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NOTULEN
BESTUURSVERGADERING

VAN ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1949.

Aanwezig zijn de Heren: Prof. Dr. V. E. Korn (Onder-Voorzitter);
R. A. Kern; Prof. Dr. J. Gonda; Prof. Dr. H. Th. Fischer alsmede
de fg. Secretaris: H. J. C. van' Rietschoten.

Afwezig met kennisgeving: de Heren Prof. Mr. C. T. Bertling;
Prof. Dr. G. W. J. Drewes; Prof. Dr. C. C. Berg en Dr. F. R. J.
Verhoeven (Secretaris). . :

I. Opening. .

Om 2 uur 15 opent de Onder-Voorzitter met een woord van
-welkom de vergadering. Hij deelt mede, dat de Voorzitter,
Dr. Stapel, wegens ziekte verhinderd is. Gelukkig is gebleken,
dat de ziekte niet zo ernstig is, als zich aanvankelijk liet aan-
zien en dat er gegronde hoop bestaat, dat hij weer' spoedig zijn
functie zal kunnen hervatten. - • • ' . - . •

II." Notulen Bestuursvergadering 11 Juni 1949.

Na voorlezing worden deze goedgekeurd.

III. Veranderingen in de ledenlijst.
Als lid hebben bedankt de Heren: Ir. M. J. T. W. G. Bolder-
dijk; G. J. J. G: Vosmaer; T. B: Sanders; R. Roolvink; R.

^~>"~-~»£lagen en Dr. H. van Wijk.
! ' Tot gewoon lid worden henoemd.de Heren: J. J. V. Haak;

R. M. C..-S. Tjipto Kusumo; Dr. B. H. M. Vlekke en het
Ministerie van Marine.
Tot studentrlid worden benoemd de Heren": H. C. Ruyter;
H. J. G. Davids en R. F. M. Steveninck.

' ,. Bericht van "adreswijziging werd ontvangen van de Heren: J.
^Kéuning,;- Mr. H. G; Quick; N. Stenvers;.G. C. E. Ang; F.

/.-'Bbgaardf; J. J. Boeles;-L. Ch. Damais; W. Leegsma; M..J:
Yr" O. Brandse; H. C. Croes'!, Dr. A. Teeuw;A: J. C. Lach-de

Bère en W:: J. L. Treuren.
• • ' " ' . ' . • • • • • • • ' • • ' . \

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:11PM
via free access



IV BESTUURSVERGADERING.

IV. Herziening artikelen 6 en 11 van het Huishoudelijk Reglement
vide voorstel van de Commissie.

Aan alle Bestuursleden is een exemplaar van het voorstel dei-
Commissie toegezonden.
Met het oog op het geringe aantal aanwezige Bestuursleden acht
de Onder-Voorzitter, hoewel het reglementair wel toelaatbaar
is, het niet gewenst over de voorgestelde wijziging een beslis-
sing te nemen en stelt hij voor, die uit te stellen tot de volgende
vergadering. Niettemin zou hij gaarne eventuele opmerkingen
der aanwezige leden vernemen, teneinde daarmede rekening te
houden.
De vergadering gaat hiermede accoord.

V. Benoeming Commissie van Redactie.

De Heer Kern brengt namens Prof. Drewes naar voren, dat
laatstgenoemde niet in aanmerking wenst te komen voor een
eventuele benoeming in de Redactie-Commissie omdat het
honorarium is afgeschaft.
Benoeming van een Redactie-Commissie wordt uitgesteld tot
de e.k. Bestuursvergadering. j

VI. Mededelingen van de Secretaris.

a. Verslag van de reis naar Indonesië :
In verband met de afwezigheid van de Secretaris wordt de
bespreking uitgesteld tot de volgende vergadering.

b. Schrijven van Dr. M. G. Emeis over de notulen:
Met de opmerkingen van Dr. Emeis wordt ingestemd. Er
was reeds besloten om de notulen vóór het afdrukken te
bekorten, terwijl Dr. Stapel de Heer Emeis verder schrif-
telijk heeft ingelicht. _. -- -^"^

c. Het verzoek van de Heer Charls om als lid,--te worden
afgevoerd vanaf 1941 wordt toegestaan. ^

f .. t
VIL Adviezen. — Publicaties. — Vaststelling prijzen. !

a. t /m c. Vaststelling prijzen publicaties:-
De prijs van Bijdrage, Deel 105, Afleveringen 2 en 3, wordt
met het oog op de omvang vastgesteld op>/*4,50;-die van
de Adatrechtbundel, Deel 4-3j op ƒ15,—; 'terwijl de-prijs
van de Verhandeling: „Lutung Kasarung" op ƒ 12,50 wordt
vastgesteld, en voor led.gn op ƒ6,25.
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BESTUURSVERGADERING. V

