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Sir George Grierson, de groote kenner der zoogenaamde 
vernaculars, d.w.z. de tegenwoordig gesproken landstalen van 
Voor-Indië, geeft in de Linguistic Survey of India 1) een kort 
relaas van de eerste grammatica van het Hindoestäni, geschreven 
door Johan Josua Ketelaar, een dienaar van onze Oostindische 
Compagnie. "He wrote a grammar and a vocabulary", zegt de 
Engelsche geleerde, "of the 'Lingua hindostanica', which were 
published by David Mill in 1743, in his Miscellanea Orientalia. 
We may assume that they were composed about the year 1715". 
Reeds in Mei 1895 had Grierson, die toen bestuursambtenaar in 
Britsch-Indië was, iets medegedeeld over Ketelaar en zijn werk 
op een bijeenkomst van de Asiatic Society of Benga1 2). Wat hij 
over Ketelaar's carrière wist te vertellen - diens beide gezant
schappen eerst naar den Groot-Mogol en later naar den Shäh 
van Perzië - dankte hij aan de voorlichting van een ander niet 
minder verdienstelijk lid van de Indian Civil Service, William 
Irvine, die een groot autoriteit was op het gebied der Indische 
geschiedenis gedurende het tijdperk van de Groot-Mogols. Be
kend zijn vooral zijn werk Later Mughals (1922) 3) en zijn voor
treffelijke vertaling van Niccolao Manucci's Storia do Mogor 
(1907-08). 

Irvine had zijn inlichting omtrent Ketelaar' s leven, wat de 

1) L. S. J., vol. IX, Calcutta, 1916, Part I, pp. 6-8. 
S) Proc. A. S. B., 1895, Calcutta 1896, pp. 89--90. 
8) Oorspronkelijk verschenen in het Journal A. S. B., vol. LXIII, 

LXV en LXVII; de latere afzonderlijke uitgave is bezorgd door 
SIr ]adunath Sarkar. 
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Indische hofreis betreft, ontleend aan het bekende verzamelwerk 
van François Valentijn, die immers een kort en vrij slordig uit
treksel geeft uit het journaal van die ambassade. De Perzische 
gezantschapsreis kende Irvine uit een minder bekend boek, 
waarin een Duitsch soldaat, genaamd Johann Gottlieb Worms, 
die tot Ketelaar's lijfwacht behoorde, al wat hij in het Oosten 
beleefde, had te boek gesteld. "He was a heavy corpulent man". 
eindigt Grierson zijn mededeeling, "and died of fever at 
Gambroon [alias Bandar 'Abbäs'] on the Persian Gulf on his 
return from Isfahän, af ter having been two days under arrest, 
because he would not order a Dutch ship to act under the Per
sian Gov-ernor's orders against some Arab invaders". 

Kort tevoren, in 1894, had Grierson een artikel gepubliceerd 
onder den titel On the early study of lndian vernaculars in 
Europe 1), waarin hij geen melding maakt van Ketelaar's werk. 
Bedoeld artikel gaf den Italiaanschen geleerde Emilio Teza aan
leiding tot een mededeeling in een op 20 Januari 1895 gehouden 
zitting van de Reale Accademia dei Lincei te Rome, waarbij hij 
Grierson's overzicht uitvoerig bespreekt en op sommige punten 
aanvult 2). Toen Teza deze bijdrage ten beste gaf, had hij dus 
nog geen kennis kunnen nemen van Grierson's mededeeling voor 
de Asiatic Society in Mei van hetzelfde jaar. Hij wijst er dan 
ook op dat Grierson ten onrechte een in 1745 te Halle ver
schenen Grammatica hindostanica van Benjamin Schultze als de 
oudste spraakkunst van het Hindoestänï had aangeduid. In een 
uitvoerige noot merkt Teza op, dat die eer aan Ketelaar toe
komt. Diens werk had hij genoemd gezien juist in de voorrede 
van dien zelfden Schulzius, een Duitschen zendeling verbonden 
aan de Deensche zending te Madras, die trouwens den arbeid 
van zijn voorganger alleen kende uit de Latijnsche bewerking 

1) Jl. A. S. B., vol. LXII for 1893, Part I, Calcutta, J894, pp. 
41-52. 

2) Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, classe di sciooze 
morali, storiche e filologiche. Serie quinta, vol. IV, Roma 1895, 
p. 6, n. 3. 
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van David Millius. Teza nam dan ook dit werk ter hand of, 
juister gezegd, hij droeg een landgenoot van hem te Berlijn op 
het te raadplegen, want het schijnt dat te Rome alleen de eerste 
editie van de Dissertationes Selectae voorhanden was, terwijl de 
Miscellanea Orientalia pas in de tweede uitgave van 1743 zijn 
opgenomen 1). Teza spreekt van Ketelaar als "il dotto olandese"; 
wij zullen zien dat deze benaming, jaDURer genoeg, niet juist is 
wat het laatste woord betreft. 

Maar alvorens over te gaan tot een nadere bespreking van 
Ketelaar en zijn grammatica, moet ik nog wijzen op een uit
voerige studie daaraan gewijd door den bekenden Bengaalsehen 
taalgeleerde, Dr. Suniti Kumar Chatterji. Deze in het Hindi ge
schreven studie, getiteld Hindustiinï kä sab-së priicïn vyiikaraT} 
(De oudste grammatica van het Hindoestäni), is te Benares in 
samvat 1990 (A.D. 1933) verschenen in een feestbundel ter eere 
van den Indischen geleerde Dvivedi, die zich bijzonder ver
dienstelijk heeft gemaakt voor de studie van het Hindi 2). Op 
het artikel van Chatterji hoop ik straks terug te komen. 

De drie geleerden, Grierson, Teza en Chatterji, die zich met 
Ketelaar's grammatica hebben bezig gehouden, kenden dit werk 
alleen uit de Latijnsche bewerking van Millius. Toen ik in de 
jaren 1933-'36 op verzoek van het bestuur der Linschoten Ver
eeniging een uitgave van Ketelaar's hofreis naar den Groot
Mogol te Lahore (1711-1713) voorbereidde, was ik zoo geluk
kig kennis te maken met het Nederlandsche origineel, waarvan 
het eenig bekende handschrift zich in het Rijksarchief te 's-Gra
venhage bevindt. Het was de rijksarchivaris, Mr. R. Bijlsma, die 
mij het merkwaardige document voorlegde. Thans bezit het 
Legaat Warner te Leiden een op mijn verzoek vervaardigd foto-

1) De verhandeling, getiteld De lingua H industanica, vormt 
caput I van Millius' Miscellanea Orientalia, verschenen in zijn 
Dissertationes Selectae, L. B. 1743, pp. 455-509. 

2) Dvivedi Abhinandan granth, publisbed by tlhe Kä§i Nägari 
Pracärini Sabllä, pp. 194-203. Dr. Chatterjee's faminenaam wordt 

op de gebruikelijke wijze versanskritizeerd tot Ca~toPädhyäya. 
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staat. Het manuscript behoort tot de verzameling Koloniale 
Aanwinsten en is hs. gIl van de in 1825 verkregen verzameling 
Sypesteyn, waartoe ook een journaal van Ketelaar's hofreis be
hoorde. Het bestaat uit 149 bladzijden, is in folio formaat en in 
leer gebonden. Het is met een duidelijke fraaie hand geschreven 
en uitstekend bewaard. De titel luidt: 

Instructië oH onderwijsinge 
Der 

Hindoustanse, en Persiaanse 
talen, nevens hare declinatie en con. 
jugatie, als mede vergeleijkinge, der 
hindoustanse med de hollandse maat 
en gewighten mitsgaders beduijdingh ee: 
nieger moorse namen etca : 

Door 
Joan josuae Ketelaar, Elbigensem 

En gecopieert dooI 
lsaacq van der Hoeve, van Uijtreght 

Tot Leckenauw A 0 1698: -

Uit dezen titel blijkt in de eerste plaats dat Joan Josua Kete
laar geboortig was uit Elbing, de bekende havenstad in 005t
Pruisen, gelegen aan de Oostzee niet ver van Danzig 1). Ondanks 
zijn Nederlandsch klinkenden familienaam, was hij inderdaad 
een Duitseher, op 25 December 1659 geboren als oudste zoon 
van den boekbinder Josua Kettler. In zijn geboortestad, waar nog 
heden ten dage zijn faam voortleeft, zijn bijzonderheden over 

1) Over Ketelaar cf. Journaal vat' J. J. Ketelaar's hofreis naar 
den Groot Mogol te Lahore, 1711-1713, uitgeg. door J. Ph. Vogel. 
's-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1937 (Werken Linschoten Ver., 
dl. XLI, inleiding, en Hermann Kownatzki, Johann Josua Kettier, 
Elbing's grösster Abenteurer. (Elbinger Jahrbuch, Heft 12-r3, 
1936). Tevoren was het Journaal al gedeeltelijk, in Engelsche ver
taling bewerkt door Mevr. D. Kuenen-Wicksteed, verschenen in 
Journal Panjab Hist. Soc., vol. X (1929), pp. 1--94. 
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zijn jeugd bewaard, die aan zijn vader zeker weinig aanleiding 
moeten hebben gegeven om een zoo schitterende loopbaan voor 
zijn zoon te verwachten. Want in de leer gedaan bij den boek
binder J ohann Schwechausen, placht hij zijn patroon te bestelen 
en trachtte zelfs, deswegen door zijn meester te recht gewezen, 
dezen door middel van arsenicum om hals te brengen. Men 
ziet, de latere gezant bij den Groot-Mogol en den Shäh van 
Perzië hield niet van halve maatregelen. Het merkwaardige van 
het geval is, dat hij er met geen zwaardere straf afkwam dan 
ontslag uit zijn dienstbetrekking. De patroon en diens gasten, die 
van het vergiftigde bier gedronken hadden, waren trouwens van 
den dood gered door de tijdige tusschenkomst van Michael 
Wulf, Senior Pharmacoporum 1). Na nog bij een nieuwen 
patroon in Danzig zich aan diefstal te hebben schuldig gemaakt, 
week de jonge Kettler naar Stockholm uit en twee jaren later, 
in 1682, 22 jaar oud, trad hij als adelborst in dienst der Oost
indische Compagnie. Wij mogen aannemen, dat te zelf der tijd 
zijn familienaam Kettler werd vernederlandscht. Met die naams
verandering schijnt een verbetering in zijn gedrag te zijn samen
gegaan. 

