
 

Pieter Antonie van der Lith (1844-1901) keldergraf 114, vak B 
Hoogleraar rechtsgeleerdheid met specialiteit het koloniale recht 
 

Personalia 

Geboren: 31 mei 1844 te Utrecht 

Zoon van: Johan Pieter Theodoor van der Lith en Jennetta Johanna Ramaer 

Gehuwd met: (1) Bertha Cornelia Loncq op 17 december 1868 te Utrecht 

  (2) Maria Catharina Schumacher op 26 augustus 1880 te Rotterdam 

Overleden: 17 maart 1901 te Leiden 

Begraven: 21 maart 1901 
 

Samenvatting 

Van der Lith wordt in 1844 in Utrecht geboren, waar hij de lagere school en het 

gymnasium doorloopt. In 1862 gaat hij in zijn geboortestad rechten studeren. Hij 

studeert in 1867 af in het privaatrecht, maar omdat hij zich tijdens zijn studie voorneemt 

om later als jurist werk te gaan zoeken in Nederlands-Indië, gaat hij direct vervolgens 

naar Leiden, waar Van der Lith in 1868 het Groot-Ambtenaarsexamen behaalt.  

 Toch gaat hij niet naar Indië, want hij krijgt onverwacht de kans om hoogleraar te 

worden aan de Rijksinstelling voor onderwijs in Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 

in Leiden. Ook treedt hij in datzelfde jaar 1868 in het huwelijk met Bertha Cornelia 

Loncq, met wie hij twee kinderen krijgt.  

 Negen jaar na het vreugdevolle jaar 1868, wordt het 

jaar 1877 er een met verdriet: zijn vrouw overlijdt en de 

Rijksinstelling wordt opgeheven. Hij pakt het leven weer 

positief op, geholpen door een eervolle aanstelling aan 

de Rijksuniversiteit van Leiden als hoogleraar Koloniaal 

Staatsrecht en Mohammedaans Recht. In 1880 her-

trouwt hij met Maria Catharina Schumacher, die hem tot 

grote steun is en met wie hij een dochter krijgt. 

 Van der Lith werkt zich snel in in zijn nieuwe taken, 

waarvoor hij onder andere Arabisch moet leren. Hij geeft 

met genoegen en succes onderwijs, publiceert een 

groot aantal artikelen, houdt redevoeringen en richt met 

enkele collega’s een internationaal tijdschrift op: Revue  
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Coloniale Internationale. Ook is hij is een van de oprichters van het Leids Universiteits-

fonds. Van der Lith heeft een groot aantal wetenschappelijke en maatschappelijke 

functies, waarvoor hij menige onderscheiding ontvangt. Zijn gezondheid is niet al te 

best: hij heeft longproblemen. In maart 1901 krijgt hij weer een hevige longaanval die 

hem doet overlijden. Zijn begrafenis wordt druk bezocht en er worden lovende woorden 

gesproken. 



Volledige versie 
 

Afkomst en ouderlijk gezin 

Pieter Antonie [ook geschreven als Anthonie] van der Lith wordt op 31 mei 1844 te 

Utrecht geboren als tweede zoon van dr. Johan Pieter Theodoor van der Lith (1814-

1903) en Jennetta Johanna Ramaer (1818-1885).  
 

 
Geboorteadvertentie (Opregte Haarlemsche Courant, 4 juni 1844) 

 

Pieter Antonie heeft twee broers en twee zussen: Joan Govert (geboren op 8 april 

1842), Maria Anna (geboren op 5 juli 1846), Johan Pieter Theodoor (geboren op 20 

juli 1848) en Maria Weijna (geboren op 6 augustus 1852).  

 Zijn vader is in Utrecht geneesheer en sinds 1853 directeur-geneesheer van het 

krankzinnigengesticht. Zijn werk neemt hem volledig in beslag en de opvoeding van 

de kinderen wordt vrijwel geheel door zijn echtgenote gedaan. 