De Heer Eringa zal hiervan in kennis worden gesteld.
Door Prof. Gonda en Prof. Korn worden enige gegronde
klachten naar voren gebracht tegen de drukker, die daarvan
in kennis zal worden gesteld. . '

d. Het ontvangen manuscript van Dr. M. G. Emeis over
Raffles wordt om advies in handen gesteld van de Heer
Kern en Prof. Drewes.
Het van Dr. H. Niggemeyer ontvangen manuscript wordt
om advies in handen gesteld van Prof. Gonda, die zich
daartoe niet bereid verklaart. In verband hiermee wordt de
behandeling van het manuscript van Dr. H. Niggemeyer
uitgesteld tot de volgende vergadering.
De vergadering gaat accoord met de adviezen van de Heren
Prof. Bertling en Prof. Drewes, uitgebracht over het
manuscript van Pater Verheyen. Dit zal in de Bijdragen
worden opgenomen met in achtneming van genoemde
adviezen.
De Heer Kern overhandigt namens Prof. Drewes een
manuscript van de Heer Onvlee voor opname in de
Bijdragen. Aangezien dit manuscript aan alle aanwezigen
bekend is, wordt besloten dit zonder nader advies in de
Bijdragen op te nemen.
Prof. Gonda overhandigt een manuscript van Pater Drabbe,
dat tot nader advies in handen wordt gesteld van de Heer
Kern.
Prof. Gonda biedt het tweede stuk van Ds. Middelkoop aan.

e. Boek-beoordelingen:
Dit wordt uitgesteld tot de Redactie-Commissie zal zijn

1 benoemd. — — , .
f. Uitlenen van boeken aan leden der R.T.C.:

De onder nadere goedkeuring der vergadering getroffen
regeling aangaande het uitlenen van boeken aan leden der
R.T.C, wordt bekrachtigd. De uitlening zal geschieden aan
en onder garantie van het Secretariaat der R.T.C., terwijl
de S.C.S. ƒ 500,— zal storten voor het collectieve lid-
maatschap.

g. Subsidie-aanvrage:
Door de ziekte van de Voorzitter heeft dit niet tijdig kunnen
plaats hebben. Goedgekeurd wordt, dat de Secretaris, al dan
niet met Prof. Berg, de nodige besprekingen hierover voert.
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VI BESTUURSVERGADERING.

VIII. Boekgeschenken.

Deze werden ontvangen van de Heren: E. B. Vogler; Mr. N.
J. Feldmann; Dr. H. Boumann; Dr. Uté; Prof. Dr. J. Prins;
Jhr. Mr. C. J. G. L. van den Berg van Saparoea; Pr. C.
Wessels; Dr. P. Voorhoeve en van: het Ministerie van O. G. ;
het Indisch Instituut en het Afrika Instituut.
Aan de schenkers is dank betuigd.

IX. Sluiting der Vergadering.
Niemand meer het woord verlangende sluit de Onder-Voor-
zitter de Vergadering tegen circa 4 uur n.m.

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

VAN ZATERDAG 15 OCTOBER 1949.

Aanwezig zijn de Heren: Dr. F. W. Stapel (Voorzitter);- Prof. Dr.
V. E. Korn (Onder-Voorzitter); Dr. F. R. J. Verhoeven "(Secretaris);
Prof. Mr. C. T. Bertling; Prof. Dr. F. D. K. Bosch; Prof. Dr. G.
W. J.. Drewes; Prof. Dr. H. Th, Fischer-; Prof. Dr. J. Gonda en
R. A. Kern.

Afwezig met kennisgeving: de Heren Mr. E. E. Menten (Penning-
meester) ; Prof. Dr. C. C. Berg en Ch. J. I. M. Welter.

I. Opening.

Om 2.10 uur n.m. opent de Voorzitter de Vergadering met een
woord van welkom en verzoekt de Secretaris de notulen van de
vorige Bestuursvergadering voor te lezen. Deze worden, be-
houdens enkele wijzigingen, goedgekeurd.

II.. Veranderingen in de. ledenlijst.

a. Bedankt hebben als lid de Heren: A. H. Maas Geesteranus;
J. H. van Loo en Mr. J. P. Rigteren.

b. Tot gewoon lid worden benoemd de Heren: Mr. Dr. Tan
Kian Lok; Drs. H. D. van Pernis en Prof. Dr. D.
Friedman.
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BESTUURSVERGADERING. VII

c. Tot' studentlid worden benoemd de Heren: W. P. van
Loenen; J. J. Ledeboer; P. B. Renes en I. Wittemans.

d. Bericht van adreswijziging werd ontvangen van de Heren:
R. E. Muller; E. E. M. Kuypers; J. H. Niehoff; M. A.
Bouman; Dr. H. L. A. van'Wijk; A. M. Pino en van Mej.
Dra. S. H. Groenewegen.