Dat vreemdelingen, vooral Duitschers, dienst namen bij de 
Compagnie was, zooals men weet, een gewone zaak. Maar 
hoogst zelden gebeurde het dat zij het tot zulk een hooge positie 
brachten als Joan Josua Ketelaar. Dit bewijst reeds, dat hij 
iemand was van buitengewone bekwaamheid. Zijn carrière in 
Compagnie's dienst behoeft hier niet te worden nagegaan. Ik 
kan volstaan met te vermelden dat hij reeds in 1683 naar Suratte 
werd gedirigeerd als pennist. Vrijwel al zijn dienstjaren sleet 
hij in Voor-Indië, behoudens een reis naar Mokka in 1705, die 
tot doel had den aankoop van 400.000 pond "cauwa de Mocha". 
Op de terugreis raakte men slaags met een Franschen zeeroover, 

1) In een brief van 21 Dcc. 1932 schreef Sir George Grierson 
mij: "lt is, I fear, the only case of a thief and poisoncr developing 
ioto a philologist." 
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die na hevigen strijd moest afdeinzen. In 1707 volgde een 
tweede dienstreis naar Mokka, waar Ketelaar als opperhoofd 
van het kantoor der Compagnie fungeerde. Toen in het volgend 
jaar de regeering te Batavia een gezantschap naar den Groot
Mogol Bahädur Shäh overwoog, meende men de diensten van 
Ketelaar hiervoor te kunnen benutten "ten aansien van syne 
ervarentheyt en bequaemheyt in de Moorse taele en costuymen". 
Met "de Moorse taele" werd ongetwijfeld het Hindoestäni 
bedoeld 1). 

Inderdaad werd Ketelaar in 1710 met de leiding van het gezant
schap belast en tevens bevorderd tot den belangrijken post van di
recteur van het Suratsche kantoor, van waaruit de geheele handel 
in Noordelijk Indië werd bestierd. Eerst den 8sten Februari 1711 
ging het gezantschap, dat uit wel veertig Europeanen bestond en 
kostbare geschenken voor den keizer en diens hof medevoerde, 
op weg van de havenstad Suratte, waar het op 7 Februari 1713 
terugkeerde. De hofreis had dus precies twee jaren geduurd. De 
moeilijkheden, waarmede men te kampen had gehad, waren 
ontzaglijk geweest, want het was de tijd waarin het verval en 
de ontbinding van Akbar's rijk een aanvang namen. Nog ont
zaglijker waren de kosten, meer dan een millioen guldens, en 
het resultaat nihil. Want nog voordat Ketelaar de westkust had 
bereikt, had hij moeten vernemen dat de keizer Jahändär Shäh, 
van wien hij met ongeloofelijke moeite de gewenschte farmän's 
voor den Nederlandsehen handel had weten te verwerven, door 
zijn broeder's zoon FarruJffisiyar was verslagen en om hals ge
bracht. Het was niet te verwachten, dat de nieuwe vorst de door 
zijn oom geschonken privileges zou eerbiedigen. 

Het was niet te verwonderen dat de hooge regeering te 
Batavia weinig ,gesticht was over den afloop der kostbare en 
nuttelooze ambassade. Ketelaar oogstte weinig dank en kreeg 
onvriendelijke woorden te hooren. Dit was onbillijk; want ge-

1) De Mohammedanen in Indië worden steeds Mooren genoemd 
in tegenstelling tot de Hindoes, de "heidenen". 
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durende den gebeelen gevaarvollen tocht had hij blijk gegeven 
van groot beleid, eindeloos geduld en, waar het noodig was, van 
vastberadenheid en moed. Dat men te Batavia zijn groote ver
diensten toch wel erkende, blijkt wel het best hieruit, dat 
Gouverneur Generaal en Raden hem jn 1715 een nieuwe be
langrijke opdracht gaven, n.l. de leiding van een gezantschap 
naar den Shäh van Perzië, ondanks de omstandigheid dat zijn 
gezondheidstoestand blijkbaar veel te wenschen overliet en hij 
dan ook reeds "sijn verlossinge vandaar [d.w.z. van Suratte] 
versogt en g'obtineert hadde". Van deze tweede hofreis is 
Ketelaar niet teruggekeerd; op de terugreis overleed hij in de 
havenplaats Gamron, meer bekend als Bandar 'Abbäs, op 12 Mei 
1718. Bij deze ambassade behoeven wij verder niet stil te staan. 
Alleen zou ik den wensch willen uitspreken dat Ketelaar's Per
zische gezantschapsreis evenals zijn vroegere reizen naar Arabië, 
waarvan de volledige dagregisters in het Rijksarchief aanwezig 
zijn, een bekwamen uitgever moge vinden. 

Wat ons hier vooral interesseert, is de vraag, op welk tijdstip 
van zijn Indische loopbaan Ketelaar zijn "Instructie off onder
wijsinge der Hindoustanse en Persiaanse talen" heeft op schrift 
gesteld. Grierson nam aan dat het omstreeks het jaar 1715 zou 
zijn geweest. Maar het handschrift in het Rijksarchief is geda
teerd "Tot Leckenauw A~ 1698". Verder vermeldt de titel dat 
de Instructie was "gecopieert door Isaacq van der Hoeve van 
Uijtreght". Nu vangt het geschrift aan met een "Ad Lectorem 
8enevolum", waaronder staat: was getekent Isaak van der 
Hoeve, zoodat wij moeten aannemen dat ons manuscript een 
copie is. Het is van belang dit te constateeren, omdat het de 
mogelijkheid opent voor verschrijvingen, die bij een dergelijke 
stof niet uitgesloten zijn, hoe sierlijk een handschrift de onbe
kende pennist ons ook te bewonderen geeft. Nu blijkt uit de 
Compagnies bescheiden, dat Ketelaar in 1700 een belangrijke 
opdracht van de regeering te Batavia ontving, te weten, het in 
1699 "gelichte", d.w.z. opgeheven, kantoor te Agra opnieuw op 
te richten en den handel daar ter stede en eveneens in Lucknow 
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te organiseeren. Zijn assistent bij deze werkzaamheid was Isaac 
van der Hoeve. Een brief van den Directeur en Raad te Suratte, 
gedateerd 14 Mei 1700, aan Ketelaar en zijn assistent, waarin zij 
worden aangespoord "hare competiteurs, soo Engelse, als Fran· 
een, Armeenders en ander slagh van volck meer te vercloecken", 
vermeldt dat beiden "soowel den één als den anderen ettelycke 
jaaren in die quartieren doorgebraght" hadden. Juist dit lang
durig verblijf in Agra en Lucknow, plaatsen waar met Delhi 
het zuiverste Hindoestäni gesproken wordt, bood een voortref
felijke gelegenheid om een juiste kennis van die taal op te doen. 
Te Lucknow, de uit de geschiedenis der Mutiny zoo wel bekende 
hoofdstad van het koninkrijk Oudh, heeft dus Ketelaar in 1698 
zijn "Instructie" door zijn assistent laten copieeren. 

Het Hindoestäni, dat Ketelaar in zijn "Instructie" behandelt, 
was de lingua franca van geheel noordelijk Indië en in beperk
ten zin ook van het Zuiden, het gebied der Drawidische talen. 
Het ontstond gedurende het tijdperk der Mohammedaansche 
overheersching en bleef zich handhaven na de vestiging der 
Britsche heerschappij. De behoefte aan een dergelijke omgangs
taal deed zich vooral gevoelen in de legerplaats en, wat bijm 
hetzelfde was, aan het hof der afstammelingen van Tamerlan, 
die in het Westen bekend waren onder den naam van Groot
Mogol. Want de verlichte politiek van Akbar, den grootsten 
van die merkwaardige rij van vorsten, beoogde een verzoening 
tusschen zijn umarä van Iraansehen en Toeraanschen bloede, die 
den Isläm aanhingen, en de mahäräjas van Rajputana, die den 
ouden inheemsehen godsdienst beleden. Het Hindoestäni was 
trouwens reeds ontstaan, v66rdat de laatste en meest befaamde 
onder de moslimsche dynastieën van Indië in 1526 met Bäbar's 
verovering haar aanvang nam. Als eerste dichter in het Hin
doestäni geldt immers Amir Khusru, bijgenaamd Tüti-i-Hind 
of "de Papegaai van Indië", die in de 13de eeuw leefde en in 
1325 stierf 1). Men kan dus gerust aannemen dat de lingua 

1) R. B. Saksena, A history of Urdu literature, Allahabad 1927, 
p. 10. 
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franca van Indië begonnen is zich te vormen van af de vestiging 
der eerste Mohammedaansche dynastie in Delhi. De benaming 
Urdu, waarmede het Hindoestänï vaak wordt aangeduid, is een 
verkorting van zabän-i-urdü, d.w.z. taal van de legerplaats 
(Perz. zabän en Turksch urdü, waaruit Ned. horde is ontstaan). 

Het Hindoestänï of Urdu is gebaseerd op het Hindï en wel 
den westelijken tak van die taal, wier gebied zich uitstrekt over 
de geheele vlakte van den Ganges met uitzondering van 
Bengalen. Eigenlijk is het juister te zeggen: het Hindoestänï is 
Westelijk Hindi, in zijn woordenschat gewijzigd door de op
neming van tallooze Perzische woorden. Met deze Perzische 
elementen zijn natuurlijk ook talrijke Arabische en vrij wat 
Turksche woorden meegekomen. Gedurende de 16de eeuw 
wordt het dan verder verrijkt met Portugeesche woorden, meest 
ter aanduiding van voorwerpen, die tevoren in Indië onbekend 
waren, zooals girjä (kerk), mëz (tafel) , ~miz (hemd), säbun 
(zeep), pädrï (geestelijke), enz. Het spreekt van zelf, dat in de 
18de en 19de eeuw het vooral het Engelsch was, waaruit vele 
woorden werden overgenomen. 

Maar al die vreemde elementen hebben de structuur van de 
taal niet aangetast. Deze komt overeen met die der overige 
nieuw-indoarische dialekten. De groote rijkdom van nominale 
en verbale uitgangen, die het oud-Indisch met andere talen der 
oudheid gemeen heeft, is in de daarvan afgeleide moderne 
talen verloren gegaan. 

Wat den woordenschat betreft, kan men zeggen dat de werk
woorden van het Hindi en Urdu met slechts enkele uitzonde
ringen (inf. farmänä, bevelen, van Perz. farmän) zuiver Indisch 
zijn en dus terug te vinden in Sanskrit en Präkrit; b.v. hönä, 

z~in, worden (Skt. bhü-), karnä, doen (Skt. kar-) , khänä, eten 
(Skt. khäd-), jänä, gaan (Skt. yä-), sunnä, hooren (Skt. sru-), 
sönä, slapen (Skt. svap-), ha~snä, lachen (Skt. has-), gänii, 
zingen (Skt. gäi-). Het zijn vooral de substantiva en in mindere 
mate de adjectiva, adverbia en postposities, waaronder de 
vreemde indringing zich heeft doen gelden. Hierbij dient nog te 
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worden opgemerkt dat men tal van werkwoordelijke begrippen 
kan uitdrukken door een Arabisch, Perzisch of zelfs Engelsch 
substantief te verbinden met de bovengenoemde verba hönä, 
kamä en jänä, b.v. rawäna hönä, vertrekken; paidä hönä ont
staan; dlusl kamä baden; 'ar+ kamii, verzoeken; taliiS karnä, 
onderzoek doen; fateh (Ar. fatl}) kamii, overwinnen. Een voor
beeld van een Engelsche combinatie is fël hönii, voor een 
examen zakken (Eng. to fail!). 

Merken wij ten slotte nog op, dat het Urdu steeds wordt 
geschreven in het eveneens voor het Perzisch gebruikelijke 
Arabische schrift, waaraan enkele varianten van de gangbare 
leUerteekens t, d en r zijn toegevoegd ter aanduiding van de 
lingualen (of cerebralen), terwijl voor het Hindi het aan sans
kritisten wel bekende Nägari-schrift wordt gebezigd. 

In de 17de en 18de eeuw was vertrouwdheid met het Hin
doestäni voor Europeanen, die in Indië verblijf hielden, nog 
veel noodiger dan tegenwoordig, nu alle Indiërs van eenige 
opvoeding het Engelsch verstaan. Men krijgt den indruk dat de 
hoogere beambten van onze Compagnie in het algemeen een 
zeer behoorlijke kennis van die taal bezaten. Weliswaar waren 
SuraUe en de andere plaatsen in Gujarät, waar zich kantoren 
bevonden, niet bijzonder geschikt om het zuiverste Urdü te 
leeren, aangezien daar Gujaräti als landstaal gesproken wordt. 
Nog ongeschikter waren de factorijen langs de kusten van 
Malabär en Coromandel. Maar de Compagnie onderhield ook 
kantoren in Agra en Lucknowen eerstgenoemde stad lag in 
het centrum van het Hindoestansche taalgebied. Het opperhoofd 
van het kantoor te Agra vervulde in de 17 de eeuw eenigszins de 
functie van agent of, wil men, gezant bij het keizerlijk hof, dat 
wel niet permanent ergens gevestigd was, maar zeer vaak ver
blijf hield in Agra en Delhi. De groote Akbar had een voor
liefde voor Agra, naar hem dan ook Akbaräbäd genoemd, zijn 
kleinzoon Shäh Jahän voor Shähjähanäbäd, het nieuwe Delhi, 
door hem zelf gesticht, terwijl Akbar's zoon en opvolger 
Jahängir zich gaarne te Lahore ophield. De allerlaàtste vorsten 
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uit den vervaltijd der doorluchte dynastie moesten zich wel be
perken tot Delhi en omstreken, zooals werd uitgedrukt in het 
spotrijmpje: Shäh 'Alam az Dihlï tä Pälam, d.w.z. "Shäh 'Alam 
(lett. Koning der Wereld) van Delhi tot Pä1am". Pälam is een 
dorp enkele mijlen ten zuiden van de wallen van Delhi gelegen. 

De vriendschappelijke verhouding, die soms blijkt te hebben 
bestaan tusschen de Nederlandsche kooplieden en sommige 
umarä in keizerlijken dienst, kan nauwelijks bestaanbaar zijn 
geweest zonder een praktische taalkennis bij eerstgenoemden. 
Hetzelfde geldt van den geregelden omgang met de inlandsche 
makelaars - de heidensche volmachten, zooals ze in Com
pagnie's bescheiden worden genoemd -, met wier hulp en be
middeling de handelszaken werden afgedaan. Hun namen 
worden soms vreemd verhaspeld; maar het is duidelijk dat het 
Hindoesche kooplui van aanzien waren, die vermoedelijk tot de 
kaste der Baniya's behoorden. De Fransche reiziger-geneesheer 
François Bernier vertelt dat bij de plundering van Suratte door 
den beruchten Marathenvorst Sivajï het huis van den pas over
leden makelaar der Hollanders gespaard werd "paree qu'on luy 
fit entendre qu'il avoit été grand Aumosnier". In Compagnie's 
bescheiden wordt deze makelaar Mondas genoemd; hij heette 
inderdaad Möhan Däs met bijvoeging van parek. 

Wanneer wij onzen kooplieden een behoorlijke kennis van 
het Hindoestansch meenen te mogen toekennen, moet daarbij een 
belangrijke beperking worden gemaakt. Zij konden de taal 
lipreken en verstaan, maar niet schrijven of lezen. Het is be
grijpelijk dat zij werden afgeschrikt door het vreemde letter
schrift. Zelfs Ketelaar, die toch in 1707 reeds te Batavia een 
reputatie als taalkenner had gevestigd, had het zeker niet verder 
gebracht dan spreken en verstaan. Uit de wijze waarop hij in 
zijn "Instructie" de woorden weergeeft, ziet men dat hij afging 
op zijn gehoor. Nergens blijkt dat hij bekend was met het 
Arabische schrift en geen enkele letter daarvan is in zijn werk 
te vinden. 

Uit den titel van Ketelaar's "Instructie" blijkt al dadelijk dat 
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deze bedoeld was voor onderricht niet alleen in de "Hindou
stanse", maar ook in de "Persiaanse" taal. De rede van deze 
combinatie ligt voor de hand. In den tijd der Groot-Mogols was 
het Perzisch de taal van het hof en de kanselarij. Alle staats
stukken - farmän' s en parwäna' s - werden in bloemrijk 
Perzisch opgesteld. De opschriften op paleizen en mausolea ge
tuigen nog van de voorliefde der afstammelingen van Tamerlan 
voor de zoete taal van Färs. Het spreekt van zelf dat inscripties 
op moskeeën in het Arabisch zijn gesteld; het zijn bijna uit
sluitend teksten uit den Qurän. 

Het was bon ton aan het hof en onder de rijksgrooten om 
onder het gesprek verzen van Perzische dichters, vooral van 
Sa'dï, te citeeren. Abul Fa?:l, de bekwame minister en vertrouw

de vriend van Akbar, schreef zijn beroemde werk Aïn-i Akbarï 
in het Perzisch en Akbar's zoon en opvolger Jahängïr (aan lezers 
van Van Limburg Brouwer's historischen roman wel bekend als 
de wufte kroonprins Selim) bezigde die zelfde taal voor zijn 
gedenkschriften. Haast uit iedere bladzijde van de merkwaar
dige Mémoires van dien kunstzinnigen vorst blijkt, hoe zeer hij 
vertrouwd was met de groote Perzische dichters. En hij niet 
alleen. Zoo verhaalt hij 1), dat in het 16de jaar van zijn regee
ring hij bericht ontvangt, dat zijn schoonvader, tevens groot
vizier, I'timäd-ud-daulah door een ziekte was aangetast, die 
voor zijn leven deed vreezen. Onmiddellijk spoeden de keizer 
en zijn gemalin Nür Jahän zich naar de sponde van den zieke. 
Deze ligt op sterven in een toestand van bewusteloosheid, waar
uit hij nu en dan ontwaakt. Dan vraagt Nür Jahän, op Jahängïr 
wijzende, aan haar vader: "Herkent ge hem?" waarop de ster
vende man onmiddellijk antwoordt met een vers van Anwarï, 
waarin gezegd wordt: "Zelfs een man, die blind is van zijn 
geboorte af, kan de majesteit herkennen in het Sieraad-der-

1) The Tuzuk-i-Iahängirï or Memoirs of lahängïr, translated by 
Alexander Rogers, edited by Henry Beveridge, vol. 11, London 
";14, p. 222. 
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wereld, d.w.z. in den koning". Een goed hoveling en een homme 
de lettres was I'timäd-ud-daula tot op zijn sterfbed. 

De correspondentie met het hof niet alleen, maar ook met de 
plaatselijke autoriteiten in Gujarät - den sooahdär of gouver
neur der provincie te AJ:tmadäbäd, den stadsvoogd, den 
sabandhaer (Perz. ~lJäh-bandar) of havenmeester en den tol
meester die allen Mohammedan~n waren - moest worden ge
voerd in het Perzisch. Het spreekt van zelf dat het recht gebruik 
van deze litteraire taal voor de briefwisseling met personen van 
gezag veel hoogere eischen stelde dan het Hindoestansch, waar
bij men zich kon vergenoegen met een vlot hanteeren van de 
ordinaire spreektaal. Men bediende zich dan ook van een "Per
siaans schrijver", die aan het kantoor te Suratte verbonden was. 
Zulk een schrijver was echter niet een Pers en evenmin een 
Moslimsche Indiër, zooals men zou verwachten. Het waren 
Hindoes, die deze functie vervulden. Dit blijkt al dadelijk uit 
den naam van den "Persiaans schrijver", die Kelelaar op zijn 
hof reis naar Lahore vergezelde. Bendrabendas wordt hij in het 
journaal genoemd, en hierin is de naam Bindräban Däs ge
makkelijk te herkennen. 

Een enkele maal ontmoet men onder Compagnie's dienaren 
een persoon, die vertrouwd is met het Perzisch. Dit wordt ons 
herhaaldelijk verzekerd van Rogier Be(e)renaard, die als Kete
laar's secunde of adjunct een belangrijk deel nam aan de am
bassade. Toen beide heeren op 25 September 1712 hun afscheids
bezoek brachten bij den rijkskanselier ~ü-l-fiJ.<är Khän, den 

feitelijken bestuurder van het rijk, werd deze door Beerenaard 
in het Perzisch toegesproken, nadat Ketelaar tevoren ,,lijn 
Vorstelijke Doorluchtigheyt" "in de Hindoustanse tael monde
lingh voor sijn vermogende gunst en hulp ontrent 't bevorderen 
van 's E. Comp. saeken beweesen" bedankt had 1). Wat meer 
zegt, Ketelaar's adjunct kon ook Perzisch lezen, zoodat hem op
gedragen werd de uit de kanselarij ontvangen farmän' s te ver-

1) Journaal V UfI Ketelaar's 11 ofreis, p . 229. 
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talen en hun inhoud te verifieeren. De gezant vond dan ook 
aanleiding om bij 't indienen van zijn rapport aan de regeering 
te Batavia den koopman Berenaard te prijzen wegens zijn "niet 
gemeene bequaamheyt, waartoe de perfecte Persiaanse taal- en 
schrijfkunden hem in zijn onvermoeyden yver aan het Mogolse 
hof etc. al veel gesecundeerd heeft" 1). Vermelden wij nog dat 
Rogier Berenaard 28 November 1733 in Bengalen is overleden. 
In de voormalig Nederlandsche kerk te Chinsurah, waar hij 
moet zijn begraven, kan men nog zijn wapenbord zien hangen. 
Het vertoont een zittenden zwarten beer en ook als wapen
houders fungeeren twee zwarte beren, blijkbaar een toespeling 
op zijn familienaam, die wel eigenlijk Bemard of Beemaard zal 
zijn geweest 2). 

De Perzische correspondentie van het kantoor der Compagnie 
te Suratte is alleen in Nederlandsche vertaling bewaard ge
bleven, aangezien het gebruikelijk was geen afschriften der origi
neele stukken naar Batavia en patria over te zenden, maar 
translaten. Het Rijksarchief bezit een groote menigte van zulke 
"Persiaanse translaten", waarvan men enkele kan vinden in mijn 
uitgave van Ketelaar's hofreis a). Zelfs in zakelijke brieven van 
ondergeschikte beambten van den Groot-Mogol kan men door 
het Nederlandsch heen soms citaten uit Sa'di's Gulistän her
kennen '). 

In dit verband zij nog opgemerkt, dat enkele jaren geleden 
eenige copieën van Perzische brieven, die van het kantoor te 
Suratte moeten zijn uitgegaan, te Leiden voor den dag zijn ge
komen. Zij waren in het bezit van den heer E. H. J. Cunaeus, 
een afstammeling van Joan Cunaeus, die vooral bekend is van
wege zijn ambassade naar den koning van Perzië in 1651-52. 

1) Ibidem, pp. 82, 341, 395, 398. 
2) c. R. Wilson, Journal Asiatic Society of Bengal, vol. LXXIII 

(1904), part I, p. 274, heeft Rogier Ber.enaard's naam herkend in 
de initialen van het op.schrift: R. B. Obiit 28 Nov. a. 1733. 

3) Hofreis, pp. 309-331. 
4) Ibidem, p. 314, n. 3. 
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Hij was een zoon van den bekenden Leidschen hoogleeraar 
Petrus Cunaeus (t 2 Dec. 1638). De eigenaar, die werkzaam was 
in den hortus academicus, gaf ze in 1933 ten geschenke aan het 
Academisch historisch museum; maar het bestuur van deze 
instelling was terecht van meening, dat deze documenten metr 
op hun plaats waren in het Rijksarchief, waar zij zich thans be
vinden. Zij dateeren van het 30ste regeeringsjaar van Shäh 
Jahän (A. D. 1656) en zijn gericht aan dezen keizer, aan zijn 
oudsten zoon Därä Shukoh, aan zijn oudste dochter J ahänärä, 
aan ~ürï Khänam, de voedster van genoemde prinses, en aan 
verscheidene rijksgrooten van het keizerlijk hof. Aangezien deze 
brieven wellicht de eenige specimina zijn van de uitgebreid:: 
Perzische correspondentie van de Compagnie in Hindoestän, 
verdienen zij, dunkt mij, door een kenner van het Perzisch nader 
bestudeerd en uitgegeven te worden. 

Keeren wij thans terug tot Ketelaar's "Instructie". Bij Isaak 
van der Hoeven's toespraak "Ad Lectorem Benevolum" die aan 
de Voorrede voorafgaat, behoeven wij niet lang stil te staan. 
Ketelaar' s assistent wijst op het groote nut van het aanleeren 
van vreemde talen; "want", zegt hij, "in een vreemt land sonder 
tael-kunde vind men sigh med een stomme ge-evenaert". 

In zijn Voorrede maakt Ketelaar eenige opmerkingen over 
het gebruik van het Hindoestänï en Perzisch in Indië. "De 
taaIe", zegt hij, "bij de hindoestanse, gousouratse, bengaalse 
mahometanen gebruykelyck is meest afhangende van het per
siaens; door de taele der heydenen (welker landen nu door de 
mooren werden geregeert) is de persiaense en heydense taele 
door den anderen gemengelt, en welke als nu bij de mooren 
werd gebruykt, die door den bank Hindoustanki boelie 1) of 
hindoustanse tale genoemd werd, hoe wel 't med reght het ver
bastert hindoustans magh geheten werden, want de taaIe der 
moorse mahomethanen verre med die van de reghte hindoustan-

1) H industän-ki M/i. 
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ners off heydenen is verschillende, en om tusschen de moorse en 
heydense tale in het noemen een verschil te maken, zoo noemt 
men der mooren tade, gelijk boven gesijd, Hindoustanki boelie" . 
Hij merkt verder op dat "omtrent Agra, Dilli, Lahoor en Kas
mier de moorse [tade] op het suyverste gesprooken werd". Zijn 
opmerking dat "in de moorse tale geen geschrift werd gevonden, 
nogt ooyt is geweest", is, zooals wij reeds zagen, niet juist. Ten 
slotte wijst hij op de moeilijkheid om Hindoestansche en Per
zische woorden in Latijnsche letters weer te geven. "Veele 
woorden", zegt hij, "zijn bij naa onmogelijcken soowel in 't per
siaans als hindoustans naar de regte uytspraek in duytsche 
letters te stellen, vermits veel letters van de genoemde tale maer 
halven binnen 's monds werden gepronuncieert, dier halve die 
tade sonder opmerking reght te leeren moeyelijcken valt, ook 
vind men geen kleynen hoop onder de mooren die haer woorden 
800 verbastert heen spreeken dat bij naa niet weten, wanneer 
gevraegt werden, oH het persiaans dan hindoustans is, en dit 
is de oorsaak dat de grootste hoop van de mooren weder 
schrijven nogh lesen leeren". 

Wij kunnen ons levendig voorstellen, dat het Ketelaar niet 
gemakkelijk is gevallen de woorden op het gehoor af "in 
duytsche l~tters", zooals hij het noemt, weer te geven. Maar de 
moeilijkheid, die hij daarbij ondervond, zal wel minder te wijten 
zijn geweest aan onduidelijke uitspraak dan aan de omstandig
heid dat het Hindoestansch en Perzisch klankwaarden bezitten, 
die in het Duitsch en Nederlandsch onbekend zijn. Op deze 
kwestie hoop ik straks terug te komen. 

Om nu een denkbeeld te geven van den inhoud van Ketelaar's 
"Instructie", wil ik beginnen met hier de titels der 53 hoofd
stukken, waarin hij zijn werk verdeelt, te laten volgen, zooals 
ze gegeven worden in het "Register der Capitulen", dat na de 
Voorrede komt. 
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I. van God 26. van de specereyen 

2. van de wereld 27. van de juwelen 

3. van de lughtsvertoogen 28. van de berghgiften 

4. van de winden 29. van 't geld 

5. van de gewesten des werelds en 30. van de land-schappen 

elementen 31. van 't schip en toebehooren 

6. van de mensch en sijn deelen 32. van de verruwen 

7. van de familien 33. van de tijden 

8. van de hooge ampten 34. van de maanden 

9. van de kunst, ambaght en kleine 35. van de dagen 

ampten 36. van 't getal 

10. van de militaire ampten 37. van 't ordergetal 

11. van de verscheyde natien 38. van 't gebrooken getal 

12. van de veraghte en oneerlen 39. van d' vijf sinnen 

ampten 40. van verscheyde siecktens 

13. van de viervoetige land- 41. van verscheyde oliteyten 

gediertens 42. van de substantiva en adjectiva 

14. van 't gevogelte 43. van de adverbia 

15. van 't bloeyeloose gedierte 44. van de verba 

16. van de feneynige gediertens 45. verba der eerste conjugatie 

17. van de vischen 46. declinatie der persiaanse taele 

18. van de eetwaaren 47. conjugatie der do taaIe 

19. van de dranken 48. declinatie der moorse taale 

20. van de kleederen 49. conjugatie der moorse taaIe 

21. van 't huys en sijn deelen 50. beduyding eeniger moorse 

22. van 't huysraed en gereet- namen 

schappen 51. naast-geleykende woorden 

23. van de oorlogs behoeften 52. explicatie eeniger hindoustanse 

24. van den boom en sijn vrughten woorden 

25. van de thuyn en veld vrughten 53. reductie van ceren en ponden 

659 



18 

Het laatstgenoemde hoofdstuk komt in ons handschrift niet 
voor, hoewel in den titel van de "Instructie" het bedoelde 
onderwerp speciaal wordt genoemd. Want de ,.reductie van 
ceren 1) en ponden", die in cap. 5.~ behandeld had moeten wor
den, zal zeker wel identiek zijn met de "vergeleijkinge der hin
doustanse med de hollandse maat en gewighten", die in den 
titel wordt vermeld, maar die in het geschrift ontbreekt. Als 
compensatie vinden wij na cap. 52 nog de Tien Geboden, De 
Twaalf artijkulen onses algemeenen ende ongetwijffelden Chris
telen geloofs, en "Tonse vader", in "Duijts", d.w.z. Nederlandsch, 
en Hindoustans, in twee kolommen naast elkander geplaatst. 
Het werk besluit met een "Index Verborum et Rerum vel regis
ter der woorden en verhandelingen", welke de laatste 21 blad
zijden van het manuscript inneemt. 

Dan komt er in Ketelaar's "Instructie" nog een hOTS d'oeuvre 
voor, dat verdient te worden vermeld. Na cap. 47 "van de con
jugatie der persiaanse tale" is het volgende ingelascht: 

"In de persiaanse taele zijn verscheyde woorden die byna med 
het latyns overeenkomen 

Persiaans Latijns Duijts 
pader pater vader 
mader mater moeder 
musch mus muijs 
dend dens tant 
kalem calamus penne 
ne në neen 
jugl jugum jo 
tu tu ghij 
du duo twee 
no novem negen 
de decem tien 
pare pars deel 

1) Met ceren wordt bedoeld Hindi sèr, dat een zeker gewicht 
aanduidt. 
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Eenige p~rsiaanse woorden die med hed duijts accordeeren 
brader broeder storgh ster 
dogter dogter nahm naem 
berber barbier nou nieuwd 
lep lip bend band 
kal kaal 

Dit lijstje van grootendeels stamverwante woorden geeft wel
iswaar geen aanleiding om Ketelaar den grondlegger der indo
germaansche taalwetenschap te noemen. Toch is het aardig dat 
hij de overeenkomst van eenige verwantschaps-, telwoorden enz. 
in 't Perzisch, Nederlaoosch en Latijn heeft opgemerkt, al ver
wondert het ons dat hij naast "brader-broeder", "nahm-naem" 
en "nou-nieuwd" ook niet het Latijnsche equivalent heeft ge
plaatst. Dit leek hem zeker te gewaagd en bewijst zijn weten
schappelijke voorzichtigheid. Ook blijkt uit de aangehaalde pas
sage, evenals uit andere plaatsen der "Instructie", dat de 
vroegere boekbinder-leerling eenige kennis van het Latijn bezat. 
Grieksch kende hij blijkbaar niet; anders zou hij deze taal allicht 
mede in zijn comparatie hebben betrokken. 

Op dezelfde bladzijde .onderaan vinden wij nog ~en curiosum, 
dat Ketelaar zeker aan de vergetelheid heeft willen ontrukken, 
hoewel het in zijn "Instructie" nauwelijks op zijn plaats was. 
Het is een persiflage van den regeerenden keizer Aurangzëb 
(1659-1707), die weliswaar den lof verdient van de laatste der 
werkelijk groote Groot-Mogols te zijn geweest, maar die toch 
bij velen zijner onderdanen, vooral onder de Hindoes, hoogst 
impopulair moet zijn geweest om zijn onverdraagzaamheid en 
arglist en niet minder door de omstandigheid, dat hij zijn vader 
Shäh J ahän had onttroond en gevangen gezet en zijn drie broe
ders om hals gebracht om den troon te bemachtigen. De be
doelde schimpscheut, die aan Ketelaar zeker door één van zijn 
"moorse" of "heydense" vrienden was ingefluisterd, geeft hij als 
volgt weer: 
Kicke sedder jahaon tsjoen badder manier sja oranglleeb, 

alem sjier 
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Sicke sedder jahaon, tsjoen koers pannier noerangsieb bradder 
kose hoebabagier 

In correcten vorm zou dit luiden: 
Kik ~adr-i jalzän éün badr-i munir Säh Aurangzëb, 'älam-sir 
Sik ~adr-i jahän éün (turs-i panir Nürang-zëb, birädar-kus 

hubäb-gir 
In vertaling: De oogappel van de eereplaats der wereld als de 

volle maan, koning Aurangzëb (lett. Troon-versierder), de 
wereldleeuw; de penis van de eereplaats der wereld, als een 
schijf kaas, de listen-versierder, de broedermoorder, de zeepbel
grijper 1). 

Wanneer wij nu nagaan wat Ketelaar ons in zijn 52 kapittelen 
aanbiedt (kap. 53 is, zooals wij zagen, achterwege gebleven), 
dan treft het ons dat de benaming "grammatica", waarmee men 
gewoon is het werk aan te duiden, eigenlijk niet geheel juist is. 
Het is grootendeels een vocabularium en pas in de tweede 
plaats een spraakkunst. Niet meer dan 5 secties (45-49) zijn 
aan de grammatica gewijd en twee daarvan (46-47) hebben 
betrekking op het Perzisch. Nu heeft Millius zich in zijn Latijn
sche bewerking bepaald tot het grammaticale gedeelte en op die 
manier is de minder juiste benaming "Hindustänï grammar" in 
de wereld gekomen. Wij kunnen dien naam trouwens blijven 
gebruiken, aangezien de "Instructie" inderdaad de, voor zoover 
wij weten, oudste spraakkunst van het Hindoestansch bevat. 

Het is duidelijk dat het Ketelaar er niet om te doen was een 
wetenschappelijk werk te produceeren; zijn doel was een prak
tische handleiding samen te stellen om den dienaren der Com
pagnie het aanleeren der omgangstaal, alsmede van het officieele 
Perzisch, gemakkelijk te maken. Aan dit doel zou het geschrift 

1) Den correct en vorm en vertaling heb ik te danken aan de 
vriendelijke hulp van mijn ambtgenoot, Dr. J. H. Kramers. De 
bete eken is der beide beginwoorden is onzeker. In plaats van 
'älam-Jir zot! men 'älam-gir (Iett. wereld...grijper) verwacht hebben, 
aangezien dit de naam was, door Aurangzëb bij zijn troonsbestijging 
aangenomen. Ook correspondeert dit beter met hubäb-gir. 
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uitstekend hebben voldaan, indien de autoriteiten te Batavia en 
in patria, die toch zeker wel van Ketelaar's werk kennis hebben 
gekregen, het juiste inzicht hadden gehad om het te laten druk
ken. Dit heeft men verzuimd en in stede daarvan het hand
schrift aan Millius afgestaan, die 45 jaren na de samenstelling 
een klein gedeelte er van deed verschijnen in een vorm, waarin 
het ongeschikt was voor het beoogde gebruik. 

In zijn woordenlijsten heeft Ketelaar de woorden in drie; 
kolommen gerangschikt met bovenschrift "Nederduyts", "Hin
doustans" en "Persiaans". Maar men bespeurt al ras, dat het 
Perzisch er slecht is afgekomen. In de derde kolom zijn veel 
open plaatsen en op sommige bladzijden is de heele derde kolom 
blank. Een groot aantal "Persiaanse" woorden is doorgestreept 
en met een andere hand (misschien die van Ketelaar zelf) ver
vangen door woorden, die bij nader inzien juister waren ge
bleken. Ook is een aantal met een andere hand, blijkbaar later, 
toegevoegd. Dit wijst op een loffelijke poging om het werk in dit 
opzicht te verbeteren. Maar men krijgt toch den indruk dat de 
samensteller geen heel grondige kennis van het Perzisch bezat, 
hetgeen overeenkomt met het verhaal van zijn afscheidsaudiëntie 
bij den rijkskanselier Zü-I-fi~är, toen hij het Perzisch wijselijk 
aan zijn secunde Ber~aard overliet. Aangezien ik, wat mijn 
kennis van die aantrekkelijke taal betreft, in hetzelfde geval 
verkeer als Ketelaar, wil ik het "Persiaanse" gedeelte daarvan 
aan meer bevoegden overlaten en mij bepalen tot het Hindoe
stansch. 

Een enkel woord over de translitteratie, als ik het zoo noemen 
mag, die aan Ketelaar volgens zijn eigen getuigenis in zijn Voor
rede zooveel moeite had gebaard. Consequentie hierin zal men 
zeker niet verwachten in een tijd, toen men bij de spelling der 
inheemsche taal z66 weinig consequent was, dat men zelfs per
soonsnamen telkens anders gespeld ziet. Zoo vindt men in cap. 
14 "van 't gevogelte" het woord kabütar (duif, cf. Skt. kapöta) 

weergegeven met gkabouter, en onmiddellijk daaronder dsjengli 
(kabouter i.e. jaTJglï kabütar, voor wilde duif, terwijl op blz. 21 
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"duivenhok" wordt vertaald mrt kaboeterka derba (kabütar-kä 
darba(?). Een verbijsterende verscheidenheid heerscht ook in 
het weergeven der gutturale spiranten kb en gh. Het zou voor 

de hand liggen de eerstgenoemde spirant weer te geven met 
onze eh, die dezelfde klankwaarde heeft. Inderdaad vindt men 
eOOnna (i.e. khäna) als "Persiaans" voor "gemeen huys", even
zoo in allerlei samenstellingen, zooals delter ehanna (i.e. daltar 
~äna) voor "schrijv-kamer". 

Zoo ook naehoda (i.e. Perz. nä-khudä) voor "schipheer". 
Daarentegen toopghanna daroga "stukmeester", hoewel de 
samenstelling töPkhäna hetzelfde element khäna bevat, en even
zoo ghoeny (Perz. khünï) "moordenaer". 

Zooals van zelf spreekt, wordt gh ook gebezigd voor de gut
turale media aspirata, b.v. gher (i.e. goor). 

Nu moet men, dunkt mij, twee omstandigheden in aanmer
king nemen, die het voor Ketelaar nog lastiger moeten hebben 
gemaakt, de vreemde woorden "naar de regte uytspraak in duyt
sche letters te stellen". Het Nederlandsch was niet zijn moeder
taal, en het Hoogduïtsch zal hem vaak dwars hebben gezeten. 
Bovendien komen er in Arabische en Perzische woorden conso
nanten voor, die voor een Hindoe even moeilijk zijn uit te 
spreken als voor sommige Europeanen; b.v. de spiranten kb en 
gh, die aan het Indisch vreemd zijn en dan ook door de Hindoes 

gewoonlijk in de uitspraak worden vervangen door de geaspi
reerden kh en gh. Dezelfde moeilijkheid doet zich voor bij de z, 
door den Hindoe vaak uitgesproken als de Indische j. Feitelijk 
is Ketelaar dan ook volkomen verantwoord, wanneer hij "deur" 
weergeeft met Hindoestäni derwaasje, en voor het Perzisch met 
(lerwasa, hoewel natuurlijk in beide gevallen Perzisch dar

wäza is bedoeld. Zoo is ook sjemidaar (Perz. zamindär) te ver
klaren, dat met "landvoogd" vertaald wordt (p. 6). 

De asPiratae, die het Hindi van het Oud-Indisch heeft geërfd, 
worden in 't algemeen juist weergegeven. Dat vergissingen voor
komen, is vergeeflijk, b.v. panka (p. 22) i.e. pa'!.khä = waaier; 
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hatti (p. 13) i.e. häthï (Skt. hastin) = olifant, rotthie (p. 17) i.e. 
röp = brood. Daarentegen gerdhen (p. 3) i.e. P. gardan = hals, 
khanda (p. 3) i.e. kändhä = schouder, ghaay (p. 14) i.e. gäï = 
koe, saamph (p. 16) i.e. s~p, Skt. sarpa = slang. Ook in ghors 

berdaar "Coninx stockedrager" (p. 7), i.e. P. gurz-bardär heeft 
hij de g ten onre<:hte geaspireerd. 

Dat Ketelaar het verschil tusschen dentalen en lingualen (ook 
wel cerebralen genoemd) niet aangeeft, is begrijpelijk. Zijn 
eigenaardige spelling van bë,ä = zoon en bë,ï = dochter in 
cap. 7 (ook als paradigmata), n.l. beetha en beethi, doet ver
moeden dat hij toch iets bijzonders in deze t heeft gehoord, het
welk hij niet beter wist weer te geven dan door er een h achter 
te plaatsen. Evenzoo peeth (p. 3) voor pë, = buik. Daarentegen 
Piet (p. 3) voor pï,h = rug. De anusvära of nasaleering der 
vocalen wordt door Ketelaar soms verwaarloosd, zoodat wij bij 
hem vinden me voor mai~ = ik, hasnä voor ha~nä = lachen; 
moe voor mu!!-h = mond (p. 3), soms ook met m of n weerge
geven. 

De intervocalische h wordt in het gesproken Hindi en Rin
doestäni nauwelijks gehoord, zoodat een woord van twee letter
grepen, waarin zij voorkomt, den indruk maakt van slechts uit 
één lettergreep te bestaan. Ook hier volgt Ketelaar de gebruike
lijke uitspraak, wanneer hij schrijft tom ree voor tum rahe (juist: 
raM) onder het paradigma hönä der conjugatie. Zoo ook bhen 

(p. 4) voor bahin (Skt. bhaginï) = zuster. 
De palatale explosivae, die aan het Hindi evenals aan het 

Sanskrit eigen zijn en eveneens aan het Perzisch, zijn steeds een 
struikelblok voor Duitsehers, Fransehen en Nederlanders, die 
deze klankwaarden in hun eigen taal missen. Men vindt ze dan 
ook op zeer uiteenloopende wijze weergegeven in persoons- en 
plaatmamen, wanneer reizigers, die tot één der drie genoemde 
volken behoorden, dergelijke namen moesten opteekenen. Ketelaar 
geeft doorgaans de é en éh weer met tsj en de j met dsj, soms 
met ds. 
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Voorbeelden zijn tsjockra en tsockri (p. 5) voor éhökrä en 
éhökri = jongen en meisje, tSJomra (H. éamrä) = vel (p. 2), 
tsjommaar (H. éamär, Skt. carniakära) = schoenlapper (p. 9), 
tsjatti (H. éhäti) = borst (p. 3), tsjettja (H. éäéä) = oom (d.w.z. 
vader's broer, p. 5), tsjetsaka beeta (H. éäéë-kä bëtä) = neef 
(p. 6), tsjetsonder (H. éhaéhüridar) = muscusrat, dsjoeroe (H. 
förü) = getrouwde vrouw (p. 5), dsjulaha (H. füläha) = wever 
(p. 8), dsjoggie (H. Jögi) = "heremijt" (p. 9), dsjalie (H. fälï) = 
venster (p. 20), dsjengel dsjannouer (H. fa,!gal Jänvar) = wild 
dier (p. 14), hadsjam (Ar. "'ajjäm) = barbier (p. 9). 

Daarentegen vinden wij j weergegeven met ds in dsourie 

(Perz. fauOOrï) = juwelier (p. 8), dseldeger (Perz. jildgar) = 
boekbinder (p. 8), en met s in Pinsra (H. pi~Jrä) = kooi (p. 15). 
De tsj wordt soms ten onrechte gebezigd voor s, b.v. tsjasada en 
tsjaasadi (Perz. sähzäda, -di) = prins en prinses (p. 6), tsjee'1" 
tPerz. sër, sir) = leeuw (p. 13). 

Uit de aangehaalde voorbeelden blijkt reeds, dat de weergave 
der vocalen eveneens zeer wissélvallig is. Vooral geldt dit van 
toonzwakke klinkers. De a vindt men soms met a, soms ook met 
e weergegeven. Voor Perzische woorden is deze transscriptie be
grijpelijk, maar men vindt ze ook in zuiver Indische woorden 
zooals ende (H. aty!,. Skt. a1}q,a) = ei (p. 18), gher (H. ghar) = 
huis (p. 20), pellengh (H. pala!lg) - bed (p. 22). De u wordt 
afwisselend uitgedrukt door oe, ou, u en 0 en de ai gewoonlijk 
door e, b.v. me (H. mai~) = ik, en bhel (H. bail) = os. 

Wij komen nu tot de eigenlijke grammatica van het Hindoe
stansch, d.w.z. de declinatie en conjugatie "der moorse taaIe", 
waaraan de 48ste en 49ste capitulen zijn gewijd. Ketelaar neemt 
(in navolging der Latijnsche grammatica) vier declinaties aan. 
Zijn eerste declinatie omvat masculina en feminina op aj als 
voorbeelden geeft hij beetha (i.e. bëtä) = zoon, en koetOO (i.e. 
kuttä) = hond, voor de masculinaj boedia (i.e. burhiyä) = oude 
vrouwen dhabia (i.e. q,abbä, q,ibbä, q,ibiyä) = doosje, voor de 
feminina. De tweede declinatie omvat masculina en feminina 
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op ï. Voorbeelden: admy (P. ädmï) = mensch en d(h)obie (H. 
dhöbï) = wasscher voor de masculina; beethi (H. bëti) = doch~ 

ter en matti (H. mietï, mätï) = aarde, stof voor de feminina. 
Derde declinatie op ü, masc. en fem.; paradigmata voor't masc. 
aendhoe (H. ä!!4u) = stier en tamboe (H. tambü) = tent; fem. 
dsjoeroe (jörü) = echtgenoote en bahoe (H. bahü. Skt. vadhü) 
= schoondochter. Vierde declinatie, masc. en fem. op conso
nanten uitgaande. Paradigmata: masc. baab (H. bäp) = vader 
en bhel (H. bail) = os; fem. dhaaijn (H. rJäyan, Skt. rJäkinï) = 
heks, en ank (H. lÏ1J:kh, Skt. a~i, ak~an) = oog. 

Het is onnoodig hier de onjuistheden in de gegeven paradig
mata op te sommen; dit heeft Chatterji reeds gedaan. Ik wil 
alleen opmerken. dat het gebruik van den casus-uitgang -ö~ in 
de casus obliqui van den pluralis van alle substantiva aan 
Ketelaar is ontgaan. Toch heeft K. bij enkele paradigmata dien 
uitgang wèl weergegeven. Een ernstiger bezwaar is het dat K. 
ook al weer in navolging der Latijnsche grammatica zes naam
vallen aanneemt en dus geen nota neemt van den instrumentalis, 
die juist van zoo groot belang is met het oog op de voorliefde 
voor de passieve constructie, die het Hindi met het Sanskrit 
gemeen heeft. Wij zullen Ketelaar daarvan geen verwijt maken, 
maar deze omissie zou het praktische nut van zijn werk onge
twijfeld hebben geschaad. 

Na de substantiva behandelt de "Instructie" de vier soorten 
van pronomina, gevolgd door een zeer juiste opmerking over 
het gebruik van den pluralis majestatis. Dan geeft de schr. een 
lijst van substantiva (Hindi en Perzisch) uit adjectiva gevormd 
door middel van den uitgang -ï. Na de adjectiva, in 't bijzonder 
de comparativa, te hebben behandeld (waarbij, vreemd genoeg, 
de postpositie -se steeds als -soe wordt geschreven), geeft hij 
wederom een lijst van substantiva, die gevormd zijn met de 
achtervoegsels -gär, -där en -tsjie (Perzisch) en door middel van 
-Ulalla en -daas. De beide laatste zijn eigen aan het Hindi; 
vooral de eerstgenoemde -välä is van buitengewoon belang in. 
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die taal. Onder de woorden op -gär en -där wordt bij vergissing 
ook SOMaar (i.e. sunär, Skt. suvartJakära) = goudsmid genoemd. 

Dan behandelt K. de vorming van feminina uit masculina, 
waaromtrent hij zeer juist opmerkt: "De faeminine terminatie is 
alle tijd met de letter i excepto wanneer 't masculinum genus in 
i of je termineert, dan eyndight desselfs foeminine geslaght 
med en, namentlijck: Exempel. dhobi [i.e. dhöbi] een wasser, 
dhooben [i.e. dhöbin] een wasserin; gharadi [i.e. ~harädï] een 
drayer, gharaden [i.e. ~harädin] een drayerin; malie [i.e. mäli] 

fen thuynier, maladen [i.e. mälin] een thuynierin (d.w.z. tuin
mansvrouw); moetsje [i.e. möéï] een schoenmaker, moetsjen [i.e. 
möéin] een schoenmakerin (beter: schoenmakersvrouw)". Millius, 
de oe voor 00 aanziende, vertaalt de laatstgenoemde woorden 
met "purgator" en "purgatrix"! 

"Het woord dsji is een minnelijke bijvoeginge, gelijk in de 
nederduytse tale het woord tje werd gebruyk[t] als Bäbsji 
vadertje, maadsji moedertje, baydsji broertje, bhensji sustertje, 
sahebdsji heertje, bibidsji juffroutje, bethadsji soontje, bethidsji 
dogtertje, doostdsji vrundje, doostnidsji vrundinnetje". 

Het komt mij voor, dat K. het karakter van het suffix ti mis
kent, aangezien dit eerder eerbied dan "minnelijkheid" uitdrukt. 
Niet alleen wordt het verbonden met woorden als lä(Jib, paTJ4it, 
bäbü, lälä, maar ook met godennamen, b.v. Siv-jï. Hetzelfde 
element is ongetwijfeld ook te erkennen in familienamen als 
Banarjï, Cattarji, Mukharji (versanskritizeerd tot Bandyopäd
hyäya, Cattopädhyäya en Mukhyopädhyäya!) en het onder de 
Parsis voorkomende Rustamjï, enz. 't Kan wel niet worden be
twijfeld, dat iï overeenkomt met Skt. iiva "leven" (vgl. de uit
drukking "Moses-Leben"). 

Millius heeft hier: "Vocabulum dsjieve additur in amoris 
testificationem, etc.", hetgeen er op duidt, dat hij een ander 
exemplaar van de "Instructie" heeft gebruikt dan het hs. in het 
Rijksarchief. 

Het hoofdstuk voor de conjugatie der moorse tale vangt aan 
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met de opmerking, dat er drie soorten van conjugatie 1) zijn, 
acht tijden, n.l. praesens, imperfectum, perfectum, futurum, 
futurum secundum, imperativus en infinitivus en "somtijds" het 
plusquamperfectum, drie personen en twee "species of gestalten", 
d.w.z. numeri. 

Als paradigmata volgen dan de volledige conjugaties van de 
werkwoorden hönä zijn, karnä doen, khänä eten, pïnä drinken, 
gänä zingen en ha~nä lachen. "Op dese maniere werden alle 
andere verba mede geconjugeerd". Het hoofdstuk eindigt met 
voorbeelden van werkwoorden met ontkenning. 

Wanneer wij nu nagaan, wat Millius in zijn vertaling heeft 
opgenomen, dan zien wij, dat deze Latijnsche bewerking zich 
beperkt tot de beide daareven besproken capittels der "Instruc
tie" over de declinatie en conjugatie van het Hindoestansch, 
waarbij de vertaler eenige paradigmata als overbodig heeft 
weggelaten. Verder heeft hij nog tabellen van een aantal werk
woorden in verschillende vormen van conjugatie, die aan 't eind 
van Ketelaar's werk voorkomen, overgenomen. Tot besluit geeft 
hij de tien geboden, de geloofsbelijdenis en het Onze Vader 
volgens den Hindoestanschen tekst van Ketelaar met het Latijn 
er naast. Millius heeft zich dus, behoudens deze teksten, bepaald 
tot het zuiver grammatische deel van de "Instructie" en wij 
kunnen er bijvoegen, dat hij dit gedeelte zeer nauwkeurig heeft 
weergegeven, zooals trouwens van een geleerde van zijn repu
tatie niet anders te verwachten was. 

Nu dient hier nog te worden opgemerkt, dat zijn verhandeling 
De lingua Hindustanica aanvangt met iets, dat niet van Ketelaar 
afkomstig is. Het is een bespreking van het Indische letterschrift, 
dat Nägari of Devanägari wordt genoemd, op grond van vijf 
tabellen, waarvan Millius drie ontleende aan een artikel van 
Theophilus Siegfried Bayer in de verhandelingen van de Peters
burgsche Akademie, terwijl hij de beide andere uit Bengalen 

1) \Vat met deze drie ~oorten wordt bedoeld, wordt niet nader 
aangegeven. 
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had ontvangen 1). Deze tabellen zijn bij de verhandeling van 
Millius gereproduceerd. Nu heeft Dr. Chatterji ten onrechte 
gemeend, dat deze inleiding over het Indische schrift ook aan 
Ketelaar's zoogenaamde Hindoestänï grammatica was ontleend, 
en onjuistheden, die daarin voorkomen, worden dus door deri 
Bengaalschen geleerde aan Ketelaar ten laste gelegd. 

Deze vergissing is vergeeflijk. Er is echter een ernstiger be
zwaar, door Chatterji aan het eind van zijn artikel te berde 
gebracht, waarbij wij een oogenblik moeten stilstaan. Genoemde 
geleerde besluit zijn bespreking van Ketelaar's "grammatica" 
met de volgende opmerking: "Hiermee [d.w.z. met het "Onze 
Vader"] eindigt Ketelaar's Hindoestänï grammatica. De gram
maticale regels zijn uiterst beknopt, maar zij zijn voldoende om 
iemand een weinigje kennis van de taal bij te brengen. Het 
Hindoestansch, d:lt Ketelaar had aangeleerd en dat hij trachtte 
aan anderen te onderwijzen is, zooals uit voorbeelden en ver
taling duidelijk blijkt, niet de zuivere "rechte" taal (Mar; bijli), 
het is bazaartaal - en meer in 't bijzonder het bazaar-Hindoe
stänï in den trant van Bombay, Surat, enz., d.w.z. van de zuide
lijke landstreek. Dit zal men inzien, wanneer men de zaak met
éen weinig scherpte van geest overweegt. Maar hoedanig de taal 
er van ook JIl()ge zijn, in elk geval zullen alle geleerden het 
belang van deze spraakkunst erkennen, nu men een onderzoek 
instelt naar de geschiedenis van de "rechte" taal". 

Men zal uit deze aanhaling al begrepen hebben, dat de quali
ficeering "bazaartaal" geen lofspraak bedoelt. Men zou die uit
drukking k\lIlDen weergeven met "straattaal". Met alle respect 
voor Prof. S. K. Chatterji's kennis van de "vemaculars", meen 
ik toch protest te moeten aanteekenen tegen deze m.i. onjuiste 
en onbillijke uitspraak. Ik neb dit trouwens vijf jaar geleden 

1) Inderdaad vertoonen alleen drie tabellen het Nägari-sohrift. 
De vierde geeft drie soorten schrift: Lantse en gewoon Tibetsch en 
Manchu, terwijl de vijfde het Bengaalsche schrift illustreert Dit is 
reeds door Grierson opgemerkt bij zijn bespreking van Ketelaar's 
grammatica in de Litlguistic Survey of India. 
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reeds elders gedaan 1). Het is mogelijk, dat Chatterji's oordeel 
gunstiger zou hebben geluid, ware hij in de gelegenheid geweest 
Ketelaar's werk in zijn oorspronkelijken volledigen vorm te 
leeren kennen; maar ook als wij alleen afgaan op hetgeen Mil
lius er van heeft gepubliceerd, is mij dat oordeel onbegrijpelijk 
of althans onaanvaardbaar. Ik vermoed dat het berust op een 
vooroordeel en op een misvatting van de positie, die een Euro
peesch koopman zooals Ketelaar in de Indische maatschappij 
innam. Al dadelijk kunnen wij verzekeren, dat deze zijn kennis 
van het Hindoestansch niet had opgedaan in de bazaars van 
Bombay en Surat, al heeft hij de eerstgenoemde plaats wel be
zocht. Met "bazaartaal" zou hij zeker onder de fijn beschaafde 
hovelingen van Bahadur Shäh en Jahandär Shäh niet met de 
onderscheiding zijn bejegend, waarvan het journaal van zijn 
hofreis herhaaldelijk getuigt. Ik wijs ook nog op de in zijn 
"Instructie" opgenomen religieuze teksten, waarvan de taal, hoe 
gebrekkig ook weergegeven, zeker niet naar den bazaar riekt. 

Ketelaar was iemand van groote wetenschappelijke belang
stelling. Dit blijkt uit menige bladzijde van het dagregister zijner 
hofreis naar Lahore. Dit document is wel door zijn secretaris 
opgesteld, maar wij mogen veilig aannemen dat hij, als hoofd 
van het gezantschap, op de samenstelling invloed heeft gehad. 
Er komen dingen in voor, die met het doel van de ambassade 
weinig of niets te maken hadden, b.v. de nauwkeurige beschrij
ving van den beroemden pauwentroon v~n Shäh Jahan, inder
daad de beste beschrijving van dat kostbare meubel, dat mij 
bekend is. Maar ook de "Instructie" getuigt van 's mans liefde 
voor de taalstudie, afgezien van het praktische nut, dat hij er 
mee beoogde. Ik heb al gewezen op zijn comparatieve neiging 
blijkend uit zijn cap. 51. In zijn cap. 50, getiteld "beduyding 
eeniger moorse namen", geeft Ketelaar een lijst van 94 per-

1) J. Ph. Vogel, Joa" Josua Ketelaa,. of Elbing, autho,. of tlle 
FiTst Hindllstäni g,.ammaT. Bull. Sohool of Oriental Studies, vol. 
VIII, 1936, pp. 817-822. 
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soonsnamen en titels, waarvan in een tweede kolom de "ver
taling" wordt gegeven. In den regel bevat deze kolom de ver
taling van den Arabischen of Perzischen eigennaam, b.v. Alla
bax = Godsgeschenk, Doost Mhammet = Mahomets vrund. 
Maar soms vinden wij hier het aan 't Hebreeuwsch ontleende 
equivalent van den Arabischen naam, b.v. Dauoed = David, 
Soliman (i.e. Sulaimän) = Salomon, Noë = Noach, Ibrahim 
= Abraham. Moessa = Moyses. Grappig is de gelijkstelling van 
Enaet, i.e. 'Inäyat, met Ignatius. 

Met uitzondering van pearie (Hindi piyärï) = minnelijck, zijn 
het uitsluitend "moorse" persoonsnamen. Aan het einde van de 
lijst vinden wij de uit Bemier en Manucci wel-bekende namen 
der vier zonen van Shäh jahän. die elkaar in 1687 den troon 
hebben betwist: Dar';-[Shukoh] = Darius, Suja (i.e. Suja') = 
kloekmoedig, Aurangsebe = cieraat des throons, Moerad bax 
(i.e. Muräd-bakhsh) = Volmaekte begeerte (beter: Wenschen
schenker), waarbij zich de naam van hun zuster Rouschinari 
begum (i.e. Raushan-ärä bëgam) = luyster der princessen (beter: 
met licht gesierd of sieraad van het licht) passend aansluit. Bij 
niet minder dan 25 namen ontbreekt het equivalent; vermoede
lijk hoopte Ketelaar nog eens iemand te ontmoeten, die hem 
daaraan zou kunnen helpen. 

Daarentegen getuigt capittel 51 "naast-geleykende Hindou
stanse woorden" bovenal van Ketelaar's praktischen zin. "Dàar 
zijn verscheyde woor(len in de hindoustanse tale", zegt de auteur 
ter verklaring van genoemden titel, "die in het uytspreken den 
anderen seer gelijken, dog de meninge [i.e. beteekenis] ter con
trarie seer verschillende, dierhalven in het spreken wel moet 
geobserveert werden, dat het een niet voor het ander werd ge
pleeght, zijnde dierhalven eenige dier woorden hier volgens 
nederghestelt" . 

Het eerste tweetal van zulke "naast-geleykende" woorden, dat 
door K. gegeven wordt, toont al dadelijk hoezeer onderscheiding 
gewenscht is. Het zijn "di'Wan een tweede van een regeringh" 
(dus een vice-regent) en di'Wanna (i.e. P. dï'Wänä) een sot. Dan 
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het drietal baaf{h (P. bägh) een thuyn, bagh (H. bägh, Skt. 
vyäl{hra) een thijger, bagh (H. bhäg) d'vlugt. Vervolgens dsjimi

daar (P. zamindär) een landvoogd en dsjamadaar (P. jama'där) 
een hoofd van een troep. Een aandachtige studie van de heele 
lijst (pp. 95-98), die niet minder dan 200 woorden bevat, zou 
tegenwoordig nog aan beoefenaars van het Hindoestansch ten 
goede komen, mits zij begonnen met zich rekenschap te geven 
van den juisten vorm der verschillende woorden. 

Hetzelfde geldt van het hierop volgend capittel 52, getiteld 
"Explicatie van verscheyde soo persiaanse als Hindoustanse 
woorden by de Mooren gebruykelen", waarin de auteur een lijst 
van 238 woorden geeft met duidelijke omschrijving van de be
teekenis. Het zij mij vergund enkele voorbeelden aan te halen. 
Het Arabische woord halaal (i.e. lJaläl) wordt als volgt ver
klaard. "Dit woord heeft verscheyde beduydingen als een ge
dierte dat in de oude wet toegestaan is om te eet en, en naer de 
wet gedoot is, ook beduyt het een reghtveerdige winst, en opregt 
geluckig leven". "Nobet (i.e. Ar. naubat) is een geluyt van aller
hand krijgsinstrumenten als groot en klyne keteltrommen basuy
nen etc. Nobet channa (i.e. P. naubatkhäna) een huys of plaats 
waar de nobet werd geslagen". "Oeplie (H. upli) zijn gedroogde 
koeken van ossen koeyen of buffelsmest die in plaatse van turff 
gebruyckt werden". 

Ketelaar heeft in dit glossarium ook een aantal woorden en 
uitdrukkingen opgenomen, die op het handelsbedrijf in Indië en 
al wat daartoe behoorde betrekking hadden en die dus vaak 
genoemd worden in de Compagnie's bescheiden betreffende de 
"Westersche kantoren". Vandaar dat deze verklarende woorden
lijst nog goede diensten kan bewijzen aan een categorie van per
sonen, waarvan het aantal weliswaar zeer klein is, maar, naar 
ik van harte hoop, allengs en gestadig zal toenemen. Ik bedoel 
de geleerden, die belang stellen in de geschiedenis der Neder
landers, die gedurende twee eeuwen de zaken der Compagnie in 
Voor-Indië behartigden. Hoeveel belangrijks nog in ons Kolo
niaal Archief verborgen ligt, bewijzen het journaal van Kete-
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laar's hofreis en zijn "Instructie", die het onderwerp is van deze 
mededeeling 1). 

Het spreekt van zelf dat iemand die thans de lingua franca 
van Hindoestän wil aanleeren, niet verstandig zou doen met 
Ketelaar's werk als leiddraad te kiezen. Daarvoor zijn thans 
betere middelen beschikbaar. Toch verdient dat werk onze aan
dacht en sympathie als een eerste proeve van een leerboek van 
het Hindoestansch - een proeve die, ondanks haar tekort
komingen, toch grooten lof verdient en ons vervult met eerbied 
voor den man, die onder weinig aanmoedigende omstandig
heden een dergelijke taak heeft ondernomen en op zulk een ver
dienstelijke wijze heeft ten einde gebracht. Ook al was die man 
geen Nederlander, hij heeft zijn werk toch in het Nederlandsch 
geschreven en het was zijn betrekking in dienst van onze O.I. 
Compagnie, die hem daartoe in staat heeft gesteld. Laat ik dan 
besluiten met de woorden van Millius aan te halen, die in zijn 
voorrede zegt: "Lampada in adornanda Grammatica Hindusta
nica, praetulit Vir Nobilissimus Joannes Josua Ketelaar, Socie
tatis Indiae Orientalis Legatus, ad magnum Mogolem, ut &: 
Moderator quondam Suratae: qui cum Agrae degeret, Miscel
lanea de lingua Hindustanica, idiomate Belgico chartae man
davit, atque egregie hoc in op ere versatus est", 

1) In dit verband verheugt het mij te kunnen wijzen op het 
Journaal van Dircq van Adrichem's hofreis naar den Groot-Mogol 
Aurangzëb in I662, uitgegeven door Dr. A. ]. Beroet Kempers, 
bibliothecaris van het Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W. en hoog
leeraar aan de Hoogeschool van Batavia, dat binnen kort in de 
wl'rken der Linschoten Vereeniging zal verschijnen. 

674 


	00001_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00001_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00002_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00003_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00004_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00005_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00006_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00007_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00008_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00009_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00010_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00011_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00012_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00013_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00014_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00015_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00016_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00017_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00018_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00019_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00020_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00021_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00022_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00023_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00024_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00025_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00026_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00027_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00028_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00029_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00030_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00031_Vogel, J.Ph._1360.pdf
	00032_Vogel, J.Ph._1360.pdf


