
 

George Alexander Wilken (1847-1891) zandgraf 563, vak H 
Hoogleraar en specialist in de etnologie van de Indische Archipel 
 
Personalia 

Geboren: 13 maart 1847 te Tomohon (Celebes) 

Zoon van: Nicolaas Philip Wilken en Maria Elzabeth Hoedt 

Gehuwd met: Josephina Johanna Neurdenburg op 9 februari 1872 te Rotterdam 

Overleden: 28 augustus 1891 te Zoeterwoude 

Begraven: 1 september 1891 

 

Samenvatting 

George Alexander Wilken wordt in 1847 op Celebes geboren, waar zijn vader werk-

zaam is als zendeling. George, de vierde van twaalf kinderen, is een teruggetrokken 

kind, dat veel leest. Hij wordt de eerste jaren door zijn vader onderwezen. Hij heeft één 

oudere broer, Philip Dirk, met wie hij in 1859 naar een Rotterdamse kostschool gaat. 

 Daar is George een voortreffelijke leerling. Hij wil het onderwijs in, slaagt voor zijn 

examen als hulponderwijzer, maar merkt vervolgens dat het geven van lager onderwijs 

hem niet ligt. Hij gaat opnieuw naar school: eerst de HBS en daarna de opleiding voor 

Indische ambtenaren. Met veel ijver behaalt hij op 21-jarige leeftijd het groot-

ambtenaarsexamen. Het harde werken vergt wel veel van zijn geestelijke gezondheid.  

 Wilken gaat in Nederlands-Indië werken als controleur: eerst op het eiland Boeroe 

en daarna op Celebes en Sumatra. In 1872 trouwt hij met Josephina Johanna 

Neurdenburg, die hij kent uit de tijd dat hij in Rotterdam op kostschool zat.  

 In 1880 raakt Wilken overspannen en komt hij met 

verlof naar Nederland. Als hij weer wat is opgeknapt, 

volgt hij colleges aan de universiteit van Leiden. In 

1881 wordt Wilken te Leiden aan de Indische school 

benoemd tot lector in de land- en volkenkunde. 

 Na in 1884 hem het doctoraat in de taal- en letter-

kunde van de Oost-Indische Archipel honoris causa 

is verleend, wordt hij een jaar later aan de univer-

siteit van Leiden aangesteld als gewoon hoogleraar 

in de etnologie van de Indische Archipel. Hij is wel 

een voortreffelijk wetenschapper, maar geen bege-

nadigd docent. Wilken werkt hard, wat ook nu weer 

tot een zekere mate van overspannenheid leidt.  

 
Portret George Alexander Wilken 

 Het plan van de regering, om hem voor onderzoek naar de Molukken te sturen, doet 

Wilken veel goed. Helaas zal het er niet van komen. Lichamelijke klachten verzwakken 

hem zeer en in augustus 1891 komt hij op slecht 44-jarige leeftijd te overlijden. Hij 

heeft vele geschriften nagelaten, die postuum in vier delen zijn uitgegeven.   



Volledige versie 
 

Ouderlijk gezin en opleiding 

George Alexander Wilken wordt op 13 maart 1847 in de plaats Tomohon op Celebes 

[tegenwoordig Sulawesi] geboren. Hij is een zoon van Nicolaas Philip Wilken en Maria 

Elzabeth Hoedt.  

 Vader Nicolaas, geboren in Oost-Friesland, wordt in 1840 door het Nederlands 

Zendelingengenootschap als zendeling naar de Minahassa, een etnische groep in de 

provincie Noord-Celebes, gezonden. Hij zal er 38 jaar lang, tot zijn dood in 1878, als 

zendeling en leraar werkzaam zijn. Hij maakt zich een grondige kennis eigen van de 

zeden en gewoonten, de taal en de godsdienstige gebruiken van de Alfoeren, een 

bevolkingsgroep in de Molukken.  
 

 
Een groep Alfoeren 

 

Op 22 april 1841 trouwt hij op het Molukse eiland Ambon met Maria Elzabeth Hoedt. 

Zij is op Ambon geboren in een oud-Hollands-Indische familie. Het echtpaar krijgt een 

twaalftal kinderen. 