III. Herziening artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement.
Aan alle Bestuursleden is een exemplaar van" het voorstel der
te wijzigen artikelen toegezonden. Na enige discussie wordt
besloten de artikelen 6 t/m 11 van het Huishoudelijk Reglement
vast te stellen.

IV. Benoeming Commissie van Redactie.
Prof. Fischer vraagt onder instemming van de aanwezigen met
nadruk aan Prof. Drewes om terug te komen op zijn beslissing
om niet in de Redactie-Commissie zitting te nemen, zulks in
verband met zijn gróte ervaring. Prof. Drewes handhaaft zijn
bezwaren, met name, omdat het het Instituut onwaardig is,
indien aan de auteurs geen honoraria worden uitgekeerd.
De Voorzitter acht het niet wenselijk op een noodgedwongen
genomen beslissing terug te komen en stelt voor, eerst een jaar
practijk af te wachten. Hiermede wordt ingestemd.
Alvorens tot "aanwijzing van de vijf leden der'Commissie van
Redactie over te gaan, wordt besloten een aantal personen, door
het Bestuur in volgorde genoemd, aan te'schrijven, of zij bereid
zijn zitting te nemen. In de Commissie van Redactie zullen voor
zover mogelijk vier richtingen vertegenwoordigd zijn, t.w.:

a. Ethnologie; ' , ' " . . .
b. Talen; " - •; ' :' \ : :

c. 'Geschiedenis en Archaelogie; ."-• '
d. Adatrecht. •

V. Mededelingen van de Secretaris.
a. Naar aanleiding van het aan de Bestuursleden toegezonden

verslag van de reis van de Secretaris naar Indonesië, ver-
zoekt de Heer Kern inlichtingen over boeken-deviezen,
welke door de Secretaris werden verstrekt.

b. De uitgave van de door wijden Prof. Snouck Hurgronje
samengestelde beschrijving van de collectie Maleise hand-
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VIII BESTUURSVERGADERING.

. schriften van Schömann, bedoeld in het schrijven van Prof.
Hooykaas van 25 September j.1., wordt wenselijk geacht.
De beschrijving ligt persklaar in het Legatum Warnerianüm.
Prof. Drewes zal deze aangelegenheid in behandeling nemen
in overleg met de bibliothecaris van het Warneriaans legaat.

c. Het schrijven van de Drukkerij Smits houdende een toelich-
ting op de klachten in de vorige Bestuursvergadering geuit
over de druk van de Bijdragen, Adatrechtbundels en Ver-
handelingen geven aanleiding:

Ie. de drukkerij er op .te wijzen, dat in ieder geval een
verhoging van de oplage der Verhandeling niet juist is
geweest en

2e. de Heer Eringa mede te delen, dat de buiten voorkennis
van het Bestuur meer gedrukte exemplaren van de
Loetoeng Kasaroeng-uitgave door hem niet in de han-
del zullen worden gebracht.

d. De Voorzitter licht de Vergadering in over hetgeen verricht
is ter verkrijging van een vaste overheids-subsidie.

e. De van de Weduwe Kruyt ontvangen dankbrief wordt voor
kennisgeving aangenomen.

f. Van het schrijven van de Heer Ch. J. I. M. Welter, die
zich genoodzaakt gezien heeft als Bestuurslid te bedanken,
wordt met leedwezen kennis genomen. Voor de als Bestuurs-
lid verrichte werkzaamheden zal de dank van het Bestuur
worden betuigd.
De opengevallen plaats zal voorlopig niet vervuld worden.

VI. Adviezen. — Publicaties. — Vaststelling prijzen.

1. Het manuscript van Pater Drabbe — Twee Dialecten van
de Awju-Taal — wordt overeenkomstig het advies van
Prof. Korn en de Heer Kern geschikt bevonden voor
opname.

2. Het manuscript van de Heer Niggemeyer zal in handen van
de Commissie van Redactie worden gesteld.

3. Prof. Gonda biedt aan Grammatica van het Timorees, eerste
deel, van de hand van Ds. Middelkoop, welk werk zijns
inziens geschikt is voor publicatie.
Besloten wordt dit zo mogelijk tezamen met de Syntaxis v/h
Timorees te publiceren.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:11PM
via free access



BESTUURSVERGADERING. IX

Prof. Gonda zal de auteur Ds. Middelkoop inlichten.
4. Het manuscript van Dr. Emeis' over Raffles Ms. No. 18

wórdt conform het advies van Prof. Drewes en de Heer
Kern geschikt geacht voor opname.

5. De door Prof. De Josselin de Jong aangeboden circulaire
van de National Research Council zal in handen van de
Commissie van Redactie worden gesteld.

VIL Rondvraag.

Prof. Bosch bepleit toezending van ontbrekende Bijdragen aan
het corresponderend lid: Dr. Walther Aichele.

