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beschikbaar worden gesteld tegen de helft van de boekhan-
delsprijs. Elk lid kan dan aanspraak doen gelden op één
exemplaar.
Geschriften, met geldelijke ondersteuning van het Instituut
uitgegeven, worden alleen tegen de volle boekhandelsprijs
verstrekt.

T o e l i c h t i n g : De voorgestelde wijziging was nodig, ter voor-
koming van misbruiken en uit financiële overwegingen. Het is de
bedoeling, dat bij het verschijnen van Verhandelingen en werken door
het Bestuur wordt uitgemaakt, of al dan niet verstrekking tegen de
halve boekhandelsprijs zal plaats hebben.

Art. 15. Hierin waren de woorden „ B i j d r a g e n en v o o r
a f z o n d e r l i j k e W e r k e n " te vervangen door „B ij d r a g e n,
V e r h a n d e l i n g e n en a f z o n d e r l i j k e w e r k e n " .

Aangezien wijziging van het Huishoudelijk Reglement en van het
Reglement op de Bibliotheek door het Bestuur kan geschieden, was
de Commissie van oordeel, dat met het oog op het vergevorderde uur
en het ontbreken van de noodzaak om hiermede haast te maken, zulks
op een andere dag door de Commissie dan wel door het Bestuur zou
kunnen geschieden.

Met een woord van dank sluit de Voorzitter te 12.30 uur de ver-
gadering.

B E S T U U R S V E R G A D E R I N G

VAN ZATERDAG 18 DECEMBER 1948.

Aanwezig zijn de Heren Dr. F. W. Stapel (Voorzitter), Prof. Dr.
V. E. Korn (Ondervoorzitter), R. A. Kern, H. T. Damsté, Prof. Dr.
J. Gonda, Dr. C. W. Th. Baron Boetzelaer van Asperen en Dubbel-
dam, Prof. C. H. de Goeje en Dr. F. R. J. Verhoeven (Secretaris).

Afwezig met kennisgeving: de Heren Prof. Mr. C. T. Bertling en
Prof. Dr. H. Th. Fischer.

Om 2.15 uur opent de Voorzitter de vergadering.
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De notulen van de Bestuursvergadering van 20 November j.l.
worden na voorlezing ongewijzigd goedgekeurd.

Leden die overleden zijn: geen.
Leden die bedankt hebben: J. Renes, J. Schmitz, J. L. Oudraad,

M. H. A. Sitzen, J. C. Lamster, J. D. Ch. Vries, J. S. Benthem,
M. A. P. Roelofsz en W. H. de Keulenaar.

Benoemd tot gewoon lid: C. Boterhoven de Haan, Mr. Han Tik
Djien en C. J. G. L. v. d. Berg van Saparoea.

Benoemd tot student-lid: C. J. A. Pangalila, F. Bogaardt en Mej.
J. Brouwer.

Adreswijzigingen werden ontvangen van: P. J. A. Korver, Mr.
R. A. A. G. Roovers, A. G. H. Bechger, Mr. B. H. Rouffaer,
P. J. D. Versteegh, Prof. Dr. I. J. Brugmans, G. Coedés, A. van
Loon, H. W. F. Otto, Mr. J. W. Scheffers en Ds. W. Leegsma.

1949.
D De Voorzitter doet mededeling van de toekenning van de aan

de Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek gevraagde
subsidie van f 7.000,—. De ter zake handelende brief van de Minis-
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 November
1948, no. 88085 II Afd. H.O.W., wordt door de Secretaris voor-
gelezen. Het Bestuur neemt met erkentelijkheid hiervan kennis en
verzoekt de Secretaris alsnog de dank te willen betuigen.

De Voorzitter licht de post „Saldo 1948" onder het hoofd Ont-
vangsten van de Ontwerp-begroting nader toe; dit gunstig resultaat
is het gevolg van de in dit jaar van het Prins Bernhard Fonds ont-
vangen steun,.die inmiddels geheel besteed is voor onze publicaties
(zie notulen van 16 October 1948) en door de verkoop van overtollige
boeken uit de bibliotheek (zie notulen van 11 September 1948).

In verband met de ongunstige financiële toestand wordt het ten
volle verantwoord geacht het saldo 1948 te doen overlopen naar 1949.

De vraag of en zo ja, tot welk bedrag honoraria (vergoedingen)
zullen worden toegekend aan de auteurs, zal nader worden over-
wogen ; de Voorzitter zal daartoe een voorstel formuleren o.m. aan
de hand van de door tussenkomst van de Heer Bertling terzake ont-
vangen regeling van het Koninklijk Aardrijkskundig Gennootschap.
Buitendien zal geval voor geval nagegaan dienen te worden of de

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:10PM
via free access



XLVI BESTUURSVERGADERING.

aangeboden cópie niet bekort kan worden ter vermijding van de
nodeloze omslachtigheid uiteraard zonder de leesbaarheid te schaden.

Het in de vorige vergadering ter beslissing aangehouden verzoek
van het personeel om een toeslag op het salaris (zie vorige notulen)
en het verzoek van Mr. C. Steinmetz om een bijdrage in de kosten
van het drukken van het bewerkte Dagregister van Decima
(1639-1646) moeten in verband met de slechte financiële toestand
worden afgewezen.