- Petronella Magdalena Johanna (geboren op 4 april 1842); 

- Maria Dorothea Elisabeth (geboren op 1 oktober 1843); 

- Philip Dirk (geboren op 1 november 1845); 

- George Alexander (geboren op 13 maart 1847); 

- Karel Eliza (geboren op 24 januari 1849); 

- Sarah Wilhelmina Diderika (geboren op 22 september 1850); 

- Geertruida Christina (geboren op 19 februari 1854); 

- Fredrik Hendrik (geboren op 6 mei 1855); 



- Henriette Frederika (geboren op 11 mei 18560: 

- Bernhardina Karolina (geboren op 27 februari 1858); 

- Johan Otto (geboren op 29 juli 1860); 

- Adolphina Alexandrina Theodora (geboren op 26 november 1866). 

Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt, zijn vijf kinderen heel jong overleden. 

 George Alexander is een stil kind, dat nauwelijks buiten speelt en graag en veel 

leest. Hij wordt al jong door zijn vader onderwezen. In 1859 wordt de elfjarige George 

Alexander met zijn oudere broer Philip Dirk naar Rotterdam gestuurd om daar naar 

een protestantse kostschool voor kinderen van zendelingen te gaan. Daar doen 

George Alexander en Philip Dirk zeker niet onder voor de andere leerlingen.  

 Het hoofd van deze school, die slechts tien jaar heeft bestaan, is de heer B.M. Kool 

van Kasteel. Zijn vrouw is ook nauw betrokken bij de zorg voor de kinderen. George 

Alexander zal zijn leven lang dit echtpaar erkentelijk blijven voor hun voortreffelijke 

begeleiding.  

 De beide broers onderscheiden zich door goed gedrag en ijver. Zij presteren op 

school uitstekend. Beiden willen hierna een opleiding tot militair volgen. Herhaalde 

pogingen om toegelaten te worden tot de Militaire Academie te Breda slagen echter 

niet.  

 Philip Dirk kiest dan maar voor een militaire opleiding te Kampen. Hij zal later een 

uitmuntend officier worden. Als kapitein van de infanterie bij het leger in Nederlands-

Indië wordt hij beloond met de Militaire Willemsorde.  

 George Alexander besluit om het onderwijs in te gaan. In 1865 slaagt hij voor zijn 

examen als hulponderwijzer en wordt hulponderwijzer op de kostschool waar hij zelf 

leerling is geweest.  

 Al spoedig heeft hij in de gaten dat hij niet geschikt 

is voor dit lagere onderwijs. Dit wordt ook ingezien 

door Johan Christiaan Neurdenburg, directeur van 

het Nederlands Zendelingenhuis en secretaris van 

het Zendelingengenootschap, die de voogdij over 

George Alexander voert en hem na het verlaten van 

de kostschool in zijn gezin opneemt.  

 Neurdenburg stelt George Alexander voor om naar 

de HBS in Delft te gaan. Daar komt hij in de 4de klas 

en doet tegelijk een aantal vakken uit de 5de klas. In 

1867 slaagt Wilken met uitstekende cijfers voor zijn 

HBS-examen.  

 Hierna vervolgt Wilken zijn studie aan de Instelling 

tot opleiding van Indische ambtenaren. George werkt 

zo hard dat hij al in 1868 mee kan doen aan het groot- 

 

 
Johan Christiaan Neurdenburg 

ambtenaarsexamen. Met nog een andere student behaalt hij de beste score. 

 Wilken heeft in de jaren 1867/68 keihard gewerkt. Dit heeft wel tot gevolg dat hij 

overspannen raakt. Zijn pleegvader Neurdenburg neemt George Alexander mee naar 

Bad Godesberg bij Bonn. Daar knapt hij gelukkig op en krijgt hij zijn krachten, levens-

lust en belangstelling weer terug.  



Ambtenaar in Nederlands-Indië (deel 1) 

Wilken wordt op grond van zijn uitstekend afgelegd grootambtenaarsexamen door de 

Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië benoemd tot ambtenaar bij de burgerlijke 

dienst aldaar. 