VIII. Sluiting.

Niemand meer het woord verlangende sluit de Voorzitter te
circa 5,10 de Vergadering.

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

VAN ZATERDAG 19 NOVEMBER 1949.

Aanwezig zijn de Heren: Dr. F. W. Stapel (Voorzitter); Dr. F. R.
J. Verhoeven (Secretaris); Prof. Dr. C. C. Berg; Prof. Dr/ F. D. K.
Bosch; Prof. Dr. J. Gonda en R. A. Kern.

Afwezig met kennisgeving: de Heren Prof. Dr. V. E. Korn (Onder-
Voorzitter); Mr. E. E. Menten (Penningmeester);; Prof. Mr; C. T.
Bertling; Prof. Dr. G. W. J. Drewes.

I. Opening.
Om 2 uur 15 n.m. opent de Voorzitter de Vergadering, heet de
aanwezigen welkom en verzoekt de Secretaris de notulen van
de Bestuursvergadering van 15 October 1949 voor te lezen, die
behoudens kleine wijzigingen worden goedgekeurd..

II. Mutaties in de ledenlijst. •
Bedankt hebben de Heren:'J. Schilthuis; M. J. O. Branse;
G. A. de Boer; Dr. C. G. G. J. van Steennis en H. J. G. Davids.
Tot gewoon lid worden benoemd de Heren: E. M. J. G. Ver-
straelen en C. D. Cowan. -
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X BESTUURSVERGADERING.

Tot student-lid wordt benoemd de Heer: D. Kiele.
Bericht van adreswijziging werd ontvangen van de Heren: W.
P. M. Rozier; Dr. J. van Baal; Mr. Dr. N. J. Feldmann; H. J.
Zeevalking; F. J. M. Wassenaar; W. F. Schimmel; R. T.
Zuidema; D. J. Uhlenbeck; G. J. Overwijn; Dr. A. A. Cense
en H. T. Hoefman.

III. Ontwerp-Begroting 1950.

Aan de Bestuursleden is een exemplaar der ontwerp-begroting
vóór de Vergadering toegezonden. De Voorzitter licht het één
en ander toe, in het bijzonder de wijze waarop getracht is om
het tekort van ƒ 15.000,— te dekken. Desgevraagd geeft Prof.
Berg verslag van de behandeling der bij de Organisatie voor
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek ingediende subsidie-aan-
vraag. De betrokken advies-commissie heeft een subsidie van
ƒ 7.000,— op de voordracht geplaatst. Men moet er echter mee
rekening houden, dat het voor het komende jaar beschikbare
bedrag is geblokkeerd voor zgn. „vaste" subsidies, zodat inwil-
liging der aanvraag slechts mogelijk is, indien extra geld ter
beschikking komt. Bovendien zal dat volgens de advies-commis-
sie de laatste keer zijn, dat de Organisatie voor Zuiver Weten-
schappelijk Onderzoek subsidie zal kunnen verlenen.
Het grote tekort geeft de leden aanleiding te zinnen op het
verkrijgen van inkomsten uit andere hoofde (verhuur van zalen
— uitlenen van boeken tegen vergoeding — donaties enz.). De
Secretaris wijst op de mogelijkheid van uitbreiding der werk-
zaamheden in verband met artikel 18 van het ontwerp Cultureel
Accoord, hetgeen z.i. grond zou kunnen opleveren voor over-
heids-subsidie, dan wel in bepaalde gevallen voor een financiële
bijdrage van de Stichting voor Culturele Samenwerking.
Prof. Berg licht artikel 18 toe en acht toekomstmogelijkheden
aanwezig. De Indonesiërs wensen een serie standaardwerken,
houdende een overzicht van hetgeen op verschillend gebied van
Indonesische wetenschap door Nederlanders is verricht. Voor
deelneming aan dit werk lijkt ons 'Instituut aangewezen. Voorts
is de U.N.E.S.CO. doende met maatregelen ter bevordering
van de culturele ontwikkeling van de zgn. „underdeveloped
countries" en ter voorbereiding daarvan zal wetenschappelijk
werk in Austronesië noodzakelijk zijn. Waarschijnlijk zullen
gelden gevoteerd worden voor onderzoek, mits een internatio-
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BESTUURSVERGADERING. XI

nale werkgemeenschap gevormd wordt. Voorts stelt Amerika
gelden beschikbaar vobr „technical assistance" en overweegt in
verband daarmede uitzending van „research teams", ook naar
Austronesië. Ook hier is internationale afspraak noodzakelijk
voor de opstelling van een concreet plan van werkzaamheden.
Eén en ander zal een punt van bespreking uitmaken in één van
de volgende vergaderingen.
Aan de Directeur de 1'Institut franqais de 1'Océanie, de Heer:
Lenhart, ware te berichten, dat wij gaarne tot samenwerking
zouden willen komen om te geraken tot de opzet van een con-
creet plan van werkzaamheden. In Nederland zouden het
Indisch Instituut en het Oosters Instituut onder meer kunnen
meewerken.
Prof. Berg vreest voor de toekomst, omdat werkers te velde
aan ons Instituut, dat in wezen een publicatie-instituut is, zullen
komen te ontvallen. Wij moeten nieuwe wegen zoeken. Door
morele steun van de U.N.E.S.C.O. worden plannen met betrek-
king tot voortzetting van het wetenschappelijk onderzoek in
Indonesië voor Indonesiërs veel meer aanvaardbaar.

