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PIETER ANTHONIE VAN DER LITO. 

MiJue Heereu! 

N iet zonder aarzeling heb ik de kiesche taak aanvaard, om 
ingevolge het gemotiveerd verzoek van den voorzitter uwer verga
dering het' beeld te schetsen van den beminnelijken geleerde, die 
ons in Mr. P. A. VAN DER LITH is ontvallen. Immers deze taak 
stelt ondel'scheidene eischen aan den biograaf, waaraan ik niet 
geheel kan voldoen. Zelfstandige kennis van het terrein, waarop 
VAN m:R LITH zich bewoog, bezit ik slechts ten deele. Volledig 
op de hoogte van zijne wetenschappelijke vorming en ontwikkeling 
durf ik mij niet noemen. Wel kruisten onze wegen elkander 
meermalen, doch evenwijdig liepen zij geenszins. Daarom mag ik 
mij noch een volkomen deskundig noch een volstrekt ohjectief 
oordeel aanmatigen over persoon en werken van den betr&ll'den 
doode. Voegt daarbij de moeilijkheid aan èlke levensbeschrijving 
in deze vergadering verbonden, om de inf':praken van sympathie en 
pieteit met de zoo veel strenger cischen der waarheid in overeen
stemming te brengen; -- zonder twijfel, gij zult de verzekering, 
waarmede ik aanving, geen ijdel woord noemen. '1'och heb ik 
mijne aarzeling overwonnen in de gegronde onderstelling, dat geen 
lid dezer vergadering méér vertrouwd was met het voornaamste 
deel van VAN DER LITH'S werkzaa.mheid en dientengevolge méér 
bereid om zijne verdiensten naar waarde te schatten. 

Na deze weinige onvermijdelijke woorden zult gij mij vergunnen 
uwe aandacht uitsluitend te vest.igen op den edelenhroedel', wiens 
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Yroegtijdigell dood wij allen hetreuren. Vordert deze plaats gehie
dend den geleerde en zijne heteekenis voor de wetenschap op 
den voorgrond te plaatsen, de gelegenheid 7,al niet ontbreken ook 
op den vollen mensch mel1lgen lichtstrMl te doen vallen. 

PIETER ANTHONU: VAN m:R I-'ITH werd :31 Mei 1844 t!~ 

Utrecht geboren als tweede zoon uit het huwelijk van Dr .• 1. P. 
TH. VAN m<:R LITB met Mej. RAJIAER. Zijn vader was destijds als 
jong geneesheer te Utrecht gevestigd en verheugde zieh in een 
uitgebreide prakt~jk. Zijne hetrekking tot het krankzinnigengestielJt, 
waarvall hij in 1853 als Directeur-Geneesheer wu optreden, nam 
zijn tijd en krachten zoozeer in beslag, dat hij dc opvoeding zijner 
kinderen grootendeeJs aan zijne eehtgenootc moest overlaten. Onder 
hare liefderijke leidillg en in gezelsehap van twee broeders en 
twee zusters, die in leeftijd slechts weinig van hem verschilden, 
genoot PU:'fF;It eene blijde en gelukkige jeugd. Zijn sanguinisch teJll
penunent stelde hem reeds vroegtijdig bloot aall de gewone kinder
ziektelI, doch hij doorstond deze zonder eenig duurzaam nadeel en 
groeide op als een vroolijke knaap. 

Achtereenvolgens bezocht hij de Fransche bewaa)'school, de 
departementschool VIUl het Nut, de wogenaamde Frallsche school 
van deu heer SANDBERG, later Conrector te Anwrsfoort, eindelijk 
het stedelijk gymnasium onder het toenrnalig rectoraHt van Dr. EKKER. 

Door vlugheid en ijver trok hij de aandacht zijner leermeesters. 
Na zijne promotie van het Gymnasium in .Juli 1 tW2 met eelle 
redevoering over Richelieu werd hij in het najaar ingeschreven 
als student in de rechten aan de hoogeschool. Ook hier onder
scheidde hij zich door groote belangstelling iu het vak zijner keuze 
en door een ernstig streven om door eigen studie aan te vullen 
wat de colleges hem niet konden leereIl. 'revens had hij eeH open 
oog voor de talrijke voorrechten van het studentenleven en genoot 
hij in ruime mate de achting zijner academie broeders. Hij werd 
lid van de commissie voor de redactie van den Studenten-Almanak, 
van het bestuur van meer dan één gezelschap en eindelijk van den 
Senatus V eteranorum. Zelfs nog na zijne promotie nam hij deel 
aan de maskarade, die wegens de cholera-epidemie van 186(j tot 
het volgend jaar moest worden uitgesteld. Bovendien verschaften 
de nauwe betrekking, waarin zijn vader tot de Universiteit 
stond, en de destijds ook in Utrecht sterk ontwikkelde collegia
liteit der hoogleeraren hem gereede aanleiding, om niet alleen 
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onder studenten llJaal' tevens in dell huiselijkelI kring vall velen 
hunner gemeenzaam te vel'keerell en den beschavel1den invloed vau 
den omgang met ontwikkelde jongelieden van beiderlei kunne te 
ondergaan. 

Gevoelde hij zich onder de leiding del' hoogleeraren DE GEER 

van.Jutfaas en -FRUIN aanvankelijk wellicht het meest aangetrokken 
tot het privaat-recht, zijn voornemen om b\i de rechterlijke macht 
in N ed.-Indiö eeue loopbaan te zoeken gaf eerlang onwillekeurig 
eene andere richting aan zUlle studiën. Om geen tijd te verliezen 
promoveerde h~i op 3 .Tulli I K6 7 op steJlillgeu lllagna elUU laude 
tot dodor in de beide rechten en spoedde h~i zich in September 
naar Leiden, ten einde aan de aldaar drie jaren vroeger opgerichte 
Rijksinstelling van onderwijs in Indische Taal-, Land
e 11 V 0 I ken k II n d e de vereischte. kennis van Indische talen en 
instellingen te verwerven. Na één jaar gezetten arbeid deed hij 
reeds iu .Juni 18G8 met goeden uitslag het zoog. Groot-Ambtenaars
examen voor den Indischen dienst en werd hij op 15 Aug. 
op den gewonen voet ter heschikking van deu Gouv.-Gencraal 
gesteld. 

Verloofd met de jongste dochter van prof. IJoNcQ en op het 
punt om na zijn huwelijk naar Indië te vertrekken, werd hij I Oct. 
onverwachts - tengevolge van het overlijden van Mr. SCHEJJl'EMA, -

benoemd tot hoogleeraar rum de. Rijksinstelling, welke hij te 
nauwernood als student had verlaten, en aldaar helast met het onder
wijs iu de Staatsinstellingen e1l de Geschiedenis van N ed.
lu di(~. Geen wonder, dat h~i met heide handen eene onderscheiding 
aanvaardde, welke hij zich door eelle welverdieude reputatie had 
verworven en die hem gelegenheid schonk de uiterst teêre gezond
heid zijner èehtgenoot niet aan het Indisch klimaat bloot te stellen. 
Wel is 'vaar zag hij zich vooreerst den weg naar het land van 
belofte afgesneden, maar onverdeeld kon hij voortaan zijne aandacht 
daaraan wijden en anderen heipelI opleiden tot den werkkring, dien 
hij eenmaal voor zich zelf had gekozen. 

Op 17 Dec. 1868 werd zijn huwelijk te Utrecht voltrokken en 
weldra aanvaardde hij zijn ambt te Leiden. Daar de rijksÏllstelling 
eene zelfstandige inrichting was en geen deel der Universiteit uit
maakte, geschiedde dit zonder andere plechtigheid dan het houden 
eenel' toespraak tot zijne leerlingen, welke niet in het licht is 
verschenen. 

De bovenvermelde omstandigheden hebben de richting be
paald, waarin VAN DER LITH voortaan zijne talenten heeft ont-
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wikkeld. Uit oeu &:'lrd der zaak vorderde de nieuwe betrekking 
,"an den jeugoigen hoogleeraar groote iuspanning en mocht men 
in de eerste jaren niet anders van hem verwachten dali grondige 
voorbereiding voor zijn mondeling onderwijs. rroch schroomde hij 
niet de Huchten zijner nasporingen reeds spoedig in het lieht te geven. 
In 1871 verscheen een hand boek onder den titel: "D eSt a a t s
instellingen van N ed.-Indië, bewerkt dool' Mr. P. A. VAN DER 
LITH en J. SPANJAARD." 

Ofschoon deze staatsinstellingen terecht yan meet aan eene 
gewichtige plaats iunamen op het program van het staatsexamen 
voor den Indischen dienst, ontbrak desniettemin tot dusver eene 
handleiding, waaruit men deze beknopt en volledig kon leerelI 
kennen. Eene poging om deze leemte aan te vunen verdient 
ongetwijfeld waardeering. Het luondeling onderwijs op de colleges 
te Delft en te Leiden kon aanmerkelijk worden bekort en verlicht 
door verwijzing Haar een hulpmiddel, dat men zelf had samen
gesteld en uaar goedvinden kon &:'lnwellden. Immers het boek 
hehelst eene stelselmatige schets van de toenmalige wetgeving en 
hestuursinrichting. .Méér wilde het niet wezen en kon het ook 
niet geven. De schrijvers toch vermelden in de voorrede nadrukkelijk 
hun 'voornemen om geen andere brollnen te noemen oaIl de artike
len van het Regeerings-Reglement CIl zich te onthouden van geschied
kundige toelichtingen. Hierdoor hadden zij opzettel\jk hUll terl'eill 
zóó eng hegrensd, dat hun arbeid onmogcl~ik een doelmatig middel 
tot zelfstandige studie kon worden, noch aan niet-deskundigen een 
juist beeld kon geven van de ware beteekenis en de betrekkelijke 
waarde der medegedeelde feiten. Aall deze eigenaardige opvatting 
der ondernomen taak, meer dan aan de gebreken van uitvoering, -
welke men misschien het best kan samenvatten in ge 111 i s van 
pers peetief - is de betrekkelijk geringe opgang toe te schrijven, 
welke aan dezen eersteling te beurt "iel. 1'och blijft onverkort de 
groote verdien.ste van pioniers-arbeid op onontgonnen terrein, welke 
het anderen minder moeilijk heeft gemaakt het spoor te verdiepen 
en te verbreeden, m. a. w. een gebaanden weg te bouwen op het 
schier ontoegankelijk gebied van ons koloniaal bestuur. 

Niet vele jaren zouden verloopen, voordat VAN DER LITH ge
toond had ook meer wetenschappelijken arbeid met goeden uitslag 
te kuunen verrichten. Het hem toevertrouwd onderwijs in Neder
lands koloniale instellingen had natuurlijk zijn blik ook op het 
Britsch-Indisch bestuur gevestigd. 'roen nu de heer A. W. P. 
VERKERK PISTORIUS, die zich door zijne geschriften over de Padang-
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sche Bovenlanden en over Ceylon reeds een welverdiendeu naam 
had verworven, tijdens zijn verlof in Nederland van de Regeering 
de opdracht ontving, om een onderzoek in te stellen naar de 
grondslagen van het Britsch-Indisch beheer en wegens den beperk
ten tijd zijn onderzoek tot het opperbestuur in het moederland en 
de verhouding hiervan tot het koloniaal bestuur moest bepalen, 
noodigde deze VAN DER LITH, dien hij in eene examen-commissie 
had leeren kennen, uit "om zich wel met de uiteenzetting van het 
"plaatselijk Indisch bewind te willen belasten, ten einde een vol
"ledig overzicht der Brit .. ch-Illdische constitutie aan het publiek te 
"verschaffen. " VAN DER LITH, die zich reeds geruim en tijd met dit 
onderwerp bezig hield, beschouwde deze taak meer als een lust 
dan als eeu last en greep gretig de gelegenheid aan om voor leer
lillgen en landgenooten een getrouw beeld te ontwerpen van een 
koloniaal bewind, hetwelk meel' dan eenig ander met het onze 
overeenkomt en derhalve tot vergelijkingen verleidt, welke bij ge
mis van grondige kennis vaak hoogst oppervlakkig uitvallen. 

Aldus verscheen in 1876 bij MART. NIJHOJ<'F te 's-Gravenhage: 
"De grondslagen van het Britsch-Indisch heheer" 
door A. W. P. VERKERK PISTORIUS en MI'. P. A. VAN DER LITH. 
Beiden werkten onafhankelijk VHn elkander en van de Hegeering, 
zoodut ieder slechts verantwoordelijk is voor het door hem zelf 
hewerkte gedeelte. 

Bepalen wij onze anIldncht tot den arbeid van VAN DER LITH, 
welke het zoog. local-goverllment in tegenstelling van het home
goVel'1l ment omvat en derhalve noodwendig als aanvulling en afron
ding van het laatste moet worden beschouwd, dan blijkt terstond, 
dat wij hier met degelijker arbeid en rijper vruchten te doen heb
ben dun bij eene eerste proeve konden verwacht worden. De beste 
bronnen zijn gebezigd: meestal officieele teksten, niet zonder moeite 
en gedeeltel\ik slechts door een verblijf te Londen ontsloten; boven
dien verscheidene schrijvers geraadpleegd, die tot de meest bekende 
en gezaghebhende gidsen behooren. VAN DER Lr!'H vergenoegt zich 
geenszins met eene dorre· heschrijving van eene oogenblikkelijkel1 
rechtstoestand, maar verklaart in groote trekken ontstaan en ont
wikkeling der belangrijkste instituten. Hij mijdt evenmin het spel 
van licht en schaduwen schetst nevens de beweegredenen, welke 
tot dezen of genen maatregel hebben geleid, ook de onvoorziene 
en vaak ongewenschte gevolgen welke daaruit voortsproten. Kortom 
het werk draagt een wetenschappelijk, historisch en critisch karak
ter, hetwelk daaraan ondanks zijn vijf.en-twintig-jarigen leeftijd nog 
steeds zijne waarde verzekert. Wel is veel verouderd en veranderd, 
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doeh de fundamellten zIJn dezelfde gchlevell CII de histol'isdw he
teekenis blijft ongcschouden. 