 Hij gaat in 1868 op een zeilschip naar Nederlands-Indië, waar hij als ambtenaar ter 

beschikking van de resident van Ambon wordt gesteld. Wilken wordt in oktober 1869 

belast met de controle over het eiland Boeroe, dat ongeveer zeventig km ten westen 

van Ambon ligt.  

 Hij is daar een klein jaar werkzaam en wint snel het vertrouwen van de bevolking 

voor wie hij zeer nuttig is. Wilken raakt spoedig thuis in de cultuur en gewoonten van 

het eiland en schrijft de verhandeling Bijdrage tot de kennis der Alfoeren van het eiland 

Boeroe, die in 1872 aan het Bataviaasch Genootschap wordt aangeboden. Deze ver-

handeling kenmerkt zich door oorspronkelijkheid, juistheid van waarneming en munt 

uit boven alles wat eerder over het eiland en zijn bewoners is geschreven. 

 Om de kampongs aan de kust te kunnen bezoeken, schaft Wilken op eigen kosten 

een boot aan, die hij bij zijn vertrek met grote schade en verlies weer van de hand 

doet. Maar zo is Wilken: als hij een doel voor ogen heeft, is geen opoffering hem te 

groot om dat doel te bereiken. 

 In september 1870 wordt Wilken door de Gouverneur-Generaal benoemd tot contro-

leur 3de klas bij het binnenlands bestuur in de residentie Menado [Manado] op Noord-

Celebes. Hierdoor komt hij terug in de buurt van zijn ouderlijk huis. Ruim een jaar later 

wordt Wilken geplaatst bij de Minahassa, een etnische groep in de provincie Noord-

Celebes. 
 

 
Deel van Celebes [Sulawesi] 

 



Huwelijk  

Reeds voor zijn vertrek naar Nederlands-Indië verlooft George Alexander Wilken zich 

met Josephina Johanna Neurdenburg, dochter van zijn voogd en vaderlijke vriend 

Johan Christiaan Neurdenburg. Op 9 februari 1872 trouwen zij bij volmacht en op 7 

juni van dat jaar wordt het huwelijk door Georges vader ingezegend. Het huwelijk blijft 

kinderloos. 

 

Ambtenaar in Nederlands-Indië (deel 2) 

In 1873 wordt Wilken bevorderd tot controleur 2de klas en wordt hij te werk gesteld in 

Gorontalo en Ratashan. Met de hem eigen nauwgezetheid en ijver behartigt Wilken 

zijn ambtenaarstaak. In zijn vrije tijd verdiept hij zich in de vergelijkende etnologie en 

schrijft tussen 1873 en 1875 een viertal verhandelingen: 

- Het Landbezit in de Minahassa, bijdrage tot de kennis van het landbezit in den 

Indische Archipel; 

- Landverkoop in de Minahassa; 

- Het afplatten van het voorhoofd bij de Alfoeren van de Minahassa; 

- Iets over naamgeving onder de Alfoeren. 

Wilken verwerft een uitstekende repu-

tatie en als de regering in 1875 een 

deskundig ambtenaar nodig heeft in 

het gouvernement aan de westkust 

van Sumatra, valt de keuze op hem. 

Hij wordt geplaatst te Sipirok in een 

deels Mohammedaanse, deels Chris-

telijke, deels heidense bevolking en in 

de nabijheid van de onafhankelijke 

Batta’s, een oorspronkelijke stam in de 

Indische Archipel. Op 26 mei 1876 

wordt Wilken bevorderd tot controleur 

1ste klas en wordt hem opgedragen om  

 

 
Sipirok op West Sumatra 

het assistent-residentschap te Mandheling tijdelijk waar te nemen. 

 Dit is een prachtig gebied voor Wilken om er etnologisch onderzoek te doen. Hij 

begint met zich de taal van deze streek eigen te maken. Al spoedig is hij in staat om 

over zijn onderzoek te publiceren. Dit draagt de titel Over de primitieve vormen van het 

huwelijk en den oorsprong van het gezin.  

 

Verlof in Nederland 

Ook nu weer heeft zijn harde werken een keerzijde, wat in 1879 leidt tot overspan-

nenheid. Hij vraagt verlof aan naar Nederland, wat hem in januari 1880 wordt verleend. 