IV. Mededelingen van de Secretaris.

a. Het ontvangen schrijven van Mr. van Ossenbruggen, in-
houdende . de dank voor de gelukwensen met zijn 80ste
geboortedag, wordt na voorlezing voor kennisgeving aan-
genomen.

b. Het door Prof. Drewes uitgebracht advies over de collectie
handschriften van Schömann wordt voorgelezen. Hiervan is
inmiddels reeds een afschrift ter kennisneming aangeboden

' aan Dr. Hooykaas.
c. Van de plaats gehad hebbende aanschrijvingen om als lid

van de in te stellen Redactie-Commissie op te treden, hebben
zich bereid verklaard: Prof. Fischer, Prof. Korn en Dr.
Uhlenbeck, terwijl Dr. Stapel zich daarvoor reeds beschik-

ü baar had gesteld. Thans moet nog voor het vijfde lid een
£ keuze gedaan worden tussen Prof. Gonda en Prof. Berg.
% Prof. Gonda merkt op, dat, zoals de zaak nu loopt, het oor-
\ spronkelijke idee om iets nieuws te maken van het Tijd-

\ schrif niet verwezenlijkt kan worden. Nu Prof. Drewes niet
\ meedoet, verandert er in wezen niets, behalve dat enkele
^ Bestuursleden uitgeschakeld worden.
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XII BESTUURSVERGADERING.

Prof. Fischer gaat hiermede accoord. N.a.v. deze opmer-
kingen stelt de Secretaris voor Prof. Drewes te verzoeken
als Redacteur op te treden. De Voorzitter zal het één en
ander nog eens bespreken met Prof. Drewes en acht daarom
uitstel van behandeling van dit punt tot de volgende ver-
gadering wenselijk, waartoe besloten wordt.

d. Besloten wordt geen abonnement te nemen op „African
Abstracts".

e. Met het verzoek van „The Library of Congress" om toezen-
ding der Bijdragen in ruil, wordt ingestemd, zo mogelijk
tegen betaling.

f. Een schrijven van Dr. Eringa. wordt voor kennisneming
aangenomen.

g. Aangaande het verzoek van de Academie Scientarum Fen-
ninca om ruil van publicaties zal nader advies worden uit-
gebracht door Prof. Gonda.

V. Adviezen. — Publicaties. — Vaststelling prijzen.

a. De prijs per vel van de Bijdragen wordt vastgesteld op
ƒ 0,50. Aandacht zal worden besteed aan de mogelijkheid om
van belangrijke artikelen overdrukken te maken.

b. Naar aanleiding van het desbetreffend verzoek zal worden
nagegaan of het zetsel van het manuscript van Dr. Poer-
batjaraka: „Onbegrepen ontkenning fn het Oud-Javaanse
Ramayana", dat blijkens de notulen van 18 November 1939
reeds was aangenomen voor opname in de Bijdragen, nog
aanwezig is, in welk geval de drukproef aan de auteur ware
toe te zenden.

c. Het manuscript van de Heer Damsté betreffende „Sima-
loerse Vertellingen" wordt om advies in handen gesteld van
de Heer Kern en Prof. Gonda.

VI. Rondvraag.

Prof. Bosch wijst er op, dat foto's van Van Erp reeds vergelen.
Aan de conservator: de Heer Maronier, zal gevraagd worden
om maatregelen daartegen te nemen.

VII. Boekgeschenken. • é

Boekgeschenken werden ontvangen van de Heren: J. W. N. /
de Boer en Dr. P. Voorhoeve. f
Aan de schenkers is dank betuigd. f
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UITTREKSEL UIT HET ONTWERP CULTUREEL ACCOORD. XIII

VIII. Sluiting.

Niemand meer het woord verlangende sluit de Voorzitter om
3 uur 50 .m. de vergadering.

UITTREKSEL UIT HET ONTWERP CULTUREEL ACCOORD

(voorlopige redactie).

ART. X.
Aan de oprichting en het instandhouden van instituten van onder-

wijs, van geestelijke zorg, van sociale zorg en in het algemeen instel-
lingen van culturele aard door corporaties, stichtingen, verenigingen
of particuliere personen, zullen geen belemmeringen in de weg worden'
gelegd, behoudens de bevoegdheid van beide Regeringen, om regelingen
te treffen in het belang van de openbare veiligheid en het zedelijk
welzijn van het volk in maatschappij en staat, die niet in strijd zijn met
de menselijke rechten, zoals deze door de Verenigde Naties zijn erkend.