Het werk is yerdeeld in drie hoofdstukken: het celltraal-, 
provinciaal- en gemeentebestuur. Het eerste hoofdstuk is 
het helungrijkste ell mitsdien het uitvoerigst behandeld. Natuurlijk 
is het verband met het home-governmcllt het nauwst en konden 
verwijûllgell Ilaal" of herhalingen ran hetgeeJl in het eerste deel 
voorkomt niet altijd worden vermeden. Over het algemeen 
is intussehen voor eell harmollisch verband zorgnddig gewaakt. 
SaJllenstelling en imiehtillg vall het ccntrrutl bestuur, hier l1adruk
kelijk tt' onderscheidell, wor!1en ill hare gedaanteverwisselingen 
sedert de heroemde ParleJllentsade vall 1773 nagegaan en uit het 
stelsel der lllflia-Collllcil Aet VHn 1861 nauwkeurig geschilderd. 
011tll10et men hier e1l daar bijzonderhedell, die mel) zonder bezwaar 
kan merslaan - zooals op bh. ]" 7 over de uithetalillg van het 
tnwtemclIt vall r1C1I Gouv.-Genenwl of op blz. 225 over het regle
lIleJlt "aJl orde voor dell raad - doorgaans wordt men getroffen 
door tIe juiste keuze van den schrijver cn d(~ heldere voorstelling 
van het verschil tusschen ~ ed. -J ndit; en Hritsch-IJldië. Hier toch 
regeert de Raad van I nclii; onder praesidiull1 van den Onderkoning 
en is hij samengesteld uit alllbtenaren, die als hoofden der departe
JlJeuten vall algemeen bestuur tevens met de uitvoering zelve he
last zijn. Aardig zet de schrijver uiteen (blz. 1 \)4), hoe dit stelsel 
zieh geleidel\ik ontwikkelde uit de praetische maatregelen vun lord 
D ALHOl"SIE en hoyenaJ hoe deze inriehting bevorderlijk bleek aall 
de vlugheid ran werken en het hesef van individueele verantwoOl'
delijkheid der leden, zonder daarom afhreuk te doen aan de alge
heele veralltwoordelijkheid van den Gouv. Generaal jegens de Kroon. 
Duidelijk wordt de in 1 R()l aan de Indische Hegeering toegekende 
wetgevende macht gesehetst; uJtlar de schrijver slaagt er niet in de 
grenzen harer hevoegdheid nauwkelll'ig te bepalen. Nadrukkel\jk 
waarschuwt hij inmiddels tegen de misvatting, dat de Legislative 
Couneil tevens een vertegenwoordigend karakter zou dragen, niet 
alleen op grond vall het overwicht van den Gouv.-Generaal en de 
Ellgelsehe leden, doch ook omdat wetgeving eu vertegenwoordi
ging heterogelll hegrippen zijn, welke. ten onrechte zoo vaak wor
den verward of samengekoppeld. 

Het tweede hoofdstuk is meer verouderd door de gewichtige 
maatregelen in de l'ichtiug van decentralisatie sedert 1876. Terecht 
bestrijdt de schrijver de gewone voorstelling van eene splitsing in 
drie presidencies en stelt hij daarvoor de verdeeling in negen pro
vinciën ui de plaats, Belangrijk voor de juiste beoordeeling van 
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'et Ned.-Indisch belastingstelsel is met name de uitweiding op 
llz. 266 vg. over oorsprolIg en geschiedenis van de landrente 

,0 Hritsch-Indië; juist ook de verdediging van lord COHNWALLIS tegell 
vermeende onkunde en oppervlakkigheid. Daarentegen kon schrij
ver van het merkwaardig decentralisatie-proces, dat met de Illdia 
Council Act van 1861 aanvillg en eerst twintig jaren later door 
MARQUIS of RIPON bekroond werd, slechts de eerste ontwikkelings
trappen schetsen. Het komt lllij bovendien voor, dat zijne gewone 
nau wkeurigheid hem niet heeft bewaard voor eene miskenning der 
grenzen tusschen praeventie en repressie bij de uitoefening van het 
hooger toezicht op de handelingen der provinciale besturen (hlz. 
283 vg.). Intusschen behoudt ook dit hoofdstuk zijn historisch
critische waarde. 

Het minst geslaagd schijnt lIlij het derde hoofdstuk over de 
gemeentebesturell, dat iu verhouding tot het gewicht der zaak ook 
eenigszins stiefmoederlijk bedeeld schijut. Behoudens de verdienste
lijke verklaring der aloude dorpsinstellingen is de bemoeiing van 
het Britseh bestuur, om daaraan waarborgen te verstrekken en aan 
grootere gemeenten eene analoge zelfstandigheid te verleen en, niet 
met de noodige helderheid en zorgvuldigheid geteekend. Gedeelte
lijk vindt dit zijne verklaring in den voorgenomen omvang van het 
werk, welke geene evenredige uitvoerigheid vau het derde hoofd
stuk gedoogde. Meer gewicht hecht ik iÎltusschen aan het feit, dat 
de ontwikkeling der gemeentebesturen door de Indische wetgeving 
in 1876 pas een aanvang had genomen en hoofdzakelijk aan de 
werking van latere wetten, inz. van 1883 en 1884, haren merk
waardigen bloei te danken heeft. De' schrijver van 1876 kon 
nauwelijks vermoeden, welke beteekellis aan de talrijke door hem 
vermelde wettelijke verordeningen moest worden gehecht en in 
welken zin haar wasdom zich zoude openbaren. Later hebben ande
ren in Nederlandsche en Indische tijdschriften aan belangstellende 
landgenooten een denkbeeld van dezen groei pogen te geven. 

Inmiddels had de tweeledige taak, hem opgedragen, VAN DIm 

LITH bewogen, z~jne aandacht niet uitsluitend tot de staatsinstellingen 
te bepalen, doch daarenboven eene meer algemeene studie van de 
koloniën te maken. 'l'rouwens zijne ambtgellooten VJI;TH en PIJNAPPEL 
waren hierin voorgegaan. Aldus ontsproot het denkbeeld om in. het 
erkend gemis van een populair-wetenschappelijk werk te voorzien, 
waarin ieder ontwikkeld lezer een getrouw beeld van land eu volk 
kon vinden. Met blijkbare voorliefde heeft VAN DER LITH dezen 
arbeid ondernomen en daaraan bijna drie jareu·van zijn leven besteed. 
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De eerste uitgave van "N ederlandsch Oost-Indië, beschreven 
en afgebeeld voor het N ederlandsche volk" verscheen in 
twee deelen in 1874-1877; de tweede, omgewerkt en uitgehreid, 
in 1893-1894; ook hieraan schijnt hij met bizondere opgewektheid 
te hebben gewerkt. De veelzijdige kennis en noeste vl~it van den 
schrijver wekken rechtmatige bewondering. De tweede uitgave telt 
bijna 1100 bladzijden in drie boe~en, achtereenvolgens handelend 
over geographie, historie, ethnographie. De lezer vindt hier 
een schat van de llleest onderscheiden wetenswaardigheden en staat 
verbaasd over het geduld, noodig om 7.00 rijke stof te verzamelen, 
en over het talent, vereischt om haar in leerzamen en tevens sierlijken 
vorm te kneden. Eene hooge mate van blijmoedigheid is voor 
een en ander onmisbaar en spreekt inderdaad uit schier elke 
bladzijde. 

In het eerste boek ontleent hij zijue mededeelingen omtrent de 
geologische formatie aan ,V AM,ACE, MARTIN, W ICHMANN e. a.; omtrent 
het klimaat en zijn invloed aan Buys BAT,I,OT, STOKVIS en andere 
geneeskundigen; zijne beschrijving van flora en fauna aan een aantal 
N ederlandsche en vreemde natu uronderzoekers, die op onderscheiden 
wijze tijd en plaats hunne resultaten hebben bekend gemaakt. 
Levendig en aallschouwelijk is de voorstelling, aangenaaIll en onder
houdClId de stijl, met nauwgezetheid worden de nieuwste ontdek
kingen cn opvattingen vermeld. 

Grooter verdiensten ,heeft in mijn oog het tweede hoek, waarin 
aan de hand van officieele bescheiden, door Mr. DE JONGE uitge
geven, een geregeld verhaal van de geschiedenis der Oost-Indi
sche Compagnie wordt gegeven, voorafgegdan door een duidelijk 
overzicht van de berichten over Ned.-Indië vóór de komst der 
N ederlallders uit Chineesche, Arabische en Portugeesche bronnen, 
en gevolgd door eene schets vun de ontwikkeling der verschillende 
eilanden en eilandengroepen onder het staatsbestuur der negentiende 
eeu w. 'regen het einde van het eerste deel boeit de levendige schil
dering van de ziekte-verschijnselen, welke het lichaam der Compagnie 
ondermijnden lang voordat zij haar ten grave sleepten. De negen
tiende eeuw geeft den schrijver gelegenheid den oorsprong der 
belangrijkste staatsinstellingen te schetsen. De volledigheid en nauw
keurigheid zijner mededeelingen verleenen aau dit gedeelte blijvende 
waarde. 

In het derde boek wordt na een algemeen overzicht over de 
bestanddeelen der bevolking achtereenvolgens het maatschappelijk 
leven der Muzelmansche en der Heidensche stammen geteekend. 
De .Javaansche dessa en de huisvestillg van den Inlander wordt uit-
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voerig heschreven, het leven van den landbouwer van de geboorte 
tot den dood regelmatig geschilderd en stilgestaan bij al de gewichtige 
gebeurtenissen van zijn doorgaans eenvoudig eu eentonig bestaatl. 
Onderwijs en godsdienst bekleeden eene ruime plaats en overal vindt 
de schrijver gelegenheid belangrijke vraagstukken te berde te brengen 
en, zonder diep daarin door te dringen of zelfstandige oplossingen 
voor te staan, den lezer eene duidelijke voorstelling daarvan te geven. 
De oorsprong en aard der dorpsinstellingen, de conversie van COIIl

munaal in individueel grondbezit, de beteekenis van het inlalldsch 
onderwijs en de verbreiding van godsdienstige voorstellingen en 
gebruiken beslaan bladzijden, die niemand zonder vrucht zal raad
plegen. Zelden spreekt de schrijver een eigen oordeel uit, zooals op 
blz. 259 over het gevaar van het toenemend aantal hadji's. Door
gaans bewaart hij den kalmen toon van den beschaafden verteller, 
die u aangenaam bezighoudt, alle noodelooze onkieschheid vermijdt 
en zonder vertoon van geleerdheid eene schier onbekende wereld 
ontsluit. Is bij de onmetelijke uitgestrektheid van Insulinde en de 
honte verscheidenheid der verschillende stammen op de Blliten
bezittingen zekere vermoeiende eentonigheid niet altijd te vermijden, 
toch weet de schrijver met omniskellbaar talent overal de karakteris
tieke eigenaardigheden in het licht te stellen: - men denke aan het 
matriarchaat der Maleiers, het kannibalisme der Bataks, het koppen
snellen der Dajaks; - en ten slotte voor het oog van den aandachtigelI 
lezer eene bonte reeks van tooneelen te schilderen, welke, hoezeer 
alle beschenen door een tropische zon en vel'eelligd onder den 
scepter van N eêrlands Koningill, niettemin een onuitputtelijken 
rijkdom van vormen vertoon en en telkens nieuwe problemen stellen, 
welke elk denkbeeld van verveling uitsluiten en tot dankbaarheid 
jegens den onvermoeiden gids stemmen. 

Mag Nederlandsch Oost-Indië geen wetenschappelijke arbeid van 
den eersten rang heeten, op meesterlijke wijze geeft het een alom
vattend overzicht van den feitelijken toestand en het peil onzer 
kennis tegen het eind der negentiende eeuw. Slechts een zóó veel
zijdig, onvermoeid en welwillend geleerde als VAN DF.R LITH was 
in staat het te schrijven en het Nederlal1dsche volk zal hem steeds 
erkentelijk blijven voor de kostbare jaren hieraan besteed. 

Aldus had VAN DER LITH niet alleen op het gebied van het 
Nederlandsch en Britsch koloniaal bestuur, doch ook op het zoo
veel ruimer veld der Indische land- en volkenkunde reeds met 
vrucht gearbeid, toen zijn werkkring eene niet onbelangrijke ver
andering onderging. De Rijksinstelling van ondenvijs iu Indische 
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taal-, land- en volkenkunde, waaraan hij sedert 1868 als hoogleeraar 
verbonden was, werd kraehtens art. 125 der Wet van 28 April 
1 b76 opgeheven en tegelijkertijd aan de Indologische studiën eene 
haar waardige plaats in de rij det; universitaire wetenschappen 
toegekend. Een Kon. hesluit dd. 18 Sept. 1877 wees de vakken 
aan, waarin de voormalige hoogleerarell der Rijksinstelling voortaan 
aail de Universiteit onderwijs zouden geven. _lau VAN n:ER Ln'H 
viel, natuurlijk met zijne volledige toestemming, ten deel: a. het 
~taatsrecht en de inrichting van 's R\iks koloniën en ovel'zeesche 
bezittingen; b. het Mohammedaansche recht en de overige 
volksinstellingen en gebruiken iu Ned.-Indië; - twee vakken, 
wam-in volgens art. 43 der wet althans aan ééne Universiteit -
feitelijk die te Leiden - onderwijs moest gegeveu worden. Het 
eerste was ondanks verschil van omschrijving niets dan eene yoort
zetting van hetgeen hij tot dusver gedoceerd hnd Het tweede had hij 
reeds vroeger van zijn ouderen ambtgenoot V E'fH op diens verlallgeJl 
overgenomen in ruil voor de hem aanvankelijk opgedrngen geschiedellis. 
Dientengevolge hield hij zich reeds geruimell tijd met de studie 
van het Arabisch bezig en aarzelde hij niet eerlang dezelfde vakken 
op zich te lIemen aall de inrich ting voor de opleiding van 
Oost-Indische ambtenaren, welke de gemeente Leiden weldra 
op het voetspoor van Delft stichtte. Door zijne voortvarendheid tot 
stand gekomen had zij het voorrecht hem sedert I88(l als directeur 
aan haar hoofd te zien. Het is intusschen bekend, dat zij niet 
aan de verwachting voldeed en na een kwijnend bestaan in 1892 
door den raad werd opgeheven. 

De aldus veranderde werkkring verhief in zekeren ZlTI ZIJn 
lllaatschappelijkeu staat: het U ui versiteits-professoraat stelde in zijn 
oog hooge!" eischen dan dat hetwelk hij aan de tweeslachtige rijks
instelling had bekleed. Yan een en ander gaf hij rekenschap in 
de redevoering, wnarmede hij op 20 Oct. 1877 het ambt van 
hoogleer-n.ar iJl de rechtsgeleerdheid aan de eerste Hijks-Universiteit 
aanvaardde. Niet ten onrechte gevoelde hij als het ware behoefte 
het goed recht van het hem toevertrouwd hoofdvak te bepleiten 
en de aanspraken daarvan op een zelfstandige plaats in de rij der 
rechtsgeleerde wetenschappen te ontwikkelen. Daartoe koos hij: 
"het doel en de methode der wetenschap van het 
kol 0 n i a Ier e e h t". 'rot kenschetsing van zijn. toenmalig weten
schappelijk standpunt verdient deze rede eene nadere beschouwing. 

Spreker herinnert aan het bekende verschijnsel van de toenemende 
splitsing der wetenschap en noemt dit ondanks de daaraan ver-
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bonden gevaren onvermijdelijk en heilzaam . Welke kenmerken 
geven intllsschen aan een deel der juridische studiën aanspraak op 
eene zelfstandige hehandeling, zood at zij ophouden niet meer dali 
een onderdeel van een ander hoofd vak te Z~ill? Voor handels- en 
staatsrecht is dit reeds beslist, omdat "men in beide gevallen te 
"doen heeft met eene reeks van hetrekkingell, die haal' olltstaan 
"te danken hebben Hall op zieh zelf staande en uit zich zelvell te 
"verklaren Yersch~inselen van gemeenschappelijken oorsprollg en zich 
"juist daardoor tot eell systematisch geheel laten vereelligen." 
Hetzelfde nu geldt van het koloniaal recht, geboren nit het bezit van 
kolonitin of bezittingen huiten het oorspronkelijk grolIdgebied. De 
redenaar betoogt, dat hieruit wederkeerige betrekkingen ontstaan, 
die niet tot het in,,-endig staatsrecht noch tot het intel'nationaa I 
of rolkelll'echt behooren en zooveel eigenaardigs vertoon en , dat zij 
een' grondslag vormen stevig genoeg om een eigen gebouw te 
torschen. 

Om dit te bewUzell vergel~ikt bij op het voetspoor van Sir GEORGE 

CORNEWAI,L L1<:wn; de onderhoorigheid met eene antonoÎne 
provincie en beweert, dat de eerste van de laatste hierin esselltieel 
verschilt, dat de onderhoorigheid in het volle bezit is vall de macht 
en van de organen, welke noodig Z\in om eene zelfstandige poli
tieke eenheid te hesturen. H~i leidt hiemit af de behoefte aan 
eene zelfstandige en systematische behandeling der betrekkingen 
tusschen moederland en kolonii~n en draagt AAll de nieuwe weten
schap van het koloniaal recht de taak op "de natuurlijke wetten 
"op te sporen, die de betrekkingen tnsschen moederland en kolo
"niëll beheerschende, uit het feit der kolonisatie zelve voortvloeien 
"eli deze tot een systematisch geheel brengen, dat tot richtsnoer 
"kan strekken bij de behandeling en verklaring der regelingen, 
"welke bij de verschillende kololliseerende volken bestonden of nog 
"bestaan." Eene dergel~ike vrije behandeling schijnt hem de alleen 
gerechtvaardigde in den kring van het hooger onderwijs. . 

Het tweede deel del' rede ontvouwt de .i uiste methode om dit 
doel te bereiken; nam. de \'ergelijkende, waarbij natuurlijk een 
blik wordt geworpen op de geschiedenis der kolonisatie en door 
eenige goed gekozen voorbeelden het belang eener vergelijking 
tusschen Britsch- en Ned.-Indië wordt nangetoond. Overigens 
maakt spreker- zich en anderen de taak niet gemakkelijk, maar 
eischt hij veeleer eene nauwgezette studie der bevolking van 
moederland en kolonie beiden,· van godsdienst en zeden, bovenal 
van de rechtsbegrippen der onderworpen volken, inzonderheid van 
de staatsregeling \'an het moederland. Trou wens wie, die VAN DER 

Jaarboek 1902. 7 



- 13 -

( 98 ) 

LITH heeft gekend, kan een oogenblik omlerstel1cll, dat hij ooit 
zij ne taak opzettelij k heeft willen verlichten? 

Tegen de hoofdstelling van den spreker en mitsdien tegen de 
strekking van zijn betoog heb ik ernstige bedenkingen. M ij komt 
het voor, dat het verbazend verschil in rechtsverhouding ttlsschen 
moederland en kolonie in onderscheiden landen en tijden uiet 
gedoogt een essentieel onderscheid aan te nemen tussehen provincie 
en kolonie en beider rechtsbetTekkingen tot het centraal gezag. De 
zelfstandigheid der pl'ovillcii;n of eleelen gaat in den t~énen staat 
veel venier dan die der koloniën of ollderhoorigheden Ïll deJl 
anderen; niet alleen ten aanzien van hare bevoegdheid, doeh niet 
minder met het oog op de samenstelling en imiehting van haar 
bestuur. Treft dit hezwaar het hoofdargument zelf, de bewijskracht 
daarvan, gesteld het ware feitelijk juist, is niet minder zwak, want 
wat bewijst eene meerdere of mindere zelfstandigheid del' deelen 
of onderhoorigheden, zoolang ,alle even onbetwistbaar onderworpen 
zijn aan den oppermachtigen wil VHn het centraal en souverein 
staatsorgaan? Zoolang dit eigenmachtig beschikt over inrichting en 
bevoegdheid van deelen of onderhoorigheden, vormelI de daaruit 
ontsproten rechtshetrekkillgen geelt zelfstandig terrein van juridisch 
onderzoek, maar sleehts min of meer merkwaardige onderdeelen van 
het algemeen of hizollder staatsrecht. De voorbeelden door Spreker 
uit het vermeend gebied vall het kolouiaal recht fHlllgevoerd, komen 
in meer ingewikkelde staatsorganismen dan Nederland evenzeer voor 
op het terreilI, dat Spreker zonder aarzelen aan het staatsrecht in 
engeren zin toekent. Hij hleef in gebreke zijne stelling naar alle 
zijden ill staat van verdediging te brengen, a fortiori de grenzen 
te bepalen vau het dool' hem in beslag genomen gebied. 

Ik zou mlJ niet veroorloofd hebben bij dit punt te verwijlen, 
ware het niet dat ik in de hier besproken opvatting den sleutel 
vind van VAN DJm LI'fH'S latere juridische werk/',aamheid, alsook 
van de moeilijkheden en teleurstellingen, waartoe zij moest leiden. 
Niettemin heeft hij meermalen gepoogd ~ijne geliefkoosde stelling 
te handhaven en op concrete vraagstukken toe te passen. Alvorens 
dit nader aan te toonen, willen wij eehter een blik werpen op 
zijne verdiensten ten aanzien van het twee[le hem opgedmgen vak, 
het M oham medaansch recht. 

Het getuigt inderdaad van niet germge intellectueele en mo
reele gaven, dat VAN mat LITH niet terugdeinsde voor de grondige 
beoefening eener moeilijke Oostersche taal als middel tot zelfstan
dige bewerking van een onderdeel van het hem opgedragen onder-
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wijs. Zijn blijmoedig optimisme en de voortreffelijke en altijd 
bereidvaardige hulp VHU zijn ambtgenoot DE GOJl.JE hebhen hem in 
staat gesteld niet slechts de Arahische taal te hemachtigen, doch 
ook met behulp daarvall nieuwe bronnen te openen voor eene vol
lediger keil nis en juistcr inûcht in de geschiedenis, ~eden en instel
lillgen del' illheelllsehe bevolking VHn Ned.-Indië. 

Aallvllllkelijk kwam zijne inspallning alleelI aan ~~ine colleges ten 
goede. Doch reeds IHI weinige jaren vond hij gelegenheid de resul
taten zijller studiën openbaar te maken. Zijn leermeester DE GOEJE 

vestigde namelijk ~i.ill aandacht op eeu oud-Arabisch handschrift, 
hetwelk eell aantal reisveJ'halen uit de I ndische Zeet~ll behelsde en 
olldanks den wonderbaarlijken illhoud en de fantastische voorstel
lingen toeh eell eigenaardig licht wierp op den toenmaligen toestand 
dezer ve!Te gewesten. HiervH n was ill 1 S 7 8 eene frallsche vertaling 
verschencll, hewerkt dOOl' lVL\lu'.KL DErJC. De leemten en gebreken 
van het gebezigd handschrift hadden zich evenwel ook aan de ver
talillg medegedeeld, zoodat eene zorgvuldige herziening van den 
Arabischell tekst geen nuttcloos werk scheen. V AX BElt LITH onder
Ham deze stoutc taak met grooten ijver. Het was inderdaad geelle 
kleinigheid eell A mbi8ch haudschrift uit de XII Ie eeu w te ontleden, 
door vergeJijkillg met andere te zuiveren en in verstaanbare taal te 
pil hliceerell. Aall ~ijue vi ugheid eu volharding heeft hij in de eerste 
plaats het welslagen te dallken. Daarnevens mag eellter de onsclwt
bare hulp niet worden vergeten, die zijn collega DE GOl~JE helll 
bewees en die h\1 zelf de eerste was met dankbaarheid te erkennen. 
I )ientengevolge slaagde hij er in het Kit(t1l Adjaïh al Hind met eene 
nieuwe fransehe vertaling vall 1h:nc onder den titel van "Livre 
des rnerveilles de l'Inde par Ie capitaine Bozorg, 1ils de Chahriyàr 
de Hamhormoz" in de jaren 1883-1 ~S(\ bij de firma E. J. BInT.I. 

te doen verschijnen. 
Het dool' hem gebezigd handschrift behoorde tot de vermaarde 

verzallJeling van M. SCHEfEIt te Parijs, maar was door tnsschen
komst van een leerling van prof. DE GOR,JE, den heer RITTERSHAU~F."!\ 
te Constantinopel, nauwkeurig vergeleken met een handschrift in de 
bibliotheek der Aja Sofia aldaar. Deze vergel~ikillg had veel licht 
verspreid, menige leemte aangevuld en mitsdien den heer DEVJC 
bewogen zijne vroegere vertaling geheel te herzicII. Het werk WRS 

opgedragen aan het zesde Orientalisten-collgl'es VRII Sept. 1 883 te 
Leiden en verscheen, wat tekst en vertaling betreft, nog juist bij
tijds. Doch de onderzoekingen van een Duitsch orientalist hadden 
twijfel gewekt aan de echtheid van het handschrift en mitsdien aan 
de waarde van den inhoud. Dit vorderde een nieuw onderzoek naar 

7* 
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den ouderdom van het afschrift der Aju Sofia en vertraagde aau
merkelijk de voltooiing VHn het werk. Ecrst tocn dit oJHlerl',oek llJet 
de uiterste zorgvuldigheid ell scherpzilllli~heid volgens aanwijzingen 
vun prof. DE GOEJE was ufgeloopen en de eC'htheid van den tekst 
afdoende hewezen had, kon VAN DER LrrH zij ne inleiding en aan
teekeningell voltooien. In eene rede, op het congres uitgespl'okell, 
bepaalde hij zieh tot eenige proeven van den inhoud en enkele 
vernuftige conjeeturen over de juiste spelling en plaatsbepalillg vall 
eigennamen. De volledige uitgave vel'sclwell eerst tegen het eind 
van 1886. 

Het werk omvat hehalve tekst en vertaling eene inleiding, waarin 
de geschiedenis en heteekenis der onderneming wordt uiteengezet, 
eeu glos5ariulll van minder bekende woorden en uitdrllkkingell, 
eelle woordenlijgt van persoons- ell plaatsmnuen, eeue reeks aall
teekeniugen over de juiste plaatsbepalillg van vele landen, stedell 
en zeeën en eindelijk eene kaart van de hetrokken gedeelten van 
den aard hol. Ka eene herinnering aan de erkende waarde del' oude 
Arabische letterkunde voor ollze aardrijkskundige kennis VfiU het 
Oosten wijst VAN DER LITH op de beteekenis van reisverhalen: iu 
de eerste plaats van de reizigers zeI ven als lBN BATOETA, maal' in 
de tweede plaats ook van hen, die h uuue verhalen uit den moml 
van reizigers en schippers opteekenden. 'fot de laatsten hehoOl't de 
uitgegeven tekst, waarvan de oorsprong uit de XII" ecu wals bewe
zen wordt aangenomen. De inhoud bestaat uit "un recueil de COII

"tes de mer, racol1tés d'une manière silllple et ou l'écrivain a mis 
"pèle-rnêle tout ce qu 'il a entendu, se faisallt ulliquelllent l'écho 
"de ses auteurs, même là ou il doute bien I1n peu de la véracité 
"de ces récits." Wie in zijne jeugd de verhalen der Duizend ell 
één Nacht heeft genoten en zich de reizen van Sindbàd den Zee
man herinnert, kan zich levelldig voorstellen, welke eene vermake
lijke lectuur deze bonte vertellingelI opleveren. Eene weelderige 
phantasie heeft den feitel~jken kern oJl1woekerd en schier onken
haar gemaakt. .Met takt en smaak weet de uitgever somtijds dezen 
kel'll te ontdekken en te reinigen; maar vaak is elke poging ijdel 
en hlijft het veld der gissingen open. 

Natuurlijk heeft VAN DE[{, Ll'fH zijne bizondere aandacht gewijd 
aan de verhalen, welke in rechtstreeksch of verwijderd verband 
staan met Ned.-Indië en is het hem inderdaad gelukt enkele plaats
bepalingen met de van elders bekende gebeurtenissen of toestanden 
in Indië in verband te hrengen. Het zij mij vergund een enkel staaltje 
van de wijze en strekking van dergelijke conjecturen te vermelden. 
Het handschrift maakt gewag van Marqa wind op Zahedj. Op aan-
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nemelijke gronden houdt Schrijver het laatste voor ons .Java en leest 
hij door ecne betrekkelijk eeuvoudige rectificatie iJl het eerste 
deu naam van Madjapahit, het vermaarde Hindoe-rijk, dat aan 
de invoering van den lslàm op .Java vooraf ging. 'rerwijl toch 
de tekst schrijft J,i)lJr , stelt YAN DEH LI'l'H voor de beide 

puntjes op de r:; te scheiden en er één op de voorafgaande ) te 
plaatsen, waardoor r:; eene U eu de) een j wordt en de letter
gl'epeu M arq a verandereu in lVI adj pa; verplaats voorts de ééne 
pUilt boven c.) onder het letterteekelI en voeg cene punt daarnaast 
~ eu gij leest l\lRdjpawid in plaats van het oorspronkelijke Marqa
wind en gij heht de bevestiging vau het bestaan en den roem van 
Madjapahit uit eene Arabische hron der Xdc eenw. Op soortgel\ike 
wijze viudt VAN DER LI'I'H iu dit hoek de bevestiging van het 
aloud bestaan der menschcnetende Bataks, der koppensnellende 
Niassers, der op palen wonende Palembangers enz., en doet hij 
aldus een schemerlicht opgaan over prae-historische toestanden, dat 
wel is waar slechts onzekere omtrekken doet onderscheiden, doch 
niettemin op hetrekkelijke WH arde mag aanspraak maken. 

Op grond van de hiel' gestelde grenzen en van mijue onbevoegdheid 
tot oordeelen over den tekst van mij schier on bekende Oostersche talen 
zult gij mij vergunnen in geene verdere bizouderheden te treden 
en te volstaan met de herhaling mijner hulde aan de veelzijdige 
talenten van VA~ DER Ll'rH, die nevens z\ine hoofdtaak gelegenheid 
zocht en vond, door de uitgave van Arabische teksten onze aard
rijkskundige en ethnologische kennis van een vóór-historisch Insu
linde te bevestigen en uit te breiden. 

Andere Arabische teksten heeft VAN DER LITH niet uitgegeven. 
Op het Oriëntalisten-congres te ~to('kholm in 1 S 8!) verwees hij in 
eene korte rede eveneens naar deze uitgaaf. Ook over het Moham
medaansch recht heeft hij geen afzonderlijke studiën gepubliceerd. 
Fit zijn vroeger beschreven "Ned. Oost-Indië" blijkt intusschell, dat 
hij de resultaten van zijn onderzoek wist dienstbaar te maken aall 
zijne kennis van land en volk en overal waar dit te pas kwam de 
aldaar heerschende zeden en voorstellingen in verband bracht met 
de leer en instellingen van den Islà,m. Volgens mij welwillend ver
strekte mondelinge inlichtingen heeft hij in later jaren het voor
nemen opgevat eene uitvoerige studie van het Moslimsch huwelijks
recht te maken en daartoe vele teksten geraadpleegd. Dit plan is echter 
niet tot uitvoering gekomen. Zijn Livre des merveilles blijft het 
eenig maar welsprekend getuigenis van zijn verdiensten op een 
gebied, dat hem oorspronkelijk vreemd was en ook op den duur 
sleehts eene tweede plaats kon bekleeden. 
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Overigens wijdde "AN DIm LITH tijd en krachten aall Zij IJ 

hoofdvak: het koloniaal recht. Hiervoor had hij in 7.~ille l'ede 
van I ti iJ eCII zelfstalHlig gebied gevorderd, waarop hij zijnc tentelI 
wilde opslaall en zijn wetenschappelijk onderzoek voortzetten. Aan 
dit VOOl'llelllen dallkell wij een artikel ill de Gids Ytlll 1 El S:2: 
"D e kol 0 11 i al e ,ye tgeYer tegen 0 ver Eli r·o pee sc h e ell I nia 1I rl
.,selle wetsbegrippen." Het Illotto kon doell verllloedeu, dat 
schrijver slechts den tweeden druk nm 31r. L. \Y. C. VAN DEN BERG: 

"Beginselen van het ~I oh. recht," ell liet eerste deel van het bekend 
"Eindrésumé van het officieel onderzoek naar de rechten van den 
"Inlander op den grond op Java en .Madoera" wilde aankondigen. 
Het artikel behelst evenwel veelmeer en geeft een grondig bewerkte 
en goed geschreven verhandeling over een der belangrijkste vraag
stukken, waartoe het bezit van koloniöll aanleiding geeft. Op dell 
voorgrond staat het juiste beginsel, dat het voorrecht van kololliaal 
bezit lIiet allermeest gelegen is in de stoffelijke voordeel ell , welke 
daaruit voortvloeielI, llIaar bovellal in de eervolle taak om de kolonie 
te ontwikkelen en in haar belang te besturen. Imlllers "het hestuur 
"eener kolollie met edele bedoelingen ell met illspmllliug VHn alle 
"krachten gevoerd, moet eeu veredelend en invloed op het llIoederlaJl(] 
"uitoefenen; inz. in een klein land, van zelf met kleine belangen 
"vervuld en geneigd, lUW zich zelf overgelaten, in kleine besloHllllerin
"gen op te gaan." Cit dit oogpunt beseholl \Vt Schrijver (Ie vraag: 
"welk gedeelte van het recht der kololliseerende natie eigen, volgt 
"de stichters der kolonie en welk gedeelte v/ln het recht, dat zij 
"in de kolollie vindeu, moet voor hunne eigene rechtsinstituten 

" wij ken." 
Minder Vl'l' strekkeu(l en rijp overwogen ontulOetten wij deze 

vraag reeds in zijne inaugumele oratie. Thans wordt zij zorgvuldig 
ontleed en uitvoerig beantwoord. 'l'en aanzien van koloniën, waar 
oorspronkelijke bewoners ontbreken of bij de aanrakillg met de 
immigranten hunne eigene ~eden en instellingen laten varen, bestaat 
naar schrijvers meening geen bezwaar. Dan blijft het recht van 
het moederland aan de volkplanters verbonden "omdat zij de kolonie 
"stichtten als oJldenlallen van den moederstaat en dit ook blij ven, 
"want zoolang het onderdanenverband niet op wettige wijze ve\"
"broken is, kan de souvereiniteit waaronder zij stonden, niet te 
,,1001' gaan, noch over de personen zelve, noch over het grond
"gebied dat z~i vernieuwen." Schrijver maakt zich hier tot tolk 
van de aloude Britsche opvattiugen en aanspraken, zonder stil te 
staan bij het geval, dat de kolonisten het staatsgebicd verlaten 
juist om zich aan het daar gevestigd gezag te onttrekken en hun 
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eIgen recht elders te plante 11. Had hij hieraan gedacht, hij zou 
allicht lllet mij hebben geoordeeld, dat zijne stelling voorbarig 
gelleraliseert en dieper onderzoek vereischt. Soortgelijke beden
kingelI r~jten, wanneer hij verder beweert, dat na de stichting 
.,ûch eigen rechtsinstituten gaan vormen" en ,,\'Oor de volkplanters 
.,eell zelfstandig recht vall wetgeving bestRat, dat evenwel niet 
"lllag ingl'ijpen op het recht dat de volkplanters mertebrachten." 
Een ell allder schijnt mij onvoldoende doordacht en onnauwkeurig 
uitgedrukt. 

Schrijvers aandacht is intusschen niet op déze koloniën geves
tigd, maar op die, waar zoonis in Nederlandsch- en Britsch-Indië 
eene talrijke inheemsehe hevolking met eigen recht wordt aan
getroffen. Dit heeft aanspraak op erkellJlÏng, zelfs al strijdt het 
met de rechtsbegrippen des overheerschers en kan alleen op grond 
van strijd met elementaire en algemeen erkende zedelijke begrippen 
of wel met de overwegende belangen des overheerschers - later 
als de noodzakel~ikheid \"all zelfbehoud omschreven - langs 
wettigen weg door het recht van dell overheerschel' worden 
verdrongen. 

Ik laat de vraagteekens weg, die onwillekenrig ook hier uit de 
pen vloeien en vermeld alleelI, dat deze stelling slechts tot inleiding 
dient voor een uitnemend historisch overzicht van de schromelijke 
miskclllling van dezen stelregel uit. bekrompenheid en onkunde en 
voor eene verklaring VHn het ontstaan van tweeërlei recht in de 
Fransehe, Engelsehe en Spaansche koloniën. De lastige vraag, of 
vreemdelingen, die zieh met eigen rechtsbegrippen in de kolonie 
vestigen, aanspl'HHk hebhen op gel\ike eerbiediging hunner instel
lingen van de z~ide der overhecrsehers als de inheemsche bevolking, 
beantwoordt Schr~iver zonder aarzelen ontkennend. "Waar men de 
"laatste behoort te handhaven, wanneer het niet blijkt, dat zij met 
"de rechtvaardigheid strijden, behoeft men de andere slechts toe 
"te laten, wanneer zij blijken volkomen ollSchuldig te zijn, doch 
"mag men ze niet duldell, wanneer zij Mn algemcene belangen 
"schade toebrengen, en moet men ze in alle gevallen strikt beper
"ken binnen den kring hunner eigen maatschappij, zonder te gedoo
"gen dat zij verder naar blliten werken." 

Hoofddoel van dit opstel is intussehen de gestelde vraag
stukken op Ned.-Indië toe te passen. Vooreerst legt hij grooten 
nadruk op het standvastig beginsel, door art. 75 R. H. bekrachtigd, 
dat voor de Europeanen in Indië hetzelfde reeht geldt als in het 
moederland. Dit belet weliswaar niet, dat voor Ned.-Indië afzon
derlijke wetboeken bestaan, maar deze zijn grootendeels "letterlijk, 
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"zelfs met behoud van erkende gebreken, uit de Nederlandsche 
"wetboeken nageschreven." Had VAN DER LI'l'H destijds kunnen 
voorzien, dat het uien we wetboek van strafrecht voor Europeanen 
op het voetspoor vau het Ned. 'Yetboek mil Strafrecht van lS8G 
eerst twaalf jaren later zou worden vastgesteld en zelfs toen 1I0g 
niet ingevoerd, hij zou zeker zijne goede verwachtingen getemperd 
eu niet yerzuil1ld hebben Illet nadruk op het dwingend karakter 
van art. 75 R. R. te wijzeI\. 

Met blijkbare voorliefde Yerwijlt rA~ DER LITH voorts bij de Yoor
schriften van art. 75 H. H. omtrent het recht voor den Inlander. Hij 
toont aau, dat het verlangen om den lulander zijn eigen recht te laten 
niet belet, hiermede b~i het strafrecht minder rekening te houden, 
omdat dit vau publiekreehtelijken aard is en in veel nauwer verband 
staat met algemeen erkende zedelijke begrippen. Vooral j llÎst is 
schrijvers opvatting van den Islàm, waarvan eene algemeene kennis 
voor onze alllbtellurell noodig is "niet alleen om hetgeen daarvan 
"in Indië wordt aangetroffen, maar iJl nog gl'Ootere mate om het
"geen daar niet wordt gevolgd." Op die afwijkingen moet de hoofd
aandacht vallen. H ij acht het gelukkig, dat deze overtuiging bij 
toekomstige Indische ambtenaren meer en meer veld wint. Een 
critisch overzicht \'an Mr. L. 'V. C. VAN DEN BEUG: "Beginselen 
van het Moh. recht" leidt hem tot eeu vleiend eindoordeel, doch 
belet hem niet op de zwakke zijden te wijzen en tegel! overschat
ting el! misbruik in foro te waarschuwen. 'Yunt "zoo er iu de 
"laatste jaren in J ndië iets gehleken is, dan is het zeker wel dit, 
"dat het Moslimsch recht over het grootste deel van den Ardápel, 
"zelfs daar, waar geen andere godsdienst dan die vall MohamuJed 
"door de Inlanders heleden wordt, zoo goed als niet wordt erkend 
"en nageleefd; en dat zelfs daar, waar dit wel het geval is, dit 
"meer te danken is aan bemoeiingen vall priesters en andere belaniS
"hebbenden dan aan de rechtsovertuiging der hevolkillg, die zich 
"integendeel zoo veel mogel\ik aan dat recht tracht te onttrekken." 
En iets verder: "men meende vroeger, dat althans dat groote deel 
"van het recht, hetwelk de bepalingen omtrent het huwelijk en de 
"erfopvolging: omvat, geheel onder den invloed van den Islam stond, 
"Ulaar hoe langer hoe meer blijkt ook dit het geval niet te zijn en 
"blijkt het, dat de lnlandsche bevolking, waar dit aan haar eigen 
"goedvinden wordt overgelaten en zij zich aan de bemoeiingen des 
"priesters kan onttrekken, door onderlinge schikking de in haar oog 
"onbillijke bepalingen van den Islam op het gebied van het erfrecht 
"tracht te ontduiken." Uit het Bindrésumé immers blijkt zonneklaar, 
dat zich op het gebied van het erfrecht de bevolking, aan zichzelve 
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overgelaten, de gewichtigste voorschriften van den Islam, deels uit 
onwil, deels uit onkunde, veronachtzaamt. Wel is dit iets minder 
sterk bij het huwelijksrecht, doordien het hier niet, zooals bij 
boedelscheiding wèl, mogelijk was den priester te weren, maar niet
temin ontmoet men ook hier veelal een wonderlijk mengelmoes van 
l\Ioslimsch recht met Polynesische gebruiken. Aan de vrije toestem
ming der eehtgcnootclI hapert veel, zelfs op Java; huwclijken tus
schen Christenen en l\I1os1imschc vrou wen worden als geoorloofd 
beschou wd; zelfs de priesters, als deskundigell hij de landraden 
gehoord, blijken vaak eene hoogst gebrekkige kennis yan den Islàm 
te bezitten. 

Nog zwakker is de invloed van den Islàm op het zaken- eu 
verbintenissen-reeht. Hier wordt de rechter uitsluitcnd verwezen naar 
de volksinstellingen en gewoonten, die moeielijk zijn op te sporen 
en eindeloos verschillen. De jurisprudentie, voor een ongeschreven 
recht van onschatbare \vaarde, laat hier veel te wenscheIl over, 
omdat de Tnlandsche rechters hunne vonnissen zelden publiceeren 
en niet altijd behoorlijk IllOtiveel'eJl. Daarom dringt schrijver aan 
op de nuuwkenriKe vermelding van de adviezen der Inlandsche 
adviseurs. liit zijne beschouwingen volgt z. i. geen dringender eisch 
dan die tot codificatie van het Tnlandsch recht, de eenige waarborg 
voor rechtszekerheid. Ofschooll hoogst moeilijk, is deze thans niet 
langer onuitvoerbaar. Zij biedt tevens gelegenheid erllstig te rade 
te gaan met Europeesche rechtsbeginselen en voor zooveel lloodig 
deze in de plaats te stellen van onhoudbare Inlandschc begrippen. 
De Inlander zelf zal hierin gaarne berusten, omdat de codificatie 
geen Europeesch maar Inlandsch recht zal bevatten en bovendien 
de Inlander zelf steeds levendiger behoefte gevoelt aan rechtszeker
heid. Met eeu el'nstigen wil &:'tnvaard zal dit ,verk zeker gelukken, 
"want er is dunkt mij nauwelijks eene meer benijdenswaardige 
"taak te vinden dau zijne krachten in te spannen voor een doel, 
"rechtszekerheid te geven aan een bevolkillg die, waar zij deze mist, 
"aan willekeur en misleiding is overgegeven." Zoo sluit zich 
de kring van Schrijvers besehouwingen en bewijst hij inderdaad 
meer bedacht te zijn op de plichten, welke Nederland jegens 
Indië heeft te vervullen dan op dc voordeelen, die het daaruit 
trekken kan. 

Ondanks de bedenkingen, welke ik vooral tegen lIet theoretisch 
begin in het midden bmcht, schijnt mij dit artikel een der best 
geslaagde proeven van zijn talent. De aanteekeningen getuigen van 
groote belezenheid en onvermoeid en ijver; een bl\jmoedig geloof in 
de vatbaarheid voor ontwikkeling van den Inlander en in de goede 
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bedoeling der regeering spreekt uit schier elke bladzijde; aallVang 
en slotsom getuigen van den adel der gezindheid en het schoone 
doel van den schrijver. 

Deze denkbeelden hebben diep wortel geschoten in zijn geest en 
treden telkens opnieuw aan het licht. In 1~!J2 werd hij namens 
den Min. van Koloniën VAN DEDEM door Mr. .l. VAN GEN;\EI' 

uitgenoodigd om deel te nemen aan eene ::-:taatscommissie tot 
voorbereiding van verbeteringen iJl de wetgeving van Ned.· 
I nd ië op privaatrechtelij k gebied. .Met ingenomenheid aall
vaanlde hij eelle opdl'llcht, welke hem in staat zou stellen zijne 
denkbeelden over wetgeving en codificatie in stellig recht om te 
zetten en althans voor de Inlalldsche Christenell een behoorlijken 
rechtstoestand voor te bereiden. Ook konden de pogingen dool' 
medeleden aaugewend om den Inlander eene vrijwillige onderwerping 
aan het Europeesch recht te vergemakkelijken op z~ine insterul1liug 
en steun rekenen. Vooral in deze richting nam hij levendig aandeel 
in de werkzaamheden en bcraadslagingen der eommissie, welke in 
de benoeming yan VAN Dim LITH tot ridder van deu Ned. Leeuw 
in ] 898 eene erkenning zag van hare belaugelooze diensten aan de 
opvolgende mitlisters van koloniën bewezen. 

Onrnisken baal' is de invloerl van de beraadslagingen der Staats
commissie en nlll de onderwerpen, welke haar hoofdzakelijk bezig
hieldelI , op de redevoering, die VAN DER LrfH op t' .Febr. 1 S!J5, 

'den 320sten jaardag der Leidsche Universiteit, als Hector-Magnificus 
uitsprak. Een rechtmatige trots bezielt den spreker, nu voor de eerste 
maal een Yertegen wool'diger der Indische wetenschap deze waardigheid 
bekleedt. Na wederom aan de overwegend moreele voordeelen van 
koloniaal bezit te hebben herinnerd, vestigt hij de aandacht zijner 
toehoorders op "het verschil van rechtstoestanden in Ned.
Indië;" niet slechts een gevolg van de uitgestrektheid van gebied 
en van de verscheidenheid vall volken en stammen, doch niet minder 
van het verschil in aard en afkomst, godsdienst eu beschaving, van 
de onderscheiden bestanddeelen der bevolking, die onderling ver
mengd op hetzelfde gebied gevestigd z\in. Zóó ontstond naast het 
territoriaal een personeel recht, zooals dat der Europeanen, der 
vreemde Oosterlingen, zelfs der Inlandsche Christenen; - aite· 
maal gevolgen van de toestrooming van vreemde bestanddeelen lUlal' 
landen met eene talr~ike inheernschc bevolking; of wel van veran
deringen in den godsdienst en dientengevolge in de zeden en 
opvattingen der Inlanders zelvCl1. De bezwaren, welke hieruit ont
staan, hebben Sprekers aandacht blijkbaar aanhoudend geboeid. 
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Oppervlakkig heschouwd schijnt niets gemakkelijker dan deze Yer
schillen eenvoudig te loochellen en door een uniforme wetgeving 
uit te wi;;oschen. '1'ot zekere hoogte is dit ten aanzien van het straf
recht inderdaad geschied; wel is waar bestaan er twee wetboeken, 
YOor ]~uropeanen ell Inlanders naast elkander, maar bij kennisma
king blijkt, dat heide op denzelfden grondslag rusten, dien der 
Europeesche rechtsbegrippen, welke met InlmHlschc opvattingen en 
gewoonten te recht korte metten hehben gemaakt. rl'oeh ging de 
Nederlandsche wetgever niet zooyer als de Britsch-Indische, die 
eell gemeellschappelijk strafwetboek voor Europeanen en Inlanderii 
illYoerde en daaraan zoo goede gevolgen toeschreef, dat de veiligheid 
en criminaliteit in Britsch-Indit~ eerlang de yergeliJking met eenig 
deel van Engeland zelf glansrijk doorstond. Spreker geeN niette
min voor Ned.-IlJ{lii~ de voorkeur aHII afzonderlijke wetboeken, 
lll. a. w. aan eene ge\vijzigde toepassing mil .Europeesch recht op de 
InlandsclJe bevolking, gepaard met een ruim arbitriulIl judicis en 
cene oubekrompeu uitoefening vun het recht van gratie door de 
Indische Regeering. Door een ell ander kun zooveel l100dig reke
ning worden gehouden met de eigenaardige zeden der bevolking, 
waarvan merkwaardige voorbeelden worden medegedeeld. 

Moeilijl\er en daarom ge,viehtiger is de Hang naar den reehtsloe
sta u d j u re p ri va to, ,,'elke ongunstig afsteekt bij dien van het strafrecht. 
Immers hipr heerscht het vermaarde art. 75 H. R., dat het lnlandsch 
gewoonterecht halldhaaft, voor zoover dit niet strijdt met "de alge
meen erkende heginselen yau billij kheid cn rechtvaardigheid." Te
recht wijst Spreker op het overgroot vertrou wen in de wijsheid eu 
rechtvaardigheid des rechters, die in vierkanten strijd met art. 11 
A. B. Y. W. hier juist geroepen wordt de voorschriften vau Sarat 
en Ada t te toetsen aan hetgeen hèm toeschijnt aigellieen als billijk 
en rechtvaardig erkend tc zijn .. Met meer nadruk dun vroeger wijst 
Spreker op het onbepaalde en gevaarlijke dezer opdracht, inzouderheid 
op den wonderlijken eisch, dat zekere begillselell yall bil1~ikheid en 
rechtvaardigheid als ZOOdUIlig algemeen erkend moeten zijl!. Kan 
dit practisch iets mlders beteekellen dan billijk en rechtvaardig in 
de oogen vall Europeaan of Christen? 

Hoe dit z~j, uit het versehil van recht vloeien noodwendig con
flicten voort, welke de wetgever onvoldoende voorziell en gebrek
kig geregeld heeft. 'Vel zijn herhaaldelijk pogingen aangewend, 
bijv. bij gemengde huwelijken om de daaruit ontsproten betrekkingen 
te regelen, maar deze hebben slechts matig voldaan el! zijn geenszins 
voltooid. Alleen het voorstel der Staatscommissie, dat de vrouw den 
staat van den lllan volgt, behoudens haar recht om na onthinding 
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van het huwelijk harelI vorigen staat weder aan te nemen, kan dit 
bezwaar bevredigend oplossen. .Men weet wellicht, dat dit stelsel 
in 1 ~ H6 bij Kon. besluit is bekrachtigd. 

Geene klasse der hevolking gaut intusschell meer gebukt ouder 
het gemis eener behoorlijke wetgeving dan de Inlallosehe Chris
tenen. ~preke]' noemt hun rechtstoestaJld "thans niet veel beter dan 
één conflict." Hij erkent evenwel de gl'oote bezwaren aan eene 
behoorlijke regeling verbonden en had als lid der Staatscommissie 
deze zelf in ruime mate leeren kennen. V crdiellt het daarom niet 
de voorkeur aan al deze llloeilijkheden voor goed een einde te ma
ken door eelle eenparige wetgeving voor àHe bestanddeelen der be
volking? De ervaring elders luidt niet ongunstig. Toch weerhoudt 
zijn eerbied voor inheemsche rechtshegrippen en instellingen hem 
de vraag berestigend te heantwoorden cn verkiest hij eene zorg
vuldige aanpassing aan hoogere ethische beginselen van ingewor
telde en niet volstrekt verwerpelijke inlundsche begrippen ell ge
woonter\. Derhalve ook hier geen theoretisch bevredigende oplossing, 
doch ecn scherper hlik en een dieper besef van de groote proble
men op dit lIetelig terrein. 

Duidelijk komen deze denk heelden eveneens te voorschijn in 
eeue Duitsche rede uitgesproken bij gelegenheid van de zitting 
mn het Internationaal Koloniaal Instituut te Berlijn op 7 Sept. 
1897. 

Is het zijll doel dell vreemdeling eell begrip te geven van de 
grondslagen, waarop Nederlands kololliaal bestuur rilst, schier on
willekeurig staat hij met voorliefde stil hij het verschil in rechts
toestand vall de onderscheiden hestunddeelen der hevolking. Ook 
hier wijst hij op het helalIg eener zooveel mogelijk woordelijke over
eenstemming der wetgeving voo.. Europeanen in moederland en 
kolonie; op de waarde van het beginsel om de rechtsinstellingen 
der Inlandsche bevolking ill hoofdzaak te handhaven en slechts om 
overwegende redenen ter zijde te stellen; eindelijk op de wellsche
J~ikheid en uitvoerbaarheid eener codificatie van het inheemsch recht. 
Doch zijne kennis is uitgebreider, zijn blik ruimer dan in 1882. 
Hij wraakt het denkbeeld, dat de Europeaan in de kolonie geen 
beter recht mag genieten dan in het moederland en derhalve geene 
verbeteringen in de koloniale wetgeving mogen worden a.angebracht, 
welke nog lliet zijn opgenomen in de wetten van het moederland. 
Over de strafwetgeving in Britsch-Indië, Algerië en Coehin-China 
geeft h\l belangrijke mededeelingen en knoopt daaraan vast de juiste 
opmerking, dat alle koloniale besturen zich huns ondanks genoopt 
zien steeds meer onderwerpen te regelen, die zij aanvankelijk onge-
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moeid konden laten. Het gebied der wetgeving breidt zich geleidelijk 
uit evenals het gl'Ondgebied zelf. Zoo was het stelen van vrouwelijke 
pandelingen uit Nias, eeu eiland onder N ederlandsch gezag, door 
onafhankelijke Atjehneezen een der oorzaken vau den vermaarden 
Atjeh-oorlog - eene te dezer plaatse b\jzonder gepaste opmerking. 
Als welgeslaagde poging van het Indisch bestuur om Illiandsche 
zeden te hervormen wordt aangevoerd de geleidelijke af:,;chaffing vall 
hd pHIldelingsehap, als mislukt daarentegen het streven om het 
djoedjoer-hllwelijk - den koop der bruid van haren vader - te 
vervangen door de vrije toestemming der echtgenooten. ,,-ederom 
verkluHrt hij zich beslist tegen "Beseitigung einheilllischer Rechb;
begrifl'e illl Interesse des Islams", waarschuwt daarom tegen den 
invloed der priesters eu de redltspl'aak del' priesterraden en wil 
daarentegen, evenals iu Algel'if, zelfs aan den ellkelen Inlander eene 
vrijwillige en algeheele onderwerping aan het Europeesche recht 
toestaan. 

:Een alHIer nict minder gewichtig vraagstuk van koloniaal 
recht behandelt YAN DERLI'fH in eene rede "over de verhou
ding yan de wetgevende macht. in het moederland tot het 
centraal bestuur in Ned.-Indië," in het Ind. genootschap 
uitgesproken op 27 Nov. 1888 en verdedigd op 20 Febr. 1889. 
B ier waagde hij zich tevens op politiek terrein en zctte in een 
vijftal stellingen breed voel'ig uiteen: dat de wetgeyende macht in 
Nederland zich niet moet beperken tot de handhaving yan de 
rechten van den Stant - ._. opgevat in den zin der Grond wet als de 
hoogere gemeenschap tusschell Nederland en Indië - maar, zoolang 
men dit niet gerust aan de kolonie zelve kan overlaten, ook waken 
moet voor de harmonische ontwikkeling van alle deelen der bevol
king eu de handhaving van aller rechten; dat hiertoe vooralsnog, 
wat de beginselen aangaat, alleen de rijkswetgever in zijne tegen
woordige samenstelling in staat is en noeh een afzonderlijk parle
ment, noch het opnemen van koloniale afgevaardigden in de 
Staten-Generaal voor zuiver koloniale aangelegenheden aanbeveling 
verdient; -- dat daarentegen de instelling van een kolonialen raad, 
dien de .Min. van Koloniën bij wetten, Kon. besluiten en andere 
gewichtige maatregelen verplicht is te raadplegen, eene heilzame 
verbetering zou zijn; - dat eindelijk de Indische begrooting door 
een wetgevenden raad in Indië voorloopig vastgesteld, door den 
Min. v. Koloniën in rade zooveel noodig gewijzigd en door de wet 
bekrachtigd behoort te worden. 

De onderdeeleu dezer reeks werden niet onaardig door een der 
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deelnemers in het dehat in onbetwisthare en zéér betwistbare onder
scheiden en ontmoetten - zoowel wat vorm als inhond betreft -
krnchtige lwstrijding, o. H. bij dell Oud-Minister W. YAN GOL'I'

STErl\". J k heb de ingenolllen heid van den spreker Jllet een vasten 
kolonialen mad !looit kunnen deelen en hen meer geneigd met 
THORBECKE en VA" Gor:rsTEIN daarin een schier onvermengd kwaad 
te zien. Ook de voorgestelde behandeling der Indische hegrooting 
vond natuurlijk ,veinig weel'klan k. 

De waarde de:r.er rede is 111. i. inderdaad meel' gelegen in de 
nauwke1ll'ige, lateI' nog verheterde en aangevulde mededeelingen 
over de Engclsche, Fransdie en ·PortugeescllC kolonii;,n, !liet llallle 
over de ernlring lil et de cooseils généran x in l,'ransch Indo-China 
verworven. De hier ondervonden teleurstellingen z~ill wel gesehikt 
een ieder tot voorzichtigheid aan te manen, die geneigd is ook 
\"001' :\"ed.-Illdii; wetgevende lichamen met analoge samenstelling en 
werkkring te scheppen. Bij de ontwikkeling zijner denkbeelden 
heeft sPl'eker de:r.e ervaring niet volledig henut en daarom menige 
beden king niet mldoende wederlegd. 

Werken van grootereu omvang over eigenlijk koloniaal recht 
heeft VA~ DER Lrrn niet geschreven. \Y el had hij de funda
menten reeds in 1 S 7 7 gelegd en in later jaren omvang ell 
imiehting van het gehOlm herhaaldelijk in groote trekken ge tee
kend, inz. aan het verschil vau rechtstoestand voorbeelden ontleend 
om de waarde en strekking van dezen jongsten tc'tk der rechts
wetenschap levendig te doen gevoelen; - bOHws(eellen om het 
ontworpen gehou w te stichten heeft hij intusschen tena 11 wenlOod 
geleverd. Ongetwijfeld vindt dit verschijnsel gereede verkla!'ing in 
vele min of meer voor de hand liggende oorzaken. Zijne wankelende 
gezondheid, de omvang en tweeslachtigheid van het hem opgedra
gen onderwijs, het aautal heteroóene werkzaamheden, waartoe zijne 
verklaarbare eerzucht en onuitputtelijke welwillendheid hem ver
leidden, ziedaar de voornaamste redenen, welke hem beletten zich 
onverdeeld te wijden aan hetgeen hij eenmaal als zijn hoofdvak 
heschouwde en \vaarvoor hij eene eigene plaats in de rij del' 
juridische wetenschappen had gevorderd. Is het vcrllletel te onder
stellen, dat naast de genoemde uitwendige redenen ook een diepere 
grond voor dit verschijnsel te vinden is? Jat nam. grondiger 
onderzoek en rijper nadenken VAN DER LITH hebben overtuigd, dat 
ondanks den omvang en het gewicht der betrokken vraagstukken 
toch voor geene afzonderlijke rechtswetenschap plaats is, waar het 
er slechts op aankomt de rechten en plichten van een souverein ell 
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staat jegens z\ine onderhoorigheden te constateeren en de daaruit 
geboren rechtsbetrekkingen te ontwikkelen? Is het onwaarschijnlijk, 
dat de redenaar van 1 ~ 7 7 eerlang ontdekte, dat de door hem 
met nadr'uk aangewezen bezwaren van een bontelI en gebrekkigen 
rechtstoestand in vroeger eeu wen, óók iJl de oude Ellropeesehe 
Staten voorkwamen en aldaar door eene sterkere concentratie van 
het Staatsgezag en eelle juistere opvatting mn de Staatstaak hadden 
plaats gemaakt voor de meer hevredigende toestanden vau den 
nieuwen tijd? M. a. w. dat hierill zeker geen voldoende aanleiding 
gelegen is voor eelle nienwe splitsing van het publiek recht, maar 
veeleer allalogieën voorhanden z~in met hetgeen tot diep in de 
lSde eeuw schering en inslag was in vele Emopeesche landen, met 
naille in ons eigen vaderland? Kan het voorts op den duur mis
kend worden, dat de eigenaardige betrekkingen tusschen Opper
bestuur en Koloniaal bestuur ondanks de bijzonderheden, welke 
dit laatste VIUl het Provinciaal bestuur onderscheiden, desniettemin 
geenszins eene zóó zelfstandige groep vormelI, dat zij als eene afzon
derlijke wetenschap en niet als een afzonderl\ike tak van staatszorg 
moeten worden beschouwd. 

IJ oe het zij, VAl' DER LITH heeft zich vergenoegd met bovenge
noemde bijdragen en overigens z\ine krachten besteed aan werk
zaamheden van anderen aard; weliswaar eveneens op Indologisch 
gebied, doch doorgaans 'l,eer oIldcl'i\cheidcl1 van juridische COJlstruc
tiëll. Vergunt m\j ook hierop uwe aandacht te vestigen. 

Ongeveer gelijktijdig met zijne studiën in het Arabisch nam 
VAN DER Ll'rH deel aan de stichting van een nieuw koloniaal 
tijdschrift. De Koloniale tentoonstelling te Alllsterdam van 18Rj 
had natuurlijk de aandacht getrokken van velen, die eenig onder
deel der Indologische vakken beoefenden. VAN DER LJ'rH nam hierin 
levendig deel, hetzij als lid der commissie voor wetenschappelijke 
bijeenkomsten en voor de redactie van den catalogus, hetzij als lid 
der' offieÏèele jury van beoordeeling der inzendingen op de koloniale 
stelsels betrekking hebbende. Uit de hier verkregen ervaring en de 
gedachten wisseling tusschen specialiteitelI van verschillenden land
aard ontstond de wenseh naar een internationaal tijdschrift voor 
koloniale aangelegenheden, dat in verschillende talen geschreven de 
wederkeerige kennis kon versterken. VAN DER. LI'rH ondernam zelfs 
eene reis naar Frankrijk om aldaar het denkheeld aan te bevelen 
en medewerking in te roepen. Met veel geduld en moeite gelukte 
het eindelijk aan de pas gestichte Nederlandsehe Koloniale Ver
eeniging om de grondslagen te leggen en in 1885 het eerste deel 



- 27 -

( 112 ) 

der Revue Coloniale Internationale in het licht te geven. Zij was 
breed opgezet en verdeeld in drie sectiën, waarvan de eerste hestelll(l 
was voor nijverheid, handel en scheepvaart, de tweede of hoofd-afdee
ling voor koloniaal bestulll' en de derde voor geog/'aphie en ethno
graphie. Talrijke geleerden uit ons vaderland en de omringende staten, 
zelfs uit Italië, Spanje eu H usland, hadden hunne medewerking 
toegezegd. De redactie was aanvaard door de }>roff. C. M. KAN, 

P. A. VAN DER LITH en D. JosEPHrs .hTTA. Aanvankelijk ontbrak 
het niet aan belangstelling cn medewerking. De redactie kon zich 
in hoofdzaak bepalen tot bet leveren eener chronique bihliogra
phique trimestl'idle, bel1CyellS korte notices over de belangrijkste ge
beurtenissen op koloniaal gebied. Yoor zoovel' de hoofdredacteur, 
prof. KAN, dit niet zelf deed, leverde elk der drie 1Iee1'e1l de' stof, 
die tot zijne competentie hehoorde. YA!'i DER LITH heeft zieh tot 
slechts enkele bijdrageli bepaald. Alleen in de twee eerste deelen 
van het tijdschrift, dat slechts drie jaargangen beleefde en in 1 887 
VOOI' het laatst verscheen, vond ik een beknopt critisch overzicht 
van de heluJlgrijkste werken en tijdschrift-artikeleJl over' Ned.
Indiö; voorts eenige vluchtige aanteekeningell over de stichtiug 
van den Congo-staat, het financieel verbam} tussehell N ederlaud 
en Indil~ e. d. nl.; een en ander naar aanleiding van aanhangige 
wetsontwerpen of recente regeel'ingsmaatl'egelen. Onwillekeurig 
vraagt men zich af, welke waarde deze lijsten en berichten in 
de Fransche taal voor den vreemdeling konden hebben, die niet 
op de hoogte is VHn onze koloniale toestanden en instellingen en 
het verband mei geschiedenis en staat.sbestutll' niet. kan beoor
deelen. 

Belangrijker, althans voor den Nederlandschen lezer, schijnt eene 
aankondigilIg in het tweede deel van het werk van LOUIS YIGNON: 

"Les colonies Françaises, leur situatioll économique, leur utilité 
"pOUl' la métropole, leur avenir"; waarvan de recensent de zeld
zame onpartijdigheid roemt eu den rijken en deugdelijken inhoud 
aflllbeveelt. Voor grootel'e hijdragen ontbraken VAN DER LI1'H b1ijk
baar tijd en gelegenheid, niet de lust en opgewektheid, zooals mij 
uit andere mededeelingell en persoonlijke herinneringen genoegzaam 
bekend is. 

Dit bleek wederoJll eenige jaren later, toen bij gelegenheid van 
een bezoek door den bekenden }'ranschen schrijver CHAII.J,EY BERT 
aan Nederland het denkbeeld eener internationale vereeniging geop
perd en onmiddellijk door VAN DER LJTH met geestdrift begroet werd. 
Van meet aan nam hij levendig aandeel in de oprichting en eerste 
werkzaamheden van het "Institut Colonial International", dat 
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in 1804 te Brussel gevestigd werd en om de één of twee jaren in 
eene der hoofdstedell van Europa zon vergaderen. . Reeds in de 
eerste zitting te 's-Gravenhage in Sept. 1895, onder praesidium van 
den oud-minister l"RANS]':N VAN Dl~ PUTT]~ diende hij rapporten in 
over: "la main d'oeuvre, Ie contrat de travail et Ie louage d'ouvrage 
,,:lUX Colonies" . Het rapport over Ned.-Indië behelst een beknopt 
overzicht der aldaar geldende bepalingen, waarvan hij het ke1lll1erk 
zoekt in de tweeledige staatszorg voor werkgevers en werkman 
beiden. Een voorloopig algemeen rapport was eveneens van zijne 
hand, ofschoon oorspronkelijk eeu ander deze taak had aanvaard 
cu bovendien vele onmisbare gegevens hem ontbraken. Hij bakent 
ZUil onderwerp zorgvuldig af en verdeelt de koloniën in twee groe
pen, naar gelang daarin al dan niet eene voldoende en tevens tot 
arbeid geschikte bcvolking wordt aangetroffen. Voor de eerste groep 
verhlllgt hij alleclI staatstoezicht op de arbeidsovereenkomsten tot 
bescherming van den Inlander tegen mishandelillg en van den 
ondernemer tegell willekeurige contractbreuk. Voor de laatste groep 
acht hij eeue veel krachtiger staatsilllllellgillg noodig: o. a. ten 
aanzien \'!1Il vorm en inhoud der contracten, de waarborgen voor 
eene stipte naleving der wederkeerige verplichtingen, de middelen 
om eenmaal verworven arbeidskrachtelI lIa afloop der contracten 
voor de kolonie te behouden. Boven een stelsel, waarin behoudens 
uitzondering koelie-overeenkomsten in het algemeen verboden zijn, 
geeft hij terecht de voorkeur aan een vasten grondslag krachtens 
internationaal traetaat of inter-koloniale regeling door den rijks
wetgever. Het hierop berustend debat betrof hoofdzakelijk de 
tweede groep en getuigde niet minder van waardeerillg van den 
rapporteur dan v/:tn ingenomenheid met zijne dellkheeldell. Van 
de latere zittingen van het Instituut. heeft VAN DER LITH alleen 
die van 18~)7 te Berlijn bijgewoond. Doch in de Documents offi
ciels over het "régime fOllCier des colonies" van 1899 vindt men 
eenc volledige verzameling en vertaling der agrarische wetgeving 
in Ned.-Indit;, voorafgegaan door eene "illtroductioll historique" 
van VAN DER Ll'rH met een beknopt overzicht van haar ouderlingen 
samenhang. 

Eene biographie is geene bibliographie. Alle geschriften vau 
den overledene behoeven niet vermeld, veel minder in h~izollderhedell 
ontleed te worden. Ik maak daarom slechts met een enkel woord 
melding van de talr\ike kleinere opstellen, welke VAN DER LITH in een 
reeks van jareu in allerlei tijdschriften plaatste. In 1883 wendde 
de redactie van de Gids tot hem het verzoek van tijd tot tijd een 
overûcht der Koloniale litteratuur in haar tijdschrift te plaatsen. 

J~~k 1~2. 8 
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V ol gaarne verleende hij zijne hulp tot verwezenlijking van een 
denkbeeld, dat hij van harte toejuichte. Dientellgevolge verschenen 
in de Gids in de jaren 1:-iS3-1hhS negen overziehten, welke een 
aantal hoogst onderscheiden gei'chriften aankondigden en min of 
Illeer uitvoerig heoordeeldell. Y AN DIm LI'I'H tracht telkens de aange
haalde werken te groepeerelJ en bespreekt lIU eens geschriften over 
de redltsplegillg, dan weder over agrarische toestauden of cultnur
aangelegenheden; hier over geschiedelli:;, gim}" over laml- en 
volkenkunde. Deze recensiën kenmerken zich doorgaans dool' een 
geest van welwillendheid jegens de schrijvers en plaatsen iu den 
regel hUllne verdieusten in een gunstig licht. Daarentegell stelleu 
z\i zich tevreden Jllet de oppervlakte, hesteden weinig moeite om 
een YHsteu maatstaf vall beoordeelillg te vinden en mengel! rijp ell 
groen op merkwaardige wijze dooreen. Onder de hesproken ell 
aan het hoofd van ieder opstel genoemde geschriften ontmoet de 
deskundige naast meesterwerken der kol. litteratuur ook de meest 
onheduidende en oppen-Iakkige vlugschriften. Misschien heeft de 
onevenredigheid tussehen de moeite voor dezen tijdroovellden ell 
verdrietigen arbeid en het daardoor gestiehte nut of genoegen dCJI 

schr~iver na weinige jaren afgeschrikt en dezen vorm van mede
werking doen staken. Korten tijd later verschenen althans twee 
helangrijker bijdragen: het N oord-Borneo Tractaat in de Gids 
van Dec. 1691 en Bombay onder het hestu UI' van Lord 
REA y in Juni 1892. 