 Hier gaat hij niet stil zitten. Wilken is tot de ontdekking gekomen dat er twee volken 

zijn die een grote invloed hebben gehad op Indonesië: de Indiërs en de Arabieren. 

Daarom wil hij meer kennis krijgen van het Sanskriet en het Arabisch. Na korte tijd in 

het huis van zijn schoonvader te Rotterdam vertoefd te hebben, gaat Wilken in Leiden 

verschillende colleges volgen, onder andere bij de oriëntalist en arabist M.J. de Goeje 



[ook op Groenesteeg begraven]. In zeer korte tijd weet hij met veel ijver de benodigde 

kennis te vergaren.  

 

Docent te Leiden 

Als in 1881 de opleiding tot Indisch ambtenaar in Leiden wordt gereorganiseerd, moet 

er een lector in de land- en volkenkunde worden aangesteld. De keuze valt op Wilken, 

die op 6 september 1881 door de Leidse gemeenteraad wordt benoemd. Dit wordt een 

keerpunt in zijn leven en leidt tot een meer methodische beoefening van de etnologie.  

 Zijn eerste bezigheid in deze functie is het samenstellen van een dictaat. Hierin 

moet natuurlijk komen te staan wat toekomstige ambtenaren van deze materie moeten 

weten. Wilken heeft het voornemen om dit dictaat later uit te breiden naar een hand-

boek van de etnologie van de koloniën. Door zijn vroege dood in 1891 is het er nooit 

van gekomen.  

 Over de Indische Archipel is omstreeks 1880 in 

regeringsstukken en zendelingsberichten al veel 

materiaal beschikbaar. Wilken is daarin thuis en in 

1883 verschijnt zijn verhandeling hierover onder 

de titel Over de verwantschap en het huwelijks- en 

erfrecht bij de volken van den Indische Archipel.  

 Wilken heeft een zeer fijn en goed ontwikkeld 

gevoel voor de historische werkelijkheid. Hij zoekt 

alles haarscherp uit en neemt geen genoegen met 

halve bewijzen.  

 In 1884 volgt zijn verhandeling Het matriar-

chaat bij de oude Arabieren, waarin hij alles bij-

eenbrengt wat in taal, zeden en wetten nog als 

overblijfsel van de oude toestand bij de Arabieren 

nu nog geldt.  
 

 

Hoogleraar te Leiden 

De wetenschappelijke verdiensten van Wilken blijven bij de universiteit van Leiden niet 

onopgemerkt. Op 1 december 1884 besluit de Senaat om hem het doctoraat in de taal- 

en letterkunde van de Oost-Indische Archipel honoris causa te verlenen.  

 Als de hoogleraar Pieter Johannes Veth (1814-1895) in 1885 met emeritaat gaat, 

wordt George Alexander Wilken bevorderd tot hoogleraar en zijn opvolger. Zijn 

leeropdracht is om onderwijs te geven in de geschiedenis, letterkunde, oudheden, 

instellingen, zeden en gewoonten der volken in de Indische Archipel, en de fysische 

aardrijkskunde van de Indische Archipel.  

 Tot groot genoegen van de curatoren van de Indische school te Leiden, is Wilken 

bereid zijn functie als lector - maar voortaan zonder bezoldiging - te blijven betrekken. 

Hij bewijst hiermee de gemeente Leiden een grote dienst. 

 Op 16 september 1885 houdt Wilken zijn oratie met als titel: De vrucht van de 

beoefening der ethnologie voor de vergelijkende rechtswetenschap. Hierin wijst hij de 



studenten, die zich voorbereiden voor de Indische dienst, op de noodzaak zich te 

verdiepen in de zeden en gewoonten van de inlanders. 

 De hoogleraar Wilken bestudeert onder andere in etnologische zaken in Sumatra, 

wat leidt tot de publicaties De verbreiding van het matriarchaat op Sumatra (1888) en 

Over het huwelijks- en erfrecht bij de volken van Zuid-Sumatra (1891). Hij is een echte 

wetenschapper die zijn veldwerk toetst aan de theorieën van anderen, zoals Bachofen, 

Frazer, Morgan en Taylor.  