ART. XVIII.
Beide deelgenoten zullen samenwerken, teneinde resultaten op

wetenschappelijk gebied, die bereikt zijn op het tijdstip van souverei-
niteits-overdracht, in het bijzonder wat betreft natuurwetenschappen,
techniek, medische wetenschappen, geschiedenis, taal, economie, adat-
recht enz. te inventariseren.

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

VAN ZATERDAG 17 DECEMBER 1949.

Aanwezig zijn de Heren: Dr. F. W. Stapel (Voorzitter); Prof. Dr.
V. E. Korn (Onder-Voorzitter); Dr. F. R. J. Verhoeven (Secretaris);
Prof. Dr. C. C. Berg; Prof. Dr. F. D. K. Bosch; Prof. Dr. G. W. J.
Drewes; Prof. Dr. J. Gonda en R. A. Kern.

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

I. Opening. - .
Om 2 uur 15 n.m. opent de Voorzitter de vergadering, heet de
aanwezigen welkom en verzoekt de Secretaris de Notulen van
de Bestuursvergadering van 19 November 1949 voor te lezen,
die daarna worden goedgekeurd.

II. Mutaties in de ledenlijst.
Bedankt hebben de Heren: P. de Roo de la Faille; A. M.
Sierevelt; A. Schuyt; Mr. A. H. N. Verwey; J. D. Hogewind;
Mej. J. Brouwer en de donateurs: de N.V. Gem. Mijnbouw
Maatschappij Billiton en de Ned. Ind. Spoorweg Mij.
Besloten wordt om de Heer P. de Roo de la Faille te doen
mededelen, dat het Bestuur met leedwezen kennis heeft ge-
nomen van zijn beslissing om als lid af te treden alsmede hem
dank te betuigen voor de vele diensten in verschillende functies
door hem aan het Instituut bewezen en hem voor het verdere
leven de rechten van een corresponderend lid toe te kennen.
Bij de Billiton Mij en de Ned. Ind. Spoorweg Mij, die bedankt
hebben als donateur zonder opgaaf van redenen, zullen nadere
informaties worden ingewonnen.
Tenslotte deelt de Voorzitter mede bericht te hebbén ontvangen,

. dat zich een commissie gevormd heeft tot huldiging van de
Oud-Voorzitter: Prof. Van Ronkel, uitgaande van het Bata-
viaas Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Prof.
Drewes licht dit plan nader toe en merkt op, dat de deviezen
nog enige moeilijkheden veroorzaken. Over de vraag of hul-
diging in combinatie met het Bataviaas Genootschap mogelijk
is, zou in nader overleg met het Genootschap moeten worden
getreden. Besloten wordt af te wachten wat de commissie ter-
zake zal voorstellen.
Tot student-lid wordt benoemd de Heer: L. A. O. Moll.
Bericht van adreswijziging werd ontvangen van de Heren:
W. P. N. Rpsier en J. M. van Lijf.

III. Vaststelling begroting 1950 vide art. 4 al. 4 H.R.
De begroting, zoals in de vorige Bestuursvergadering is over-
gelegd, wordt goedgekeurd.

IV. Mededelingen van de Secretaris.

a. De Secretaris leest een nota voor van de Heer Maronier,
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BESTUURSVERGADERING. XV

waarin de opmerkingen, in de vorige Bestuursvergadering
gemaakt over de foto-collectie van Van Erp, zijn beant-
woord. De vergadering gaat hiermee accoord.

b. Naar aanleiding van het verzoek van de Suomalaien Tiede-
akatemia om ruil van publicaties wordt, na voorlezing van
het terzake door Prof. Gonda uitgebracht advies, besloten
in te stemmen met de ruil tegen beschikbare Bijdragen
waarvan voldoende voorraad is.
De leden Drewes en Gonda achten de in ruil te ontvangen
publicaties, t.w. FF Communications, edited for „The Fol-
klore Fellows", van groot belang.

c. Conform het voorstel van de Secretaris der Adatrecht-
commissie worden de Heren Prof. Dr. J. Prins en Dr. J.
Keuning tot leden benoemd. Hiervan zal aan genoemde
Secretaris en de benoemde leden kennis worden gegeven.
Prof. Kom zal de dank van het Bestuur overbrengen aan
de Adatrecht-commissie voor het feit, dat voor de volgende
adatrechtbundel geen financiële bijdrage van het Instituut
benodigd zal zijn. .

