
:Sn memoriam 
Dr. ] . ( . a. l3ran~es. 

A few weeks ago notice was received of the death 
of Dr. Branctes, of Batavia. Dr. Brandes was a prominent 
Oriental scholar and a corresponding member of our Society ; 
and so our Council has asked me for a shnrt record in 
memory of our late memher. 

Like so many other scholars and literary men, Dr. 
Brandes was the son of a clergyman ; he was born in Rot
terdam, January 13th, 1857. 

Dr. Brandes first studied Theology and afterward 
Oriental Philology at the University of Leyden, for centuries 
one of the great centres of Oriental Scholarship. In 1884 
be took the degree of a Doctor of Philolo?:y of the East 
Indian Archipelago, with a treatise on Compamtive Phono
logy of the Westm·n Branclt oj tlte Jl:falay-Polynesian Family 
of Languages: In this treatise, by applying t he methods of 
modern philology, he reached remarkable results, which 
drew he attention of Oriental philologists. 

Soon after his promotion Dr. Brandes was engaged by 
the Netherlands Indian Government as an official for studying 
the native languages, and so he went to Java. He specially 
devoted himself to the J a.vanese language and literature. A 
great deal of out· present knowledge, espenially of the ancient 
Javanese literature, we owe to the researches of Dr. Brandes. 

In addition to linguistic studies, Dr. Brandes applied 
himself especially to the archaeology and history of Java, and 
he was entrusted by the Government with many archaeological 
investigations. 

H is well known t hat the numerous and wonderful 
ancient monuments of Java el ate from a time when the Javanese 
people for the grel\test part were Buddhists ot· followers of 
the Hin(loo faith. So Dr. Brandes came to devote himself 
also greatly t.o the study of Buddhism and Hindooism. 

On the subjects of his special studies Dr. 
Hrandes has written numet·ous publications, a list of which 
is given below. (taken from Dr. Ph. S. van Ronkel's pa per on 
Dr. Brandes Te<lscbr. Bat. Gen. Hl05.) 
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Most of Dr. Brandes' papers were published in the 
,Journals of the Batal'iaasclt Genootsdlctp urn Kwnsttm en 
Wetensclwppen. This Batavia Society for the promotion of 
Arts anct Sciences is the oldest institution of the kind, not 
only in t.he East, hut outside of Europe. It was founded in 1778 
and has greatly contributed to the scientific exploration uf 
th13 East Indian Archipelago. For many years Dr. Brandes 
was a prominent member of the Council of the Batavia Society, 
and he was in charge of the Society's libt·ary, Hlld of the highly 
valuable manuscripts and unique archaeological collections. 

Dr. Brandes specially rendered great services to the 
Batavia Society in particular and to Oriental learning in 
general by revising the catalogue of the Society's archaeological 
eullections and by pt·oviding it with notes containing reference 
to the latest scientific researches. 

The last publication of Dr. Brandes, on the Tjandi Djago, 
was the first volume of the new archaeological suney of Java, 
started a few years ago, under Dr. Brandes' direction, by the 
Government in co-operation wit.h the Bat~wia Society and the 
Royal Institution for Philolo~y, Geography and Ethnography 
of N etherlancls India. This uP.w archaeoloKical survey is 
intended to deal with the numerous smaller monuments which 
up to the present have beeulitt.le ln·onght to notice, the general 
attention being chiefly reserved for the greater monuments, 
which luwe ah·eady been surveyed a long time agn. 

Dr. Brandes showed his interest in the Siam Society by 
sending a copy of the volume referred to •md also of some 
other publications, issued under his care since t.he foundation 
of this Society. Furthe r he obliged this Societ.y by giving, with 
great willingness, various information in regard to the subjects 
of his special studies. 

When the King of Siam visited Java, Dr. Brandes had 
the pleasure of guiding II is l\lajesty through the archaeological 
collections in Batavia, and so a long time ago he came 
in contact with this Uount.ry, which naturally interested him in 
connection with his studies. 

Dr. Brauctes W<\S no t one of those popular "princes elf! 
l1t scienr;e " who promenade their ribbons aurl orders at. every 
social function. Neither did he try to popnlarise his science. 
He was a "sawnt " devoted tc his stuciies and to a few friends, 
by whom he was highly esteemed not only as a scholar, but also 
as a noble, single-hearted man. 
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Dr. Brande!' died in Batavia on the 25th of .June last, 
and his death has been a great loss both to Oriental science and 
to his relations and friends. His work as an Oriental scholar 
will keep his name in remembrance among Orientalists, and 
our Society can be proud of having counted him among her 
corresponding members. 

Bangkok: J. H. v. D. H. 

August, 1905. 

LIST OF PUBLICATIONS OF 

DR. J. L. A. BRANDES. 

A. Papers publisl1ed in the T~jrlsclt1'i/t 1:oor de Tat~l-, Land en 

Volkenkunde van Nede1'latld.~clt-lndie, a Journal oj the 

Bataviaasch Genootschap ·van Knnsten en Wetm~chappen. 

Transscriptie van vier Ourl-Javaansche oorkonrlen op 
koper, gevonden op bet eiland Bali, in samenwerking met DR. 
H. N. VAN DER 'l'uuK, deel XXX, bl. 603-624. 

Inleiding van de Maleisch-Kissersche woordenlijstdoor 
N. RINNOOY, hulpprediker ten dienste cler inlandsche. c.:hristen
gemeenten uer eilanden Roma en Kisser, deel XXXI, bl. 
149-214. 

Een Nft.gari-opschrift, gevonden tusschen Kala-3an en 
Prambanan, ibid. bl. 240-261. 

Nog eenige sporen van de oudheidkundige verrichtingen 
van den Luitenant der Genie H. C. UoRNELIUS, ibid. bl. 
597-614. 

Een jayapattra of acte van eene rechterlijke uitspraak 
van <;aka 849, deel XXXII, bl. 98-150. 

Naar aanleiding van Prof. A. C. VREEDE's Kantteeke
ningen, ibid. bl. 150-211. 

Drie koperen platen uit den Mataramschen tijd, 
gevomlen in de resiclentie Krawang, ibicl. bl. :338-362. 
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Nog iets over een reed s vroeger gepnblieeenlun piaf:("em 
van Sultan Ageng, ibid. bl. 36:3-:367. 

lett> over een ondet·en Dipanegara in verband met een 
prototype van de voot·~:; pellingen van ,J ayabaya, ibid. bl. 
368-431. 

De inkt gebezigd voor he t schrijven cler Oucl-Javaan~:;che 
hamlschriften nit de 146 en 156 <;aka-eenw, ibid. bl. 438-440. 

Eeu ond-Javaansch alphabet van Midden-Java, ibid . bl. 
441--455. 

De tekst van de proz;tbewel'ldng van de Babad Tauah 
Djawi get:a~tig:E:et·d, bladvulling (zonder naam), ibid. bl. 5;)6. 

~og eenige ;Javaansche piagetn 't; nit het Moham
medaaut>clw tijdvak , afkomstig van Mataram, Banten en 
Palembang, ibid. bl. 557-601. 

De koperen platen van ~embimn ( Bneleleng, Bali ), 
oot·konden in het oml-.J avaan!;uh, en het ond-BHlineesch, deel 
XXXIII, bl. 16-56. 

Do huid~:;kleut· van de Javanen volgens hen zelf, blad
vnlling (zonder naam ), ibid. bl. 600. 

Een nieuwe bewerkiug van de serat Aji Salnt, blacl 
nilling, deel XXXIV, hi. 106. 

~og eenige Javaansube piagem's nit het Moham
medaansehe tijdvak, afkomstig van Matrtram, Banten en 
Palembang, (vervolg), ibid. bl, 600-625. 

N og eenige ,T avaansche piagem's nit het Moham
medaansche tijdvak, afkomstig \'c\.11 Mataram, Banten en 
Palembang, (tweede vervolg), deel XXXV, bl, 110-127. 

Eenige foutitwe eigennam eu in de door MEINSMA 

uitgegeven proza-bewet·king van den babad tanah .Jawi, blad
vulling (zoncler naam), ibid. bl. 1i7. 

Nog eenige Javaansche piagem's uit het Moham
medaansche tijdvak, afkomstig van Mataram, Ba.nten en 
PHlembang, (derde ve1·volg), ihid. IJI. 209-214. 

Een verslag van Professor A . C. VRI<:EDE omtrent eene 
verzameling .JaYaansche en Madoeree!;ehn handschrifteu, ibid . 
hi. 44:3-479. 
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Een paar bijzonderheden nit een handschrift van de 
hikajat Kalila tlan Damina, deel XXXVI, bl. 394-416. 

Nog een Javaansch geheimschrift., bladvnlling ~zonder 
naam), ibid. bl. 418-419. 

Dwerghert-verhalen nit den Archipel. J avaansche 
verhalen, deel XXXVII, bl. 27--49 

Dwerghert-vet·halen nit, den Arehipel. Maleische 
verhalen, ibid. bl. 50-64. 

Kaya kumendnt· angecljawa, blachnlling, ibid. bl. 112. 

Nog eenige Javaansche piagem's nit het Moham
medaansche tijdvak, afkomstig- van Matat·am, Bauten en 
l'alem bang, ( vierde vervolg): ibid. hl. 119-126. 

Dwerghert-verhalen nit den Archipel. J avaansche 
verhalen. De cloor de flrm<t G. C. T. VAN DoRP te Semarang 
nitgegevene Serat Kantjil, ibid. bl. 127-144. 

V erslag o,·et· een Babau Ba.lambangan, ibid. bl. 
3i5-365. 

Dwerghert-verhalen uit den A rehipel. Maleischo 
verhalen, ibid. bl. :3l:i6-38n. 

Warung, bata en W<tngau, bladvnlliug, ibid. bl. 400. 

Y ogyakarta, ibid. bl. 4Hi-448. 

Eenige officieele stukken met betrekking tot Tjerbon, 
ibid. bl. 449-488. 

Een J avaansche preek van den duivel, ibid. bl. 506-512. 

Nadere opmerkingen over de Maleische bewerkingen 
van de geschiedenis der t.ien vizie1·en, Hikajat. Golam ( Hik. 
Zadabaktin, Hik. Azbak), Hik, Kalila dan Damina ( laat.ste 
gedeelte), en de daarvan te onders<:heiden, bij de Maleien; 
voorhanden uiteenloopende Hikayat's Baktiyar, deel 
XXXVIII, bl. HH-273. 

Nalezing op bet verslag- over een Babacl Balambangan, 
ibid. bl. 283-288. 

Uittreksels, 60, ter vergelijking met hetgeen door den 
hem· G. K. NIEMANN gepubliecerd werd nit een hikayat Hayau 
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budiman in zijne bloemlezing nit Maleiscbe geschriften, 
ibid. bl. 379-403. 

Het Damar Wulan verhaal in lakon vorm, ibid. bl. 
457-485. 

De maanrlnaam H apit., dee] XLI, hi. lH- :11. 

De inhoud van de groote Hikayat Baktiyar, volgens 
eene aanteekening van Dr. H. N. VAN DER T!TUK, ibid. bl. 
292-299. 

IetH over het Papp.gaai-Boek, zooals bet bij <le Maleiet·s 
VOOI'komt, i\Jid. bJ 4!31 - 497. 

Bladvnlling betreffenrle het citeeren nit palmbladhanri
schriften, rieel XLII, bl. 102-104. 

Van Oud-Batavia, losse mededeelingen, ibid. hl. 
105-130. 

Nog eenig-e Javaansche piagem's uit bet Moham
medaanschA tijdvak, afkomstig van Mataram, Banten en 
Palembang, (vijfJe vervolgl, ibid. hl. 105-1::10. 

Omina et Portenta, ibitl. bl. !123-343. 

Aanvnlling van het opstel ovet· "Oude woningen in de 
stad Batavia", van den lwer H. D. H. BosBoOM, ibid. bl. 
348-356. 

Een hofreis naar Mataram om en bij 1648, bladvnlling, 
ibid. bl. 387-392. 

Nog eenige Javaansche piagem's nit bet Moham
medaansche tijdvak, afkomstig van Mataram, Banten en 
Palembang (zesde vervolg), ihid. bl. 491-507. 

Van Ond-Batavia, losse merlerl eelingen, rleel XLIII. 
bl. 1-35. 

Dwerghert.-verbalen bniten den Archipel, ibid. bl, 
226-248 en 275-289. 

Een plattegrond van Batavia, ibid. bl. 249-274. 

Arya Penang-sang's rechten en pogiugen t.ot herstel 
da.arvan ; mededeeli11g, ibid. bl. 488-491. 

Van Ond-Batiavia, losse mAdedeelingen, ibid. bl. 
493-553. 
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N og eenige tTava.ans<~he piagem's nit. bet Moham
medaansche tijdvak, afkomHtig van Mataram Banteu en 
Palemhang (zevnnde vervolg-}, ibid. bl. 577-582. 

Twee oude berichten over de Barnhoedoer, dee) XLIV, 
bl. 73-84. 

Djakuwes in de Bab11.d tijdens de belegel'ing van Batavia 
=JACQUES LEFEBVRE, mederleeling, ibid . bl. 286--288. 

Van Oud-Bata.via, losse merledeelingell, deel XLV, 
bl. 1-2!!. 

Bijschrift bij de door den heer N~:EB gezonden photo's 
van oudheden in het DjamhiHChf', ibid. hl. 128-133. 

Inleiding- to de kaa.rt van Oud-Banten, in ge t·~edheid 
gebraeht. door wijlen ~ofr. L. SERRURJER, ibid. bl. 257-262. 

Lo Tmw, een Javaansche reflex v1m een Chineesr:.hen 
riddet-roman, ibid. bl. 263-271. 

~og eenige .Javaansche piagem's uit bet Moham
medaansche tijdvak, afkomstif,:' van Mntaram, B1mten en 
Palembang ( achtste vervolg ), ibid bl. 272-275. 

Van Oud- Batavia, losse mededeelingen, ibid. bl. 
289-332. 

Dwerghert-verhalen nit den Archipel : .Javaansche 
verhalen, dee! XL VI, bl. 73--91. 

Insluimeren van het g-evoel voor de symbolieke waarde 
van ornament ook in de Chineesehe kunst op te merken. 
ibid. bl. 97-107. 

Verslag van het lntemationaal Oriijntalistencongres te 
Hanoi Vltn 1-6 December 1902, ibid.bl. 481-512. 

De waarde van 'rjandi Prambanan tegenover de andere 
oudbeden van Java en een hart.ig· woord oret· de deblayeering, 
dee! XLVII, bl. 414-432. 

Enkele oude stukken, betrekking- hebbende op Oud
Jnvaansche opsehriften en hewaard in de B.ijks-Universiteits
hoekerij te Leiden, ibid. bl. 448-460. 

Eet1 puzzle opgeheldHrd ( Het Lingga-voetstuk van 
Singasar1 ), ibid. bl. 461-467. 

De verzameling gottrlen godenbeelden gevonden in het 

[ 76 ] 



( 8 

gellucht Gemoet·oeh, bij W il.nasaba, en uaar aanleiding daat·
van iets over Harihara. en de geschiedenis van bet uiter:lijk van 
Garuda op Java, ibid. bl. 552-577. 

De makara als haar tressiflraad, deel XLVIII, bl. 21-36. 

Een Buddhistisch monniksbeeld en naar aanleiding 
daarvan het een en anderover eenige dervoornaamste mndrA.'s, 
ibid. bl. 37- 5 6. 

B. Papers p1tblish.ed in the Ve1·h.andelingen t:an ltet 
Bataviaa.<u:h Gtmnotsr,hap van Kunsten en W11tenschappen. 

Pararaton (Ken Arok) of het hoek der koningen van 
Tumapel en van Madjapahit, uitgegeven en toegelicht. Verh. 
deel XLIX. 

Register op de proza -omzetting van de Babad Tanah 
Jawi (uitgave van 1874), deel LI, 4" stuk. 

Nagarakretagama, Lofdicht van Prapanjtja op koning 
Rasadjanagara, Hajam Wuruk , van M adjapahit, nitgegeven 
uaar het eeuig-e daarvan bekende hantbcht·ift, aangetroffen in 
de puri te Tjakranagara op LtJmbok, dee! LIV, 1• stuk . 

C. Paper.~ pttblished iu lite Notnlm 1'an de Algemeene m 
Direr.tiM,M'gade?·ingen van ltet Bataviaasch Gerwotachap 

?Jan Kunsten en Wl'fe.n.'ll:happen. 

Nota bet.reffende de vet'llameling abklatschetl vnn steen
opschriften door het eerelid lJr. R. D. M. VERBEEK aan het 
Genootschap geschonken. Not. 1888, Bijlage II, bL VII-XIX. 

Verslag over een afschl'ift van twee bahad 's de babad 
Besuki en de babad Bandawasa, ontvangen van den ~eer H. E. 
STEINMETZ, Assistent.- Resident te Bonclowoso. Nbt. 1893, 
Bijlage VIII, bL XLVII-LXXXV. 

Verslag over de papiet·en der hek~lan (p~tinggi) van de 
wong sawidaksanga in de desa Tjigugnr (Mandala, Suka
pura, Preanger-Regentschappen ), ibid. Bijhtge XI, bl. 
XCV - CXVIII. 

Toelichting tot de schetstaalkaart van Celebes, 
samen~esteld door deen heet· K. F . HoLLE, Not. 1894, Bijlage 
n, bl. XV- XXXIV. 
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Concorctantie van de Oudheden in s' Genootschaps 
Museum, heschreven in GROENEVELD'T catalogns en afgebeeld 
in den vroegeren eatalogns van Dr. W. H. VAN HoEVELL en R., 
FRIEDE:RICH, Not.. 1899, Bijlage III, bl. XXV -XXIX. 

Nota naa.t· nanleiding van de lijst van Kalangwoorden 
ibid . hi. XXXII- XXXIV. 

Mededeeling over eenige bijzonrlerheden der metriek• 
bet noten;;P-hrift en de geschierlenis van het scht·ift der J a van en, 
ibid . Bijlage Vli, bl. XLT- LVI. 

Opmerking aangaande een relief aan den buitenkant 
van de trap van Tjandi Mendoet, Not. 1900, Bijlage X, bl. 
LXIX- LXXVII . 

N og eens over de heel den van 'rjandi Tum pang. Not 
1901, Bijlage III, bl. VIII-XXXVI. 

Rene fraaie variatie] van het olifant-visch of ma.kara
ornament, ibid. Bijlage VI, bl. CIX-CXIX. 

Aanvulling van de mededeeling over de in relief 
afgebeelde dierenfabels op het terrein van Panataran, Not. 
1902, Bijlage Ir, bl. XXIX-XXXV. 

Het gevaarvolle van het verklaren van de relieftableaux 
aan de oude nfinen op Java te vinden, a.ls men den betrokken 
tekst niet kent, toegelicht aan een voor·beeld genomen nit de 
scbilderij en aan het pendapa ten·as te Panata.ran, ibid. 
Bijlage IIi, bl. XXXVI-XLVII. 

Over kaarten en platen betreffende Oud-Ratavia, ibid. 
Bijluge V, bl. Ll-LXIl. 

Het olifant- en face stuk op bet ruggestuk van No. 262 
van de Arcbaeologiscbe Verzameling van het Bataviaasch 
Genootschap van K unsten en W etenschappen, ibid. Kijlage 
XI. hl. CI---CIX. 

Drie Ieeuwekoppen en face nit de Kedoe, ibid. Bijlage 
XII, bl. CX-CXXIII. 

De hoofdbeelrlen. op cie voorsprongen van den teerling 
der Tjandi Mendoet ( l'admapfl.ni, Tfl.ra en Bhrekutitfl.rfl.), ibid. 
Bijlage XIII. hl. CX!X-CXXXVIII. 

Nadere mededeelingen over de Tjandi Mendoet., ibid. 
mededeelingen over de Tjancii Mendoet., ibid. Bijlage XV, bl. 
CXLI-CLIII. 
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Nieuwe mededeelingen over de Tjandi Mendoet, Not. 
1903, bl. 75 -89. 

MoaoA/1 Verbetering en aanvulling \'an de aanteekening bij de 
.Mededeeling over de hoofdbeeld en op de voorsprongen van 
den teerlin g der Tjandi Mendoet, Not IIJ03, Bijlage II, bl. 
v~xr. 

De wedioop van den Garuda met de S('hildpaclden in 
relief op Middcn-J ava teruggevond~n en eene gissing tot 
verklaring van de vreemde voorstelling op Oost-J ava van de 
fabel van de ganzen met de schildpad, ibid.Bijlage III, bl. 
XII-XIII. 

Het Nirvana-touneel en de Bfu·aiJoedoer, il.1 id. Bijlage 
VIII, bl. LVI-LX. 

Het da.k van Tjandi Pawon en cle daken der hoofdtem
pels te Prambanan, Not. 190.:1:, H, bl. XIX-XXII. 