 

Opleiding 

De jonge Pieter Antonie gaat in Utrecht naar de Franse 

bewaarschool, de Franse lagere school en vervolgens 

naar het Stedelijk Gymnasium, waarvan dr. Arnoldus 

Ekker (1799-1879) rector is. Hij valt bij zijn leraren op 

door zijn intelligentie en ijver. In juli 1862 rondt hij deze 

gymnasiale opleiding af met een redevoering over 

Richelieu.  

 Vervolgens gaat van der Lith rechten studeren aan 

de universiteit van Utrecht. Ook hier valt hij op door zijn 

leergierigheid: naast wat hij op colleges te horen krijgt 

vult hij zijn kennis aan met zelfstudie.  

 Ook geniet Pieter Antonie van de voorrechten van 

het studentenleven en heeft hij veel vrienden onder zijn 

studiegenoten. Hij zit in de redactie van de studenten-

almanak en is lid van het Senatus Veteranorum. 

 

 
dr. Arnoldus Ekker 

 Zijn vader heeft vele contacten binnen de Utrechtse academische wereld, die 

regelmatig bij de Van der Liths thuis over de vloer komen en waarmee ook Pieter 

Antonie omgaat. Aanvankelijk voelt hij zich aangetrokken tot het privaatrecht, maar 

gaandeweg krijgt hij steeds meer belangstelling om een loopbaan te zoeken bij de 

rechterlijke macht in Nederlands-Indië, een specialisme waarvan Leiden de opleiding 

verzorgt. 

 Om geen tijd te verliezen promoveert hij op 3 juni 1867 in Utrecht in het privaatrecht, 

waarna hij in september in Leiden naar de Rijksinstelling van onderwijs in Indische 

Taal-, Land- en Volkenkunde gaat om daar de vereiste kennis van Indische zaken op 

te doen.  



 Na één jaar legt hij in juni 1868 met gunstig gevolg het Groot-Ambtenaarsexamen 

af, waarna hij zich beschikbaar stelt aan Pieter Mijer, de gouverneur-generaal van 

Nederlands-Indië.  

 

Hoogleraar Rijksinstelling voor onderwijs in Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 

Inmiddels is hij verloofd met Bertha Cornelia Loncq (1845-1877), dochter van de 

Utrechtse hoogleraar in de geneeskunde Gozewijn Jan Loncq (1810-1887). Hij staat 

op het punt om - voordat zij afreizen naar Nederlands-Indië - met haar in het huwelijk 

te treden, als hij onverwacht wordt gevraagd om hoogleraar te worden op de Rijks-

instelling voor onderwijs in Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, een instelling die hij 

net als student heeft verlaten.  

 Kennelijk heeft hij als student een voortreffelijke reputatie opgebouwd. Hoewel hij 

van plan was een betrekking in Nederlands-Indië na te streven, grijpt Pieter Antonie 

met beide handen deze kans aan, temeer omdat zijn aanstaande echtgenote een tere 

gezondheid heeft die nu niet hoeft te worden blootgesteld aan het Indische klimaat. 

 Hij gaat onderwijs verzorgen in de Geschiedenis en de Staatsinstellingen van 

Nederlands-Indië. Ook doet hij met succes onderzoek en in 1871 verschijnt het hand-

boek “De Staatsinstellingen van Nederlands-Indië”, dat hij samen met zijn collega 

Jacques Spanjaard (1846-1910) heeft geschreven. 

 Hij verdiept hij zich tevens in Brits-Indische zaken en met Arnold W. P. Verkerk 

Pistorius (1838-1893) schrijft hij het boek “De grondslagen van het Britsch-Indisch 

Beheer”, dat in 1876 verschijnt. Van der Lith heeft niet alleen de taak zich bezig te 

houden met de Staatinstellingen, maar ook met de geschiedenis van Nederlands-

Indië. Dit onderzoek, dat hij in de jaren 1874-1877 verricht, resulteert in de uitgave van 

“Nederlandsch Oost-Indië, beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsch volk”. Dit 

werk wordt later door hem nog omgewerkt en uitgebreid, wat leidt tot een driedelige 

serie met in totaal meer dan 2000 pagina’s, bij Brill in 1893-1894 uitgegeven. 
 