V. Adviezen. — Publicaties. — Vaststelling prijzen.

a. Er was geen zetsel meer aanwezig van het artikel van
Dr. Poerbatjaraka, doch inmiddels is een nieuwe .drukproef
aan hem toegezonden. Het artikel zal worden opgenomen in
Bijdragen, Deel 106, Aflevering I.

VI. Rondvraag.

De Voorzitter verzoekt om toezending van copy voor de
Bijdragen. Hij brengt verslag uit van zijn besprekingen met
Prof. Drewes betreffende de Redactie-Commissie.
Prof. Drewes voelt niet veel voor de Commissie, tenzij zij één
lijn trekt of anders onder éénhoofdige leiding wordt gesteld.
Ook het niet toekennen van honoraria aan de auteurs acht Prof.
Drewes een onoverkomelijk bezwaar. De Voorzitter wijst op de
noodzaak de bestuurs-secretaris te ontlasten en stelt voor de
oude behandelingswijze te bestendigen tot de volgende algemene
vergadering, pok al omdat de eopy niet kan blijven liggen.
Prof. Berg vraagt of de Commissie nu toch maar niet ingesteld
kan worden om de proef maar eens te nemen.
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XVI BESTUURSVERGADERING.

Prof. Drevves acht eenhoofdige leiding door een redacteur het
meest geëigend. Opdat het accent op de Redacteur valt zou hij
zich, zo nodig, een staf kunnen assumeren.
Besloten wordt Dr. Voorhoeve te verzoeken als lid èn Secretaris
te willen optreden.

De Voorzitter deelt mede, dat zich in het Instituut nog rappor-
ten bevinden van de zgn. Commissie van Bijstand voor Oud-
heidkundig Onderzoek .op Java en Madura. Op voorstel van de
Heer Van Erp stelt hij voor die rapporten over te dragen aan
het Instituut Kern, waarmede de vergadering instemt.
Prof. Korn deelt mede, dat het werk van de Heer Helffrich,
zonder dat aan de inhoud ervan te kort wordt gedaan, bewerkt
en bekort zal worden door Dr. Voorhoeve en voorts dat de
Heer Helffrich het werk aan het Instituut schenkt. De vergade-
ring gaat onder dankbetuiging hiermede accoord.
In overweging wordt gegeven aan ambtenaren e.a. in Indonesië
te vragen of zij aantekeningen, afschriften e.d. beschikbaar
willen stellen aan het Instituut ter voorkoming van nodeloos
verlies bijv. bij eventueel ontslag. Adressen zouden gevraagd
kunnen worden aan het Departement, de N.I.B.E.G. e.a.
De Heer Kern deelt med, dat Prof. Cense „Toeratease Vertel-
lingen" bezit en bereid is de vertalingen erbij te voegen, in totaal
ongeveer 140 bladzijden.
De Heer Kern deelt mede, dat Prof. Cense „Toeratease Vertel-
lingen" mits beperkt en opnieuw geredigeerd, welk oordeel aan
de Commissie van Redactie zal worden doorgegeven.
Met het verzoek van Prof. Fischer om de auteurs te berichten
wanneer hun artikelen voor opname geschikt bevonden zijn,
wordt ingestemd.

VII. Boekgeschenken.

Deze werden ontvangen van: Dr. C. Nooteboom en Prof. Mr.
C. T. Bertling.
Aan de schenkers is dank betuigd.

VIII. Sluiting.
Niemand meer het woord verlangende sluit de Voorzitter, na
de aanwezigen een prettig Kerstfeest en gelukkig Oud- en
Nieuwjaar te hebben toegewenst, om 3 uur 50 de vergadering.
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NOG VOORRADIGE UITGAVEN

VAN HET

Koninklijk Instituut voor Taai-
Land- en Volkenkunde

VERKRIJGBAAR BIJ

MARTINUS NIJHOFF
UITGEVER - VGRAVENHAGE

MF.DE DOOR BEMIDDELING VAN DE BOEKHANDEL

FEBRUARI 1950

Leden van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volken-
kunde kunnen één exemplaar van de in deze lijst vermelde uitgaven
kopen voor de helft van de prijs.

Deze bepaling geldt echter niet voor de met een * gemerkte uitgaven
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Adatrcchtbundels, 1 t/m 43, bezorgd door de Commissie
voor het Adatrecht. 1910—1949.
(Deel XI is uitverkocht.) Prijs op aanvraag.

