
EEN LAATSTE WOORD.

Op blz.-£7 van 't timide deel der derde serie onzer //Bijdragen//
vindt men een tegen ons gericht schrijven van de pen des heeren
Dr. A. B. Meyer te Dresden, dat ons stof geeft tot de vol-
gende opmerkingen.

Wel degelijk hadden wij de door den schrijver aangehaalde
verhandelingen gelezen, doch blijven desniettemin onze mee-
ning volhouden, meer vertrouwende op ons gehoor, dan op zijne
geleerde redeneringen. Wat aangaat den naam Mysora, heeft
de heer Dr. M. de plank totaal mis; deze is immers eene ver-
bastering van //Meoo-soïr.//

Wat de Kalangs betreft, zoo willen wij gaarne erkennen met
ons oordeel voorbarig te zijn geweest; wij hoopen echter, dat
de lieer Dr. M. er zich niet door moge laten afschrikken van
't openbaavmaken zij nor waarnemingen aangaande een Negrito-
ras op Java. Ware ons vertrouwen in zijne loyauteit niet door
eiyen ondervinding min of meer geschokt, (Semioptera Wallacii,
Mei 1871), met genoegen zouden wij den heer Dr. M. inzage
willen geven van eene bij ons berustende verhandeling over

de Kalang's.
Komen wij thans tot de kern van het schrijven in kwestie,

zoo moeten wij andermaal bekennen niet te hebbeu geweteu,
dat de heer M. ook een gedeelte van Java heeft bereisd. Dat wij
in 011̂ , opstel (Bijdr. dl. 10 , pag. 3S6) slechts onze bezit-
tingen' den Maleischen-archipel //sensu strictiori'/ op het oog
hadden, blijkt voldoende uit den inhoud.. De heer Dr. M, zegt
van 1S70 tot 1873, dus in vier (?) jaren tijds te hebben
bereisd Singapoera, Celebes, Nieuw Guinea en de Philippijnsche
eilanden; veronderstellen wij nu, dat een vierde van dien tijd
te loor ging met heen en weer trekken, door ongunstige weers-
gesteldheid en andere beletselen meer; dat een tweede vierde
is besteed aan verblijf op de Philippijnsche eilanden, zoo
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schieten er vier-en-twintig maanden over voor de zoölogische,
geografische, ethnologische en taalkundige naspoiingen des heeren
Dr. M. op Singapoera, Java, Celebes en Nieuw-Guinea. Al was
hij ook op wetenschappelijk gebied een tweede von llumboldt,
het ware hem onmogelijk in zulk een kort tijdsbestek eene
grondige kennis te kunnen opdoen van de door hem bereisde
landen. En van dit beweren uitgaande, houden wij ook ons
gezegde vol, dat er èn in Indië èu in Nederland tal van
mannen aangewezen kunnen worden, welke den Indischen
Archipel beter kennen dan de heer Dr. M.

Heeft hij eindelijk tusschen de regels van ons opstel ge-
lezen , dat wij ons zelf rekenen als onder het getal dier mannen
te zip begrepen, zoo heeft hij juist gelezen. Een dertigjarig
verblijf' in onze koloniën als Gouvernementsdienaar, meesten-
tijds in wetenschappelijke betrekking, rechtvaardigt, gelijk wij
met bescheidenheid vermeeneu, deze onze pretentie.

'SGRAVENHAGE, U ^ ROSENBERG.
3 September 1876.
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