 Ook schrijft hij over godsdienstige meningen en gebruiken van de volken in de 

Indische Archipel. Over het animisme, het geloof dat elk voorwerp een ziel heeft en 

dat die ziel het voorwerp verlaten kan en zich vrij kan bewegen. De veelzijdigheid van 

Wilken blijkt tevens uit zijn studies over de geografie van de Indische Archipel. 

 Al zijn geschriften blinken uit door gedegenheid en geleerdheid. Hij voorziet ze met 

vele citaten; voor de lezer soms vermoeiend, maar zij hebben het voordeel dat men 

hiermee het hele materiaal heeft om de juistheid van Wilkens beweringen te kunnen 

beoordelen. Bij alle aanhalingen en uitweidingen blijft het betoog helder en komt de 

aandacht toch op de hoofdzaken te liggen.  

 Wilken is meer wetenschapper dan docent. Wel is zijn onderwijs, evenals alles wat 

hij schrijft, duidelijk en goed geordend, maar hij heeft niet de ‘gave van het woord’. Ook 

ontbreekt hem de vrijmoedigheid om zonder schroom een gehoor toe te spreken. Daar-

bij veronderstelt hij dat zijn studenten veel meer kennis hebben van aardrijkskunde en 

natuurlijke historie dan zij werkelijk bezitten. Toch slaagt hij er bij sommigen in om de 

liefde voor zijn vak op hen over te brengen. 

 Wilken is een harde werker, die zich nauwelijks 

ontspanning gunt. Slechts zelden laat hij zich overhalen 

om een concert of een toneelvoorstelling bij te wonen. 

Vakantie neemt hij vrijwel nooit. Dit alles doet zijn gestel 

geen goed. Hij wordt prikkelbaar, in zichzelf gekeerd en 

zit tegen overspannen aan. 

 Gelukkig wordt Wilkens blij door het plan van de 

regering om hem met zijn Leidse collega Karl Martin naar 

de Molukken te sturen om daar etnologisch en geo-

logisch onderzoek te gaan doen. Deze reis zou hem de 

gelegenheid geven om allerlei leemten in zijn onderzoek 

op te vullen. Hij is ook zeer blij om zijn geboorteland terug 

te zien. Het zal er echter niet van komen: de strenge 

winter van 1890-1891 wordt hem noodlottig. 

 

 
Karl Martin (1851-1942) 

 

Overlijden 

Hoewel het vooruitzicht van de reis naar de Molukken hem veel goed doet, valt de 

winterperiode van 1890-1891 Wilken heel zwaar. Hij vermagert zichtbaar, voelt zich 

erg moe en hij mist de veerkracht om zich over kleine zorgen en verdriet heen te zetten.  

 Ondertussen blijft hij wel met veel wilskracht zijn plichten vervullen en actief de 

wetenschap beoefenen. In die periode schrijft hij twee uitmuntende verhandelingen en 



maakt hij met de firma Brill afspraken over een de uitgave van een Handboek van de 

etnografie.  

 Met buitengewoon veel inspanning neemt hij in juni 1891 nog Staatsexamens voor 

Indische ambtenaren en academische examens af. Dit zijn Wilkens laatste activiteiten. 

Op 28 augustus 1891 overlijdt George Alexander Wilken, slechts vierenveertig jaar 

oud, in zijn huis aan de Zoeterwoudsesingel, destijds nog deel uitmakend van de 

gemeente Zoeterwoude. 
 

 
Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 31 augustus 1891) 

 

 
Overlijdensakte 

 



Vier dagen na zijn overlijden, op 1 september 1891, wordt George Alexander Wilken 

op de begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 563 ter aarde besteld. Het grafboek laat 

zien dat hij de enige is die in dit graf is begraven. 
 

 
Grafboek zandgraf 563 

  

In het Leidsch Dagblad van 2 september 1891 staat het volgende over zijn begrafenis: 

Hedenmorgen werd op de begraafplaats aan de Groenesteeg ter aarde besteld het 

stoffelijk overschot van wijlen dr. G. A. Wilken, hoogleraar in de land- en volkenkunde 

van Nederlands-Indië aan de universiteit alhier. 