  



Zijn aanstelling aan de Rijksinstelling voor onderwijs in Indische Taal-, Land- en 

Volkenkunde krijgt een onverwachte wending. Deze instelling met vestigingen in Delft 

en Leiden wordt wettelijk in 1877 opgeheven, maar tegelijk krijgen de Indologische 

studies een plaats aan de universiteit van Leiden.  

 

Huwelijk en gezin 

Op 17 december 1868 trouwt het echtpaar Van der Lith - Loncq te Utrecht, waarna zij 

zich in Leiden vestigen. Leiden is in zijn ogen geen aantrekkelijke stad. Hij schrijft aan 

De Goeje, hoogleraar Arabisch aan de universiteit van Leiden: “Onze stad is geene 

plaats, waar men zich voor zijn genoegen gaat vestigen. Daartoe verlokken geene 

amusementen, noch buitengewoon fraaie wandelingen. De stad heeft de naam 

buitengewoon stil en vervelend te zijn. Voor hen, die niets te doen hebben, is een 

verblijf in Leiden, waar bijna ieder werkt, niet zeer aanlokkelijk’.  
 

 
Huwelijksakte 

 

 
Huwelijksadvertentie (Opregte Haarlemsche Courant 21 december 1868) 

 

Het echtpaar krijgt twee kinderen: Anna Maria Adriana (geboren op 11 juni 1873) en 

Johan Pieter Theodoor (geboren op 28 september 1876). Op 8 april 1877 overlijdt 

moeder Bertha Cornelia na een slepende ziekte, slechts 32 jaar oud. Van der Lith 

koopt een dag later keldergraf 114 op de begraafplaats aan de Groenesteeg en zijn 

echtgenote wordt daarin op 11 april ter aarde besteld. 



 De verandering van zijn maatschappelijke werkkring door zijn benoeming in dat jaar 

tot hoogleraar aan de Leidse universiteit, helpt Pieter Antonie om over dit grote verlies 

heen te komen.  

 Op 26 augustus 1880 trouwt de dan 36-jarige Van der Lith met de acht jaar jongere 

Rotterdamse Maria Catharina Schumacher (1852-1938). Op 26 juni 1881 wordt een 

dochter geboren, die de voornamen van Pieter Antonie’s eerste echtgenote krijgt: 

Bertha Cornelia. 
 

 
Huwelijksadvertentie (Opregte Haarlemsche Courant 28 augustus 1880) 

 

 
Huwelijksakte 

 

Maria Catharina is een grote steun voor haar echtgenoot. Zij deelt lief en leed met 

hem, ook als zijn gezondheid in de latere jaren hem kwetsbaar maakt.  

 Van der Lith heeft op diverse adressen in Leiden gewoond: op de Hogewoerd, op 

Breestraat 22, op Oude Singel 68 en op Rapenburg 61, het prachtige pand dat thans 

bekend staat als het ‘Snouck Hurgronjehuis’.  



 
Rapenburg 61 - Snouck Hurgronjehuis (meest linker pand met balkon; ca. 1870) 

 

Hoogleraar universiteit van Leiden 

Als gevolg van het opheffen van Rijksinstelling voor onderwijs in Indische Taal-, Land- 

en Volkenkunde, wordt Van der Lith per 11 september 1877 benoemd tot hoogleraar 

rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Leiden. Zijn onderwijstaken worden het 

‘Mohammedaans Recht en de overige Volksinstellingen en gebruiken in Nederlands-

Indië’ en het ‘Koloniaal Staatsrecht’. Wat het Mohammedaans Recht betreft, had Van 

der Lith zich al enige tijd beziggehouden met juridische Arabische zaken die hij essen-

tieel vindt voor de opleiding van Oost-Indische ambtenaren. 

 Op 20 oktober 1877 houdt Van der Lith zijn 

oratie, getiteld ”Het doel en de methode der 

wetenschap van het koloniale recht”. 