Toelichting op het rapport van den Controleur der 
onderafdeeling Lem•ttang-ilir van rle in die streek aangetroffen 
oudheden, ibid. Bijlage VI, bl. L-LII. 

N asclnift op bet stuk "Heschuldiging of verdachtmaking" 
door Dr·. J. GRONEMAN, ibid. Bijlage XII, hi. XCII-XCIX. 

Naar aanleiding der mededeeliug, vel'lneld in Not .. 1904, 
VIU, ibid. Bijlage XVI, bl. OXVH-CXLVIII. ( Uver eene 
Holl. vertaling van een babad) 

D. Pape'l's pnblis!ted in other JOit'l'nals . 

lkief aan den redactem ntn hl• t. Maanclschrift voor de 
huiselijke opvoeding en het suhoolwezen in Ned.-Idie, han
delende over de a tleicling van eenige JavarLUsche plaatsnamen. 
Maanclschrift I ( H:l86-77 ), bl. 490- 504. 

Het onderzoek naar den oorsp r·ung van de Maleische 
hikayat Kaliht dan Damina ingeleirl ; in den Feestbnndel aan 
Prof. M. J. DE GoEJE aangeboclen, in 189 1, bl. 79-110. 

Een relief <tan de Tjancli Mendnt en een fabel uit J.e 
Tantri, " de l>rahmaan, lle krab, de kraai en de slang " ; in 
den Fee~thumlcl aau Prof. P. J. VETH aangebodeu, in 1894, 
bl. J45-148. 
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Taal- en Ouclbeirl knnde in N ederlandsche- Indie onder 
bet regentschap vcm Koningin EMMA, Bat. 1898, bl. 40-56. 

Notice sur nne espece omamentale des anciens 
monument.s hindous de ,Java Central, in: Hom mage au Congres 
des Orientalists cie Hanoi de la part du Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, bl. 7-14. 

Une forme verbale pa1·ticuliere dn Toumbnlu, ibid. bl. 
44-52. 

Het infix in niet een infix om passieve vormen te maken, 
maa1· de tijdsaanwijzer om aan een vorm de waarde t.e geven 
van een gedecideerd afgeloopen handeling, in den Feestbundel 
aan Prof. H. KER:.\' aageboden in 1903, bl. 199-204. 

KERN en de Arcbipel, extra Bijvoegsel van de .Javabode 
van 6 April 1903. 

E. Sepa1·ate pu.btif;atioul>. 

Hijdrage tot de vergelij ken de klankleer der W estersche 
Afdeeling van de Maleisch-Polynesische t.aalfamilie, Acade
mische Proefschrift, 1884. 

Beschrijving der ,J avaansche, Balineesche en Sasaksche 
handschriften, aangetroffen in de nalatensschap van D1·. H. 
N. VANDER TuuK en door hem vermaakt aan de Leidsche 
Universiteitsbibliotheek; 1" stuk, adigama-ender, 1901, 2° stuk, 
ghatotkat jac;arana-pntru pasadji, 1903. 

Eenige uit.eenzettingen , Batavia, 180~. 

F. Publications issued w co-operation with other.~. 

Aanteekeningen om trent de op verschilleude voorwerpen 
voorkomende inscripties en een voorloopige inventar·is der 
beschreven steenen, in den Catalogus clet· Archaeologische 
verzameling van het Bataviaasch Oennotschap van Ktu1:-;ten en 
WetenschaiJpen, door W. P. GRoENEUE~IlT, Bat. L887. 
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Kawi-Balineesch-N ederlandsch Woordenboek, door 
Dr. H. N. VAN DER Trru K, dee! I, a-rangang, 1896, dee! II, 
k-tengange, 1899, deel III s-lengang, 1901; van deel IV is 
het grootste gedeelte afgedrukt tot in de g. 

Ra.pporten van de Uommissie in Ned.-Inclie voor Oud
heidkundig onderzoek op Java en Madoera, over 1901, 1902 
en 190:3. Het rapport over 1904 is voor een groot deel 
afgedl'Ukt. 

Archaeologisch onderzoek op Java en Madura. I. Be
schrijvin~ va.n van de rnine bii de ctesa Toflmpang genoemd 
Tjandi Djago, iu de residentie Pasoe•·oe;m, 's Hage en Batavia, 
1904. Samengesteld naar de gegevens verstrekt door H. L. 
LEYDIE MELVILLI': eu J. KNEBEL. 
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