Vooral het eerste artikel bevat een duidelijk en goed geschreven 
overzicht van onze territoriale betrekkingen tot Groot· Brittannië, 
inz. de jongste regeling hij tractaat van ;2.0 Juni 1891, later goed
gekeurd hij de Wet van 4 April 1892 (St. 1892: 114). Schrijver 
herinnert in den aanvang aan de leemten van het volkenrecht ten 
aanzien van de occupatie van koloniaal gebied en de grensbepaling 
der eenmaal bezette streken, om alsdan te wijzen op de onvolledige 
kennis en afbakening van Ned.-Indië en mitsdien het belang ook 
van eene partiëele grensscheiiling in het licht te stellen. Aldus 
overtuigd hij den lezer terstond van de beteekenis van het hehan· 
deld tractaat. Vervolgens betoogt hij allereerst, dat wij aan het 
tractaat van 17 Maart 1824 geen argumenten kunnen ontleenen 
om den Britsehen invloed uit andere deelen van Insulinde, met 
name uit Borneo, te weren. Hierop volgt een helder en hoogst 
leerzaam ovel"ûcht van de vestiging van vreemdelingen op Noord· 
Borneo en de daaruit langzaam maar zeker oprijzende macht van 
Engeland, dat onweêrstaanbaar voortschrijdt en onverwachts als onze 
onmiddellijke nabuur langs eene schier onmetelijke grens optreedt. 
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Engeland i': hooghartige overmoed jegcni': den zwakkeren buurman 
i':pringt i':cherp in het oog. Het tractaat vall 18 \)] wordt ein
deli.jk als de natuurlijke en ollvermijdel\ike vrucht van het voor
afgaande iu oOl't'prong en i':trekking geschetst, de staatkul\(lige 
heteekeni:" tegen menige bedenking verdedigd en de bekrachti
ging door den rijkswetgever warm aanbevolen. De schrijver 
telt de gevaren van zulk een lHlbuUJ'sehap llli!'schien te licht, 
Illaar schmolllt ~e(m!'7.il1S op de fouten te w\izen, die ook onzer
zijd!' zijn hegaall en Hl. i. eene ernstige waarschuwing bevatten 
voor ieder, wien de behartiging van internationale betrekkingen is 
toevertrouwd. 

Van minder helang is het artikel over Bomhay. Het behelst 
een beknopt overû(:ht Vlm het werk van Sir vVo \V. HU"K'l'EH, over 
de jongste onhvikkelillg VHlI het koloniaal beheer in de gewichtige 
pl'Ovineie Bombay onder het bewind van onzen yoormaligell land
genoot Lord HEA Y. De zorg vall den schrijver om zijne mede
deelingen in yerhand te hrengen met vrocgere geschriften \'all hem 
en anderen, kan niet verhinderen dat de lezer, geheel (lllhekend 
met de Hritseh-llHliselle staatsinrichting en wetgeving, min of meer 
den indruk krijgt van een onverteerbaar hrokstuk; hetgeell intus
sehell gedt·eItelijk wordt verollttiehuldigd en opgewogen door de 
natuurlijke begeerte om de verdiensten vall een geboren Nederlander 
in den vreemde te eeren en aan zijne vroegere landgenooten te 
verklaren. 

Niet alleen op juridiHeh en ethnographisch, ook op historisch 
gehied heeft VA"K DIm LrrH ûeh met goed gevolg bewogen. Dit 
geschiedde hoofdzakelijk in den vorm van levensbeschrijvingen, 
waartoe hij dool' verschillende genootschappen werd aaugezocht. Vooral 
de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden heeft hij daardoor 
aan ûch verplicht. Eene eerste, nnar ik meen ook eene eereplaats 
bekleedt hierollder het levensbericht van Mr. A. J. DurMAER VAN 
'I'\owr, opgenomen in de bekende verzameling anllO ] 8 91. NIet 
bijzolldere zorg en volledigheid teekent hij de figuur van den edelen 
staatsman, tot wiens karakter hij zich blijkbaar sterk voelt aange
trokkeIl. Geene moeite heeft hij gespaard om talr~ike bijzonderheden 
nit ~~ine jeugd eu huisel~ik leven op te sporen en persoonlijk de omge
ving op te nemeJl, waarÎll DUYl\IAEIt Y AN 'l\nsT jaren lang heeft ge
leefd en gewerkt. Dielltengevolge staat het beeld van den man in 
zUn beminnclijken eenvoud, zeldzame gematigdheid en onverzette
lijke beginselvastheid, ietwat stroef en afgemeten, ook den lezer, 
die hem niet persoonlijk heeft 'gekend, levendig voor den geest. 

8* 
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Daarenboven vindt de gesehiedvorscher hier menige bijdrage tot de 
Staatkundige geschiedenis van het vaderland. De houding VHn DUYlIIAlm 

YAK TWIST als liberaal lid der 'l\veede Kanwr tegcllover de financiëele 
maatregelen van den Min. YAK tlAu, cn de voorsteller der Negcll
Ulannen van ] 8:14 werpt een eigenaardig licht op de stemmiug der 
geesten en de partij verhoudingen dier dagen. De hijzonderhedell 
ûjner ollvoorûene benoeming tot GOIl \' .-Generaal in den a.anvang 
van 1 S51 en de herhaalde vruchteloozc aanzoekelI !la zijn terug
keer in het vaderland in I S5G om ecue Ministerieele portefeuille 
in meer dan één Kabinet U<'Ul te nemell, tOOllell niet slechts a.an, 
welk een hoog aanzien deze StaatsnullI lI1et onbesllletteu naaJll hij 
alle partijen genoot, doelt tevens, hoeveel minder scherp de partijen 
in werkel\jkheid tegenover' elkander stonden dan dit den oninge
wijden in de parlementaire praktijk veelal toeschijnt. 'l'egcllOYel' de 
groote maatregelen, die de periode VHll zijn bestuur als GOllV.

Generaal kenmerken, ,vorden de bezwaren niet verzwegen, welke 
deels uit z~jn gemis aan eigen ervaring, deels uit de yeranderillg 
in de Regeel'ing na de April-beweging voortsproten. Kalm en 
kiesch wordt de netelige vraag he~lIItwoord, in hoever de beschul
digingen door den Sell rij vel' van den l\1ux Havelaar tegen dell 
Gom-.-Gell. gesliJlgel'd, gegrond waren. Y AN mmLITII brengt 
deze klinkende verwijten terug tot 11 unne ware proportiëll en 
aarl':elt niet den land voogd van alle schuld rrij te pleitelI , 11 Ja Hl' 
niettemin het vermoeden uit te spreken, dat hij de kracht en iJ] 
vloed van lVIuLTA'ruLI heeft onderschat. Aldus is het levensberieht 
van DUYlIlAER VAN 'l'wIs'l' niet alleen een waardig lllOnumcnt ge
worden op het graf van den kol. staatsman, doeh bovendien 
eeue verdienstelijke bijdrage tot de staatkundige geschiedellis del' 
19de eeuw. 

Van' eenigszins anderen aard zijn de veel kortere levensberiehten 
in de bijlagen derzelfde maatschappij van lSH4-'!)5. Zij betreffen 
vooreerst den historicus M. L. VAN DEVENTER, inl':. bekend dool' 
z\lne voortzetting en voltooiing van het werk van ,Jh". lW·. ,J. K. ,J. 
m: ,JONGE: "Opkomst van het Ned. gezag in Oost-Indië". De lftatste 
drie deelen, welke de oorkonden vall 1704-18] 1 bevatten, zijn 
dool' dezen ijverigen auteur bewerkt en reeds op zich zelf toerei
kend om hern aanspraak te geven op de waardeerellde beoordeeling, 
die VAN DER Ll'fH aftn zijne nagedachtenis heeft gew\jd. Hij noemt 
"l'llstelooze werkzaamheid, gepaard met groote voortvarendheid" de 
hoofdtrekken van zijn kftrakter, maal' verzwijgt de daaraan verbon
den schaduwz\jden volstrekt niet. Mefkwaardig is de nadruk door 
VAN DIm LITH in het slot gelegd op de schier onoverkomelijke moeilijk-
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heden WIII den reuzeuarbeid, door YA~ DEYJ;~NTE]{ kort yoor ZIJn 
dood in 11"92 beraamd, de samenstelling eener eJlcydopaedie van 
Xecl.-Indië, ,,'ntarin liet geheel van 01lze kennis van dat gebied in 
"allerlei richting - natuurkulldig, geograpl1isch, etlmogrntisch, ge
"schiedkundig en staatkundig - zou WOl'dell lledergelegd en voor 
"Xed. Indië zou gegeven worden wat nergens elders wordt aange
"troffen." De ontwerper bezweek, voordat hij de hand aan den 
ploeg had kuullen slaan en liet de uitvoering yan zijn denkheeld 
als een zwaarwichtige nalatenschap aan anderen over. 

Een warmer toon klinkt uit het levensbericht van dell ]'~ik be
gaafden lndisehen hoofd-ulllbtenaHl' A. W. P. Y EH KERK PISTOml'S. 

Ook hiel' wordt eene beknopte levensbeschrijving voorafgegaan door 
eenc korte typeeriug van deu persoon en zijn werk. Yoor ons doel 
z\in de warme hulde aan de scherpe oplllerkillgsga\'e, den gron
digen ollderzoekingsgeest en de groote letterkundige venliensten van 
den vroeg gestorven landgenoot, millder belangrijk dan de blik, 
welke deze necrologie ons \'ergnnt in leven en gemoed van zijn 
biograaf. Imlllers het betrof hiel' den man, op \Vicus initiatief VAN 

DER LJTIl zelf gelegenheid gevonden had in vroeger jaren zijlle 
krachten te wijden aan het onderzoek der Britsch-Indische staats
instellingen. Hiel' blijkt met welk een gretigheid en erkentelijkheid 
VA~ DER LI'I'H deze taak heeft aanraard, met hoe groote ollhaatzuchtig
heirl hij die heeft volbracht eu hoezeer hij zich geyleid heeft, later 
met dellzelfden vriend zijn ollderzoek in Britsch-Illdië zelf Illet steun 
del' Hegeerillg te kUIlnen voortzetten. De Min. van KolOllÎën VAN 

BLOEMEN ,y AANm~RS was intusschen niet geneigd hierop in te gaan en 
zijl! opvolger Mr. KEVCHENIUS heeft hem wèl toegestaal! met YER

KERK PJS'fOIUUS samen te werken aan decentralisatie-plannen voor 
Ned.-Indië, maar het zelfs niet lloodig gevonden hem .daarvan 
officieel te ver'wittigel1, noch ook hem na volhrachten arbeid van 
de opdracht te ontheffen of voor zijne belangelooze medewerking 
te bedankelI. 11e meer eer voor den schrijver', die de zoo veel 
gunstiger omstandigheden 'waaronder zijn mede-arbeider alom onder
zoekingen kon instellen en mitsdien zooveel grooter resultaten kon 
bereiken, weliswaar levendig beseft maar geen oogenblik benijdt en 
een woord van weemoedige hulde wijdt aan den man, die op de 
middaghoogte des levens door een vreeselijke ziekte uit zijn werk 
en plannen werd weggerukt. 

De laatste mij bekende biographie door VAN DER LI'fH geschreven is 
gewijd aan zijn vroegeren leermeester en lateren ambtgenoot, den 
gevierden lndoloog P. J. VE'fH. Eerst bracht hij den geleerde en 
vriend eene welsprekende hulde in deze Academie en kort daarna 
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liet hij zich be\vegen, ., toen niemand zIJner niendell bereid gevon
"den werd om de taak op zich te neme))," als dankbaar leerling 
opllieu w de pen op te \'Htten, ten eind(~ heUl ook ill de werken der 
Maatschappij Yllll ~ed. Letterkunde te herdenkelI. YAX DER LI1'H had 
YETH in 1 ~öö \'001' het eerst ontmoet en ge\raagt "an zijne yerbazing 
over het yerschil tusschell zijne oYerspanneJl verbeelding en den 
stillen, bescheiden IlHtlI del' werkelijkheid. \Yeillige jaren hlter tot 
zijn ambtgenoot belloclIId, heeft hij nUl 1 SöS-'gG aan zijne zijde 
gearbeid el! den tol der dankbaarheid reeds hij zijn leven ruim
schoots hetaald. Y ETHS groote gaven vall hoofd en hart gaven hem 
hierop zonder twijfel aanspraak. l)e hewondering voor zijne reus
achtige geleerdheid wedijvert met verbazing (wel' zijn ongeloofelijke 
veelzijdigheid en onuitputtelijke werkkracht. maal' "'ordt lIog over
troffen door ontroering over de schier "aderlijke teedel'heid, waar
lllede hij jongeren te ge moet kwam en vOOlthielp op deu \reg, dien 
h~j zich zelf met zooyeel inspauuing had gebaand. Ook ik heb dit 
persoolllijk olldenondell. De wijze, waarop VAN DEH LITn hem schetst 
als theoloog en litterator, later als Indoloog iu dell ruilllsten ziu, 
inz. als geograaf en ethnoloog, gunt ons weder een blik in de reel
zijdige keullis, welke YAX DIm LiTH had yenrorvcn op bet gebied, 
"'aarop Y,ETH hoven allen uitblonk. De warmte, waarmede hij de 
verdiensten \'all V ETH schildert, en de fijngevoeligheid \raarmede 
h~i de schaduwzijden vall z~in talent en \YCrkZaHlllheid verklaart elJ 
"erlicht, pleiten lliet minder \'001' den hiograaf dan voor dell ont
slapen vriend. Overigens schijnt het ollnoodig dieper in te gaan 
op eeue bijdrage in de jaarboeken dezer Academie, waarvan het 
levensbericht der LeidsclleMaatschappij schier alleen in rangsèhik
killg der stof afwijkt. 

'Vas de biographie van DUIMAER VAX TWIST een we!'k vau dunr
zaam historische waarde, de latere levensberichten vertoon en , een 
meer persoonlijk karakter eu ontleellen hunne heteekenis wor mijn 
doel bovenal aan het licht, dat zij o\'e1' den schrijver zelf ontsteken. 