 Van der Lith deinst er niet voor terug om 

zich verder te bekwamen in het Mohamme-

daans recht. Zijn blijmoedig optimisme en de 

hulp van zijn gewaardeerde collega De Goeje 

[ook op Groenesteeg begraven], de hoog-

leraar Arabisch, stellen hem in staat niet alleen 

de Arabische taal te beheersen, maar ook om 

een juist inzicht te krijgen in de geschiedenis, 

zeden en instellingen van de inheemse bevol-

king van Nederlands-Indië. 

 Hij maakt indruk met een nieuwe, sterk 

verbeterde Franstalige tekst van een Arabisch 

handschrift uit de 13de eeuw, dat onder de titel 
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“Livres des merveilles de l’Inde par le capitaine Bozorg, fils de Chahriyar de Ramhor-

moz” in 1886 bij Brill verschijnt.  



 Andere Arabische teksten heeft Van der Lith niet uitgegeven. Hij wijdt zijn tijd vooral 

aan het koloniale recht. In De Gids van 1882 verschijnt zijn artikel “De koloniale wet-

gever tegenover Europeesche en Inlandsche wetsbegrippen”. Het betreft de vraag of 

voor Europeanen in Indië hetzelfde recht geldt als in hun moederland. Van der Lith 

meent van wel, maar dat dit niet belet dat Nederlands-Indië aparte wetboeken heeft, 

die overigens vrijwel letterlijk uit de Nederlandse wetboeken zijn overgeschreven. 

 Zijn expertise en denkbeelden maken een grote indruk. In 1892 wordt hij dan ook 

uitgenodigd deel te nemen aan een Staatscommissie tot voorbereiding van verbete-

ringen in de wetgeving van Nederlands-Indië op privaatrechtelijk gebied.  

 In het academisch jaar 1894-1895 is Van der Lith Rector Magnificus. Op 8 februari 

1895, de dies van de universiteit, luidt zijn rede: “Het verschil van rechtstoestanden in 

Nederlands-Indië”. Hij wijst in deze rede op het gemis aan een goede wetgeving voor 

Inlandse Christenen. Ook bestrijdt hij dat de Europeaan in de kolonie geen beter recht 

mag genieten dan in zijn moederland en dat daarom geen verbeteringen mogen 

worden aangebracht, die nog niet zijn opgenomen in de wetten van het moederland.  

 Een ander niet minder belandrijk vraagstuk van koloniaal recht behandelt Van der 

Lith in zijn redevoering over “De verhouding van de wetgevende macht in het 

moederland tot het centraal bestuur in Nederlands-Indië”, uitgesproken op 27 novem-

ber 1888. In een vijftal stellingen zet hij uiteen dat de wetgevende macht in Nederland 

zich, wat het bestuur over Indië betreft, niet moet beperken tot de handhaving van de 

rechten van de moederstaat. 

 

Het tijdschrift Revue Coloniale Internationale 

In 1883 wordt in Amsterdam de Koloniale 

Tentoonstelling gehouden, waaraan Van der 

Lith actief deelneemt. Tijdens deze bijeenkomst 

wordt het plan gesmeed om een internationaal 

tijdschrift over koloniale zaken in het leven te 

roepen. Van der Lith is een van de initiatief-

nemers en hij onderneemt zelfs een reis naar 

Frankrijk om dit idee te promoten. De pas 

opgerichte Nederlandse Koloniale Vereeniging 

brengt in 1885 het eerste nummer uit van de 

Revue Coloniale Internationale. Van der Lith is 

een van de drie redactieleden. Vele geleerden 

uit Italië, Spanje en Rusland werken eraan mee. 

 Helaas kent het tijdschrift geen lang bestaan. 

Na drie jaargangen komt er in 1887 een einde 

aan. Van der Lith zelf heeft maar enkele artike-

len geschreven omdat de tijd voor meer ontbrak. 

 Kort hierna ontstaat een ander initiatief waar 

Van der Lith met veel enthousiasme aan mee- 
 

werkt: een Institut Colonial International, dat in 1894 wordt opgericht en in Brussel 

zetelt.  



Publicaties 

Van der Lith heeft tal van korte artikelen geschreven. In 1883 vraagt de redactie van 

De Gids hem om een overzicht te maken van de koloniale literatuur. In de periode 

1883-1888 verschijnen van zijn hand negen overzichten. 