Daarop wordt de ontwerp-begroting 1949 ongewijzigd aangenomen.

a. De brief van Prof. Dr. W. Ph. Coolhaas, gedagtekend, Batavia,
25 November 1948, waarin een overzicht wordt gegeven van de
huidige toestand van het Landsarchief en van andere archieven
in Indonesië, zal na bekomen toestemming van de schrijver in de
notulen worden opgenomen.
De Secretaris ziet in de gerelateerde feiten een duidelijke onder-
streping van de wenselijkheid de archivalia zo spoedig mogelijk
in de centrale archiefbewaarplaats te doen onderbrengen.

b. De mededeling inzake het zes congres van Nederlandse historici,
te houden te Den Haag op 23 April 1949, wordt voor kennisgeving
aangenomen. Zo mogelijk zal de Voorzitter dit congres bijwonen.

c. In de vraag van de Heer J. S. Eringa, om zijn destijds afgewezen
verzoek om zijn proefschrift over het Loetoeng Kasaroeng-ver-
haal in de Verhandelingen op te nemen (zie notulen 15 Maart
1947), kan in verband met de nog wachtende copie niet getreden
worden.

a. Het door de Heer P. Roo de la Faille aangeboden geschrift over
de verborgen betekenis van enige raadselachtige woorden in
Javaanse en Maleise verhalen, wordt om advies in handen van de
Heren Gonda en Kern gesteld.
De Kamoro-grammatica van Pater Dfabbe, die in overleg met de
Heer Gonda door de auteur omgewerkt en belangrijk bekort is,
wordt voor opneming in de Verhandelingen aanvaard. Pater
Drabbe zal de mogelijkheid van financiële bijdragen van derden
voor deze uitgave onderzoeken. Indien geen substantiële subsidie
kan worden verkregen zal het, in verband met de beschikbare
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copie, nog enkele jaren duren voordat tot publicatie kan worden
overgegaan.

b. De prijs van de overdruk van het artikel van de Heer Damsté
„Over wormstekige stenen", die voornamelijk zal worden ge-
bruikt bij het onderwijs, wordt op f 1,50 per exemplaar gesteld.

Deze werden ontvangen van: Prof. C. H. de Goeje, Dr. F. W.
Stapel, Dr. Ir. C. van Dillewijn en Dr. Pigeaud.

Aan de schenkers is dank betuigd.

Aangezien niemand meer het woord verlangt, wordt de vergadering
om 3.35 uur door de Voorzitter gesloten met wensen van een prettig
Kerstmis en gelukkig jaar 1949.

LANDSARCHIEF
BATAVIA

— Batavia, 25 November 1948.

M>. 359/C.

Ten vervolge op mijn schrijven van 8 Sept. 1947 No. 10/a kan
ik U mededelen, dat het herordenen van het Landsarchief thans zover
is gevorderd, dat ik durf te verklaren, dat mijn aanvankelijke mening,
dat niets verloren ging, volkomen is bevestigd. Wel hebben vele
bundels door gebrek aan onderhoud in de afgelopen periode nogal
geleden; de beschikbare krachten zijn echter met alle macht bezig te
redden wat te redden valt. Er is gelukkig geen sprake van, dat witte
mieren of andere snelwerkende vernielers aan de arbeid zijn geweest;
het waren ongunstige weersinvloeden (vnl. vocht), die hun langzamer
werkende ongunstige arbeid hebben verricht. En juist door dat lang-
zame tempo is de schade meestal te herstellen, of althans te beperken.

Hoewel de uitzoekarbeid — zoals U zult begrijpen een waar ge-
duldwerk — nog niet geheel is afgelopen, kan ik, ook omdat ik thans
weer over wat meer en beter personeel beschik, het verzoek intrekken
alleen in dringende gevallen archiefgegevens aan te vragen. Dat kan
thans weer op normale wijze geschieden, al kan ik nog niet garan-
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deren, dat beantwoording van vragen, van verzoeken om inlichtingen
enz. altijd op afdoende wijze zal kunnen geschieden.

Het is mij nog niet gelukt een overzicht te krijgen van wat aan
archivalia, niet tot het Landsarchief behorende, verloren ging. Ik
vrees, dat dit zeer veel zal zijn. De meeste administraties zijn zodanig
overkropt met werk, dat zij geen personeel kunnen vrijmaken om
daarnaar een afdoend onderzoek in te stellen. Hier te Batavia gingen
o.a. verloren de archieven van het Hooggerechtshof, van den Raad
van Justitie (behoudens enkele bundels, die op een oud papierstalletje
achter in Mr. Cornelis werden aangetroffen, een aanwijzing van wat
het lot der andere stukken was — bevestigd door het verpakkings-
materiaal waarin men allerlei aankopen thuis bezorgd krijgt!), van de
Residentie Batavia (in 1939 door Ir. Willekes Macdonald geordend),
van talrijke departementen. Gelukkig bleef het archief van de Centrale
Regering te Buitenzorg behouden, dat in de oorlogstijd in het Lands-
archiefgebouw alhier onderdak vond. Een deel van het archief van
de Raad van Indië trof ik ergens in een garage aan, het is naar het
Landsarchief overgebracht en zal worden geordend. Burgerlijke
Stand archieven zijn, bleek mij, vaak verloren gegaan, natuurlijk ook
in onbezet gebied; dit is te ernstiger, omdat vaak ook de elders be-
waarde dubbelen vernietigd werden. Slechts enkele malen werd vol-
daan aan het op mijn instignatie gedane verzoek aan de Ie Gouver-
nementssecretaris mij mede te delen, wanneer archiefbestanddelen
worden aangetroffen op plaatsen, waar zij niet thuis behoorden. Dat
bewijst echter niet, dat er niet veel vaker wat wordt aangetroffen.
Ik heb namelijk gegronde reden aan te nemen, dat niet alleen aan het
verzoek zelden wordt voldaan, maar ook, dat de eerbied voor de
gevonden archivalia uiterst gering is.

Prof. Dr. W. Pu. COOLHAAS.
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