De laatste jaren zijns levens heeft YAN DER Lrrn bijna geheel ge
wijd aaJl eene onderneming welke eerlang al z\jn tijd en krachten 
in beslag nam: ,,'Encyclopedie van Ned.-Indië met medewel'
"king van verschillende ambtenaren, geleerden en officie
"ren, samengesteld door P. A, VAN DER LUB, A. J. SPAAN en J;'. 
"FOKKENS." Het denkbeeld van zulk een arbeid was meermalen 
gerezen en pal'tiëel ten uitvoer gelegd. Over omvang en evenredig
heid bestond intusschen groot verschil van gevoelen. Reeds is ver
meld, hoe M. L. VAN DEVENTER het plan had beraamd en met 
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warmte bepleit, toen zijn plotselinge dood de uitvoering verijdelde. 
Ook anderen waren in de plannen illgewijd, doch deinsden terug 
voor zulk een taak. Niet alzoo VAK DER LI'I'H. Onvervaard lIam hij het 
heft in handen, manmoedig heeft h~j volhard tot het einde. Aan
vankelijk bijgestaan door bekwame Iudische ambtenaren, verloor hij 
den eerste door den dood, den tweede door z~in vertrek uaar 
IlI<lië. GenlÏmen tijd bleef hij alleen, totdat de heer J. F. SXEJ,

U,MAN zich bereid verklaarde hem te steunen en het werk ook na 
ziju dood te yoltooieu. 'roch bl~ift VAN DER Ll'rH de spil, ja de 
ziel del' grootsche onderneming. Met helder hoofd eu vaste hand 
heeft hij de uitgaaf geleid. "Het hoofddoel," wo luidt de voorrede, 
"dat del' redactie steeds voor oogen heeft gestaan is het leyeren 
"van een overzicht van wat met hetrekking tot Ned. -Indië belang
"rijk kali llCeten, zóó geschreven dat het bruikbaar en nuttig zou 
"z~in voor het algemeen en niet uitsluitend voor vakmannen." 
Uit.voerige artikelelI over de gewichtig:;te koloniale verschijllselen en 
belangen wisselen af met korte woordverklaringen, plaat:;beschrij
vingen en biographisehe aanteekeningen. ünnoodig om met bewij
zen te staveJl, dat zulk eeu werk aan den ijver, het geduld en de 
volharding van deu uitgever eischell stelt, waaraan slechts zeer 
weinigen voldoen. Men leze de voorrede, 6ók tusschen de regels, 
om een flauw denbeeld te krijgen van de voetangels en klemmen, 
waarmede dit terrein is bezaaid. 

Het is m\l niet gelukt te olltdekken, welke artikelen van VAK DIm 

LJ'l'H zelf afkomstig zijn. Geen zijner bijdragen is onderteekend. Gis
singen of l'ersoonlijke herinneringen vervangen elke zekerheid. Doch 
men mag gerust verklaren, dat plan, opzet, het ontwerpen van den 
alphahetischen index der artikelen, welke moesten worden opge
nomen, voor verreweg het grootste deel zijn werk zijn. Correspon
dentie met medewerkers, critiek over, ll.:'învulling, soms omwerking 
van de geleverde bijdragen, zelfs het beheer en de verdeeling del' 
honoraria, kortom al de last en zorg voor het regelmatig verloop 
der uitgave en voor de vervulling der opgewekte verwachtingen 
kwam voor zijne rekening. Bewonderenswaardig inderdaad is de 
blijmoedigheid, waarmede hij heeft gearbeid, zoolang het dag was, 
de nauwgezetheid waarmede hij deze jongste plant uit zijn rijken 
hof heeft verzorgd. Naast zijn Ned.-Indië zal dit werk zijn naam 
in dankbare herinnering bewaren bij allen, die Indië kenden en 
lief hadden en een deel van hun ieven eu denken daaraan hebben 
gewijd of nog zullen wijden. 

Wij hebben YAN DElt LI'J'HS levensgeschiedenis laten rusten 
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sedert z\ine benoeming tot hoogleeraal' aan de Rijks-Univel'siteit te 
Leiden iu het najaar vall 1877. In April HW hetzelfde jaar verloor 
hij zijne jeugdige echtgenoot alll1 eene slepende ziekte. De verall
deriug in zij 11 maatschappelijken werkkring hielp hem dezen slag 
dragen en te boven komen. In Augustus 1880 huwde hij opnieuw 
met ~Jej. 1\1. C. SCHL\JACHEU. YOortaall z\ine trouwe deelgenoot in 
lief en leed, ook toen zijne gezondheid kort dam'nlt begon te 
wankelen en eelle aanholldellde bron vau teleurstelling ell zorg 
was geworden. Een gecolllpliceerd IOJlglijdell, dat zich somtijds in 
hevige bloedspuwingen opeubaarde en heUl meerIllalen op den 
rand vau het graf bracht, dwarsboomde telkens zijne plannen en 
dwong hem yoortdurelld tot strenge tucht, herhaaldelijk tot yol
strekte rilst; maal' het kon het vuur vau ZijIl werkzamen geest niet 
uitdoovell, noch zijne blijmoedigheid duurzaam verstorelI. Xauw
gezet vervulde hij zijne plichten als docellt, volijverig nam hij deel 
lUW congl'csseu en andere onderncmingen vall wetenschappelijkcll 
aard; steeds was hij bereid mede' te ,verkcn, waal' op het uitge
strekt veld z\iner werkzaarnheid iets belangrijks voorriel of iets 
goeds kOll tot stand komen. Het yoOrafgaallde leycrt daarvan 
oWl'vloedige hew~jzen. 

Doch er is meer. Van 1875-] Sf'l uarn h\i als lid van den 
Gemeellteraad te Leiden, later als lid der Provinciale Staten van 
Zuid-Holland, deel aan het bestuur van stad en gC"'est; ja hij 
liet zich zelfs eene candidatuur voor de Tweede Kamer welge
vallen, in de hoop zijne werkzaamheid ook tot de behartiging van 
Rijksbelangell te kUlillen uitstrekkeIl. .Mell kent Y. D. LITII niet, 
indien men onderstelt, dat deze eereposten voor hem bloote sine
cures waren. Toen h~i in 1 S:-; 1 om gezondheidsredenen voor het 
lidlllaatschap vall den gemeenteraad bedankte, trad hij tegelijker
t\id uit een aantal COllllllissiën: o. a. die voor de strafverordeniu
gen, yan financiën eu van toezicht op lager, middelbaar ell hooger 
onderwijs. Voorts uaUl hij jamlijks een werkzaam aandeel in de 
vermoeiende en t~idroovende commissiën voor het Groot-ambtenaars
examen te '15 Gravcnhage, zelfs nadat oprechte vrienden meenden 
hem dit ernstig te llloetell ontraden. 

In 18S~) werd hU benoemd tot llledevertegel1woordiger der 
Regeering op het achtste Orientalistell Congres te Stockholm; in 
1892 tot lid der vroeger genoemde Staatscommissie tot herziening 
der Indische wetgeving; in 1B93 tot lid der Kon. Acad. v. Wet. 
en kort daarna tot lid der Provinciale Staten in de plaats van zijn 
overleden ambtgenoot Mr. J. 'r. BUIJs; in 1894 tot membre effectif 
van het Institut Colonial International; in 1894-95 eindelijk tot 
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reetor-magniticlis der Leidsclw Universiteit. Elke opdmeht stelde 
Ilieu we eischelI, maar vond hem tevens bereid daaraall met inspan
lIing yall alle krachten te voldoen - niet 'l,waartilleud of schoor
voetend, maar veeleer opgewekt en volvaardig. 

Gestreeld door zoo veel hlijkell van achting en genegenheid, was 
VAl\" Dim Lrl'H ook geellszins ongevoelig voor andere meer uiterlijke 
eerbewijzen. Reeds in 1874 was hij versierd llIet het Offieierskruis 
vall de Eikenkrooll, hcm door Prins ALEXANDlm in dank voor het 
genoten onderw\is in dc Staatsillstcllingcn van N .-1. persoonlijk 
overhandigd. Later ontving h~i aehtereenvolgeus eene Portugeesche, 
NOOl'SellC cn Siallleesche orde CH eindel~ik in 1898 het ridderkrui:,; 
VUil den Neder!. Leeuw. 

Deze cu dcrgelijke olldcrseheidillgell - die van minder belang 
kali men licht aanvulleJl en ga ik st.ilzwijgend voorbij - droegelI 
lIiet weillig h\i om zijn !even te veraallgenamell en op te wegeH 
tegen de teleurstel! i ngell, welke ook hem niet hIeven ge~paard en 
hem yank meer hebben gekweld dan aan Zl,llle vricudell mogelijk 
of r(>delijk scheen. 

VAN DEH LITlI hezat een heldercn gcest ell een warlll gemoed. 
Vol ijverig in het volbrengen zijner taak, aarzelde hij zeldell om 
Illeer op zijne schouders te nemen dali J100dig _of met het oog op 
zijne beperkte kraehten raadzaam was. Eene rechtmatige eerzucht 
prikkelde hem daarbij niet minder dun eell ()])begrensde hulpvaar
digheid jegew; allen, die zieh tot hem welldden. Ik zou nict 
durven bewel'ell, dat van deze eigenaardigheid Ilooit misbruik is 
gemaakt; lIlisbruik met het oog op zijne zwakke gezondheid; mis
bruik ook met het oog op zijn ontvankelijk gemoed. Uitel'i:'t 
gevoelig voor onderscheiding, was hij' het niet minder voor ver
meende onderschatting. Waar hij l'echtstreeksehen of zijdelingschell 
tegenstalld ontmoette of waande miskend of voo1'h\l gegaall te 
worden, ha,d :ájue natuurlijke bescheidenheid een hardell kamp te 
voerelI met een zeer kwetsbaar eergevoel en deze kamp werd niet 
spoedig beslist en liet doorgaans litteekenen achter. 

Desniettemin heeft hij de lust des levens ruimschoots genoten. 
Zijn huisgezin, bestaande uit. zUne vronw CIl drie kinderen, was 
hem ook in de tweede helft zijns levens een bron van genot, moed 
en troost. De teedere en verstandigc toewijding zijner echtgenoot 
verzachtte geenszins alleen de gevolgen van lichamelijk lijden, maal' 
wist ook balsem te gieten in de wonden van het gemoed, die het 
leven ieder onzer slaat. Het is ollIloodig hiervan meer te zeggen. 
Velen u wel' hebben hem in zijn persoonlijk leven beter gekend en 
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van meer nahij ~adegeslagell. Doch ook ll1\J ZIJII de woorden 
niet ontgaan, waarmede hij zijll gemoedslewm meer aanduidde dan 
uitsprak ell het lief en leed des harten ollwillekeuri~ openbaarde. 
HO\"ClHlien koe"terde hij cellC godsdienstige overtuiging, die helll 
ecn bron opende nUl rllsteloozc werkzaallllJeid ell tevens Yflll 

bl~i moedig \"ertron weIl. 
Zoo won hij aller harten. EeJl vemieuwde aamal zijller kwaal, 

die hem 0l' i) Maart l!JO 1 OIlyerwaehts trof ell na eell kort ell 
kalm zil~kbed op ] 7 Maart op den leeft~id vall hijlla ij(i jaren aml 
cIe zijllen ontrukte, wekte aigellleene verslagenllCid. AUlldoenlijk is 
de droefheid, welke in Illenigerlei talen, van alle oorden der we
reld ell uit alle kringen der maatschappij, door amhtgenootml en 
leerlingell, door Yl"i6llden en vreemden, aan zijn treurende v('\"wall
ten "'enl hetuigd. Inderdaad lwd hij ontelbaar velen op allerlei 
wijze aall zich verplicht. Yooreerst U(' universiteit door de toewij
ding van een werkzaam leven en iJl het bizon der door de stichting 
vaJl het Leidsche CniversiteitsfOllds ill li,~Jl, waartoe hij zelf een 
aanzienlijke som had bijgedragell uit vroeger genoten toelageu yoor 
buitengewolle college", welke hij slechts Jloode had aallvaard om 
ze later voor ('ell universitair doel af te staan; - voorts de Delft
sche instelling dool' de belallgelooze hulpyaardigheid, waarmede hij 
haren directeur, zUnen vriend IY. J. SPANJAARD, ter hulp snelde ell 
diens lessen nevens de zijne waarnam, toen dcze door cen ernstig 
ongeval tijdelijk tot volstrekte rust werd gedwongen; .- eindelijk 
zijnc leerlingen gedurende meer dan 30 jaren door de helderheid 
en opgewektheid van zijn ouderwijs , zijn vriendelijke)) omgang 
en schier beschamende voorkomendheid. Hoevelen buiten zijn 
maatscha ppelij keu werkkring scharell zich s tilz w ij gen dnaast 
dezen! 

'roell ik op 8 Feb\'. lSn5, den dies der J,eidsche Universiteit, 
mede aanzat aan den rectoralen diseh, werd ik, ofschoon niet 
vreemd aan dcrgel~ik feestgedruiseh, levendig getroffen door de 
onduhbelzinnige blijkelI van hulde en genegenheid door ambtgenoo
ten en leerlingen den jubilaris aangeboden. EeB oJlbeduidend inci
dent bleef mij bij. Toen de rector-magllificns opstond om een dronk 
iJl te stellen op de Leidsche Universiteit, viel zijll hlik toevallig 
op mij, als gast schuins tegenover hem gezeten, en stelde hij mct 
verheffing van stem voor een glas te wijden aan de Utrechtsche 
Hoogeschool. Deze vergissing onmiddellijk hersteld, in den mond 
van den edelmoedigen stichter van het Leidsche Universiteitsfonds, 
wekte algemeene vroolijkheid. Mij trof zij bizon der. Was zij wellicht 
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de spontane uitdrukking van de waarheid, dat YAN DER Ll'l'H niet aan 
ééne universiteit toebehoort, maal' dat de Utreehtsehe Hoogeschool 
haren voortreffelijken kweekeling, dien zij aan de Leidsche lI,uster 
afstond om aldaar tot vollen wasdom te geraken, met haal' een der 
heste ZOlle1l van 01lS vaderland beweent, met haar een kram; van 
hulde en genegenheid neêrlegt op zijn graf en met haar in het 
beûelcnd voorbeeld van den getrouwen medearheidt,}' een spoorslag 
vindt tot eerbiedigen dallk en kloeke lIavolgillg. 

Ik heb gezegd. 

J. DE LOUTER. 
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