 Ook schrijft Van der Lith vele levensberichten, waarvoor hij door diverse genoot-

schappen wordt gevraagd, vooral door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 

te Leiden. Met name zijn biografie van mr. Albertus Jacob Duymaer van Twist (1809-

1887) en van zijn leermeester en latere collega, de hoogleraar Pieter Johannes Veth 

(1814-1895) zijn vermeldenswaardig. 
 

 
Mr. A. J. Duymaer van Twist 

 
Prof. dr. P.J. Veth 

 

De laatste jaren van zijn leven wijdt Van der Lith grotendeels aan samenstellen van de 

Encyclopedie van Nederlands-Indië met medewerking van verschillende ambtenaren, 

geleerden en officieren. Eerder waren anderen hiervoor al gevraagd, maar deinsden 

terug voor dit enorme karwei. Maar niet Van der Lith, die het werk met grote energie 

aanpakt.  

 

Het Leids Universiteitsfonds 

In 1890 richt Van der Lith, samen met vijf collega’s van verschillende faculteiten, het 

Leids Universiteitsfonds op. Zelf stort hij 1500 gulden in dit fonds, de inkomsten van 

door hem gegeven lezingen. Het fonds wordt opgericht omdat de initiatiefnemers van 

mening zijn dat de financiering van het wetenschappelijk onderwijs door de regering 

ontoereikend is. 

 De oprichters laten een circulaire uitgaan om donaties te werven; zij richten zich met 

name op alumni, oud-studenten. De inkomsten worden vooral aangewend voor de 

bibliotheek, om jonge, veelbelovende geleerden aan te trekken en voor weten-

schappelijk onderzoek. In de eerste actie wordt al 9.000 gulden opgehaald en in de 

eerste 25 jaren ruim 100.000 gulden.  



Maatschappelijke activiteiten 

In 1875 wordt Van der Lith voor de liberalen lid van de gemeenteraad van Leiden. In 

1881 moet hij om gezondheidsredenen hiermee stoppen. Via de gemeenteraad is hij 

lid van de Commissie Financiën en de Commissie plaatselijke verordeningen tegen 

wier overtreding straf is bedreigd. In 1893 staat zijn gezondheid weer een politieke 

functie toe en is hij tot 1900 lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.  

 Daarnaast heeft hij nog een aantal andere functies, waarvan een viertal op het 

terrein van het onderwijs: 

- Secretaris van de Kiesvereniging “Het Algemeen Belang” (1877-1879); 

- Secretaris van de Gemeente-inrichting voor de opleiding van Oost-Indische 

ambtenaren (1878-1881); 

- Bestuurslid Vereniging “Eigen Hulp”, afdeling Leiden (1878); 

- Curator Stedelijk Gymnasium 91879-1881); 

- Lid van de plaatselijke schoolcommissie (1879-1881); 

- Lid van de plaatselijke commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs 

(1881); 

- Lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (1893-1901). 

Verder is Van der Lith jarenlang lid van de vermoeiende en tijdrovende commissie die 

het Groot-ambtenarenexamen afneemt, zelfs in de jaren dat zijn gezondheid te 

wensen overlaat en dit door zijn vrienden en collega’s wordt ontraden. 

 

Overige functies 

In 1889 wordt Van der Lith door de regering benoemd tot een van de vertegenwoor-

digers op het achtste Oriëntalistencongres van Stockholm. In 1894 wordt hij benoemd 

tot Membre effectif van het Institut Colonial International.  

 

Onderscheidingen 

Zijn activiteiten op een breed wetenschappelijk en maatschappelijk terrein blijven niet 

onopgemerkt en worden zeer gewaardeerd. Hij ontvangt dan ook de volgende onder-

scheidingen: 

- Officier in de Orde van de Eikenkroon, een Luxemburgse onderscheiding (1874); 

- Ridder in de Koninklijke Orde van Cambodja, een Siamese onderscheiding (1884); 

- Ridder in de Orde van Onze Lieve Vrouwe van Villa Vicosa een Porugese 

onderscheiding (1885); 

- Ridder in de Orde van St. Olaf, een Noorse onderscheiding (1889); 

- Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1898). 