Adriani, N., Bare'e-verhalen. Deel I. 1932 fl 5,—
Bare'e-verhalen. Deel II. 1933 „ 3 —

Baar da, M. J. van, Leidraad bij het bestudeeren van het
Galela'sch Dialekt op het eiland Halmaheira. 1908 . . „ 2,60
Woordenlijst. Galélareesch-Hollandsch. 1895 . . . „ 7,85

Berg, C. C, Kidung Harsa-Wijaya. 1931 , 2 , 6 0
Bijdrage tot de kennis der Javaansche werkwoords-
vormen. 1937 . . . „ 12,—

Berg, L. W. C. v. d., Rechtsbronnen van Zuid-Sumatra.
1894 3,50
De Mohammedaansche vorsten in Ned.-Indië. 1901 . . ,'. 1,30
Het inlandsche Gemeentewezen op Java en Madura.
1901 . . . . . . . . 2,10

Bleeker, P'., Nieuwe bijdragen tot de kennis der bevolkings-
statistiek op Java. 1870 „ 1,55

Bock, C, Reis in Oost- en Zuid-Borneo. 2 delen met atlas.
1881 „ 8 , 4 0

Bordetvijk, H. W. C, Ontstaan en ontwikkeling -van het
Staatsrecht van Curagao. 1911 „ 5,—
Handelingen over de Reglementen op het beleid der
regeering in de koloniën Suriname en Curagao. 1914 „ 12,—

Bosch, J. v. d., Verslag mijner verrigtingen in Indië. 1864 „ 1,05
Boudewijnse, J., Alphabetisch overzicht van het werk van

L. v. Deventer. 1868 „ 1,05
* Brandes, J. L. A., Tjandi-Djago. 1904 . . „ 26,25

Breukink, J'., Bijdrage tot een Gorontalosche spraakkunst.
1906 „ 1,25

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Ned.-Indië. Deel 1 t/m 105 (1853—1949).
(Gedeeltelijk uitverkocht.) Prijs op aanvraag.

Campen, C. F.- H., Beschrijving Westkust Noorder-schier-
eiland van Halmahera, 1888 „ 0,25
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Catalogus der Koloniale Bibliotheek, door G. P. Rouffaer
en W. C. Muller. 1908 . fl 10,50
Eerste supplement, 1908-'13. 1915 „ 5,25
Tweede supplement, 1914-'25. 1927 „ 5,25
Derde supplement, 1926-'35. 1937 . . . . . . . . 7,35

Catalogus der land- en zeekaarten van- en uitgegeven door
hetK. I . v . d . T . L . v . V.N. L, door W.C. Muller. 1913 „ 2 , 1 0

Chijs, J. A. v. d., De Nederlanders te Jacatra. 1860 . . . „ 2,50
Colenbrander, H. T., ]. P. Coen. Deel I—V. 1919-1923.

Per deel „ 15,75
Costenoble, H., Die Chamoro Sprache. 1940 „ 10,50
Cowan, H. K. ƒ., De „Hikajat malem Dagang". 1937 . . . „ 2,60
Croockewit, J. H., Banka, Malakka en Billiton. 1852 . . . „ 1,25
Dainsté, H. P., De legende van de heilige zeven slapers. 1939 „ 1,55

Hikajat Èëlia Toedjöh. (Tekst A uit voornoemd
werk). 1939 „ 0,85
Hikajat Kisah Oelat. Wormstekige stenen op Atjeh
(en in Minangkabau?). [1948.] . . „ 1,55

Delden Lae'rne, H. F. v., Verslag koffiecultuur in Amerika,
Azië en Africa. 1885. In het Engels „ 10,50

In het Nederlands „ 10,50
Fortgens, J'., Bijdrage tot de kennis van het Sobojo. 1921 „ 2,60
Gedenkschrift 75-jarig bestaan van het Koninklijk Instituut

voor de Taal-, Land- en Volkenkunde, 4 Juni 1926.
1926 3,15

Gonda, J., Agastyaparwa. 1937 „ 5,—

Groeneveldt, W. P., De Nederlanders in China. 1898. Deel I „ 10,—
Groneman, J., De Garebeg's te Ngajogyakarta. 1895 . . . „ 6,30

Tjandi Parambanan op Midden-Java. 1893 . . . . „ 26,25
Groot, J. J. M. de, De lijkbezorging der Emoy Chineezen.

1892 , 1,55
Gunning, J: H. G., Bharata-Yuddha. 1903 . . . . . . . „ 6,30
Haan, F. de, Personalia der periode van het Engelsch

Bestuur over Java, 1811-1816. 1935 . . . . . . . 3,95
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Hasselt, J. L. en F. J. F. v., Noemfoorsch woordenboek.
1947 . fl 9,45

Hendriks, H., Het Burusch van Masarète. 1897 . . . . „ 3 , 1 5

Hueting, A., Tobéloreesch-Hollandsch woordenboek. 1908 „ 8,40

Internationale Congres (6de) der Oriëntalisten te Leiden.
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Ned.-Indië. Taal- en letterkunde. 1883 ,. 3,65

Jacobs J., en / . J. Meycr, De Badoej's. 1891 „ 3,15
Jansen, H. J., Ethnografische bijzonderheden van enkele

Ambonsche negorijen. 1930 „ 1 , 0 5
Juynboll, H. H., Wirataparwa. Oud-Javaansch prozage-

schrift. 1912