoek aan Nederlandsch Indië. J.Jees
boek voor de Lagere School, enz. Schiedam 1874. 
Later herhaaldel~ik herdrukt. 

1874, . J. Gronemalt, Bladen uit het dagboek van een Indisch geneesheer 
(tochten door de Preanger.) Groningen 1874. 
Met voorrede. 

1878. P. Schüssler, Zuid-Afrika. Amsterdam P. N. van Kampen 9" Z?l. 
roy, 8°. 
Illleidillg. 

1879. Berichte?l ontleend aan de rapporten en correspondentiën ingekomen 
van de leden der Sumatra-expeditie. Bijbladen van het Tijdschrift 
van het Aardrijkskundig Genootschap, eerste Deel (1879). N° 
Il.) 
Geredigeerd door Prof. P. J. Veth. 

1880. H. C. van der Heyde, Kijkjes in de Oost. Een leesboek voor de 
volksschool. 2 Stukjes. Groningen 1880. 
Herhaaldelijk herdrukt. 

18H3-94. Atlas der geheele aarde. Verschillende drukken. Leiden, 
1883-94,. 
Toezicht en ellkele verbeteringe1t. 

1885-94. Atlas van N ede.rland en zijne overzeesclle bezittingen. Meerdere 
drukken. J,eiden 1885-94. 
Toezicht ell enkele verbeteringen. 

1885. Aant~elceningen op het eerste deel van "Java, Geographisch, ethno
logisch, historisch" door Raden Mas Adipati Ario Tjondro Negoro. 
(Bijbladen van het Tijdschrift van het Aardr~jkskundig Genootschap, 
derde deel. 1883. N° IV.) 
Bezorging der uitgave. Naschrift. 

1886-1889. Brieven van P .• T. v. d. KeIlen over de Nederlandsche Ex
peditie ter Westkust van Afrika. N° I-IV. Overgedrukt uit het 
Nieuws van den Dag. ('1.'. v. h. A. G. 28 Serie. Dl. III (1886). 
Versl. en Meded.) 
Uitgave en Aanteekeningen. 
Brieven van v. d. KeIlen uit Ambella (of Amboïlla-Iand). N° I-IV. 
(T. v. h. A. G. Dl. IV (1887). 2e Serie Vers!. en Mededeel. 
hl. 485.) 
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Bezorging der uitgave, Inleiding, Aallteekenillgen, Naschrijl. 
Nieuwe berichten van v. d. KeUen. (T. v. h. A. G. 2e Serie. Dl. 
V (1888). Versl. en Meded. bI. 520.) 
Bezorging der uitgave. IJ/leiding, Aanteekenillgen, Naschrijl. 
Brief' van v. d. KeIlen over Gambos. (T. v. h. A. G. 2" Serie. Dl. 
VI. Versl. en Meded. bl. 91.) 
Bezorging der uitgave, InleidilIg, Aanteekenillgen. 
NB. IJe brief' van v. d. Kelten over z~jlle reis van Gambos naar 

Ilombe, de laatste die van hem gepubliceerd werd, (T. v. h. A. G. 
2 Serie. Ijl. VI, blo 691) is door den Heer t'. d. Kelletl recht
streeks aan de Redactie gezonden. 

1887 . Reis Và1t Siak naar Poeloe T,awan door J. A. V. R~jn van Alkemade. 
('1'. V. h. A. G. UI. lil, 1887. Meer uitgebr. art. bI. 100.) 
Inleiding, Aatlteelce1lingelt en Kaart. 

1 s~s. J. Eckart (pseudoniem). Indische brieven aan een staatsraad. Haar
lem lH88. 
j11et voorrede. 

1881- 92 . Midden-Sumatra. Reizen en onderzoekingen der Sumatra-expe
ditie. Uitgerust door het Aardr. Gen., 1))77-1879 beschreven door 
de leden der Sumatra-expeditie, onder toezicht van Prof. P. J. Veth. 
Vier deelen in 9 banden gr. SO. en Atlas. fol. 1891.-92. 
Plan van het werk, Toezicht op de Uit/Joering, Verspreide aanteek. 

Yoorreden op Dl. IV, la ert lb e1l op Dl. IY: 2, Registers op 
.Dl. I elt op nl. IV; 1, en Eenige iJl het werk opgelwelltde Ver
handelillgen vermeld onder de rubrieken "Nededandsche Koloniale 
politiek en Natuurlijke Historie." 

Bovenstaande lijst der geschriften van Prof. VE'l'H, van de hand der H.H. 
A. P. M. V. ÛOIW'!' en F. DE STOPPELAAR te Leiden, werd samengesteld 
voor en is opgenomen in het Gedenkschrift, uitgegeven bij de viering van 
diens 80·ten verjaardag. Met groote bereidwilligheid hebben deze Heeren mij 
vergund, haar aan m~in levensbericht toe te· voegen, waardoOl' zij in ruimeren 
kring verspreid wordt. 