 

Overlijden 

Van der Lith heeft regelmatig last van zijn longen en ziet enkele keren de dood in de 

ogen. Eigenlijk moet hij veel rust houden, maar zijn tot het laatst toe zeer werkzame 

geest en grote energie maken dit voor hem erg moeilijk. 

 Op 5 maart 1901 krijgt hij onverwacht een nieuwe aanval van zijn kwaal. Na een kort 

ziekbed overlijdt hij op 17 maart, bijna zevenenvijftig jaar oud. Hij heeft vele vrienden 

en uit de gehele wereld komen blijken van medeleven.  



Van der Lith was ijverig, steeds bereid 

om taken op zich te nemen en hulp-

vaardig. Hij heeft van zijn leven  geno-

ten, zijn gezin was voor hem een genot 

en een bron van troost. 

 Hij was over het algemeen mild en 

vriendelijk, maar dat had zijn grenzen. 

In 1903 speelde de ‘museumkwestie’, 

die ging over de huisvesting van het 

etnografisch museum [nu het Museum 

van Volkenkunde]. Lindor Surrurier, de 

directeur van dat museum, deed in dat 

conflict uitspraken waar Van der Lith 

het niet mee eens was.  

 Hierop kreeg Serrurier te horen 

“dat iemand, geheel buiten het onder-

wijs staande, het recht meent te bezit- 

 
Overlijdensadvertentie 

(Leidsch Dagblad 18 maart 1901) 

ten om te beoordeelen wat de Hoogleraar, die de ethnographie van Nederlands-Indië 

onderwijst, voor dat onderwijs behoeft”. 
 

 
Overlijdensakte 

 

Vier dagen later wordt Pieter Antonie van der Lith op Groenesteeg begraven in kelder-

graf 114, waar vierentwintig jaar eerder zijn eerste echtgenote ter aarde was besteld. 



 In het Leidsch Dagblad van 21 maart wordt uitvoerig verslag gedaan van deze 

begrafenis. Op verzoek van de familie is de bijzetting eenvoudig, zonder kransen of 

andere bloemstukken. 

 Er wordt vermeld dat er naast de rouwwagen vier volgrijtuigen zijn en dat velen hem 

de laatste eer komen bewijzen. Aanwezig zijn hoogleraren van de universiteit en de 

opgeheven Indische Instelling; het collegium van het Leidsch Studentencorps;  studen-

ten en oud-studenten. De ruim zesentachtigjarige vader van de overledene kan helaas 

niet aan de groeve aanwezig zijn.  

 Er staat een gure noorderwind als de kist naar de groeve wordt gedragen; een groot 

zeil aan de zijkant van het graf beschermt de omstanders. Het woord wordt alleen 

gevoerd door de rector magnificus Van Iterson [ook op Groenesteeg begraven]. De 

spreker memoreert dat ondanks een zwakke gezondheid Van der Lith onverflauwd en 

met grote wilskracht zijn taken vervulde, bij zijn leerlingen belangstelling opwekte voor 

zijn geliefde Oost-Indië en ook buiten de universiteit actief was voor de gemeenschap.  

 Na deze rede dankt Johan Pieter Theodoor van der Lith, de zoon van de overledene, 

namens zijn moeder en de verdere familie, voor de betoonde deelneming. Hierna wordt 

namens de (oud)leerlingen een krans van palmtakken en bloemen op de kist gelegd. 
  

 
Keldergraf 114 

 

Behalve deze twee (Pieter Antonie en zijn eerste echtgenote) zijn nog drie personen 

in dit graf begraven: 



- Pieter Antonie Robertus Formijne, een kleinzoon van Pieter Antonie, dochter van 

Anna Maria Adriana van der Lith; op 25 juli 1929, 24 jaar oud; 

- Maria Catharina Schumacher, de tweede echtgenote van Pieter Antonie; op 31 

oktober 1938, 86 jaar oud; 

- Anna Maria Adriana van der Lith, de oudste dochter van Pieter Antonie; op 11 

november 1941, 68 jaar oud.  
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