 Op den doodenakker hadden zich met den Senaat vele professoren, studenten en 

andere deelnemenden vereenigd, waaronder zich ook bevonden de vertegenwoor-

digers van het Leidsch Studentencorps en van de letterkundige faculteit.  

 De lijkkist was met een zestal fraaie kransen bedekt, waarvan één, gelijk de satijnen 

linten aanduidden, als eene hulde “aan onzen geliefden broeder” en één “van de 

leerlingen der Oost-Indische Inrichting”, waarvan de overledene belangloos lector was.  

 Aan de groeve voerde de hoogleeraar dr. M.J. de Goeje namens de faculteit der 

letteren en wijsbegeerte het woord, om in herinnering te brengen het groote verlies 

voor des overledenen vrouw, die in hem alles verloren heeft, voor zijne vrienden 

wegens zijn eenvoudig gemoed, voor de wetenschap, wier trouwe dienaar hij was en 

waaraan hij misschien grooter offers heeft gebracht dan hij mocht. Hij heeft een schat 

van studiën gemaakt, die hem alom eene beroemdheid hebben gegeven. Hij was de 

rechte man op de rechte plaats aan de Leidsche Universiteit die nu - na de in den 

laatste tijd haar reeds getroffen hebbende slagen - daardoor weder een groot verlies 

heeft geleden. Des overledenen wensch om weder het geliefde Indië, waar hij geboren 

was, terug te zien om daar de hem opgedragen zending te volbrengen tot het doen 

van nieuwe onderzoekingen, welke hier niet konden worden gedaan, is niet bevredigd 

geworden. De nalatenschap van Wilken is echter groot. Ook daarom zal hij blijven 

leven in onze harten. 

 Nadat vervolgens namens het Collegium nog een groote krans op de kist was 

gelegd, trad mr. F.H. Der Kinderen naar voren, om uit naam van het Koninklijk Instituut 

voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlands-Indië eenige woorden van 

waardeering te spreken over den man, die de ziel er van was. Ook bracht hij lof aan 

des overledenen hoedanigheden als geleerde en aan zijn goed karakter. Het Instituut 

heeft insgelijk door zijn dood ontzaglijk veel geleden en door zijn werkzaam leven heeft 



de ethologie van Oost-Indië een nieuw standpunt in de wetenschap ingenomen. Hij 

heeft nieuwe grondslagen gelegd, welke het gouvernement ten goede komen. Spreker 

bracht ten slotte ook een laatsten groet van dat heerlijke land, waarvoor hij zooveel 

heeft gedaan. Rust zacht, geliefde doode; wij zullen u niet vergeten! 

 Toen daarna ook een der zwagers van den overledene, de heer Tendeloo, op de 

edele hoedanigheden van den overledene als echtgenoot en bloedverwant had 

gewezen, betuigde hij namens de weduwe en verdere familiebetrekkingen den 

hartelijke dank aan de sprekers en de aanwezigen voor de laatste eer, den dierbaren 

afgestorvene bewezen. 

 

Op zandgraf 563 staat een stéle [staande grafzerk]; de hierin ooit gebeitelde tekst is 

helaas niet meer te lezen. 
 

 
Zandgraf 563 met stèle 

 



Verspreide geschriften 

Wilken is in korte tijd tot een groot aantal publicaties gekomen, die internationaal de 

aandacht hebben getrokken. Deze handelen grotendeels over verwantschap, land-

eigendom, huwelijks- en erfrecht. Zijn werken zijn in 1912 door Mr. F.D.E. van 

Ossenbruggen uitgegeven onder de titel: De verspreide geschriften van Prof. Dr. G.A. 

Wilken.  

Het betreft de volgende vier delen: 

Deel I: Levensbericht en monografie over de Alfoeren van Boeroe; 

Deel II: Geschriften op het gebied van vergelijkende rechtswetenschap; 

Deel III: Geschriften over Animisme en daarmee verband houdende geloofsuitingen; 

Deel IV: Andere ethologische onderwerpen en geographische pathologie. 
 

 
De vier delen van de verspreide geschriften (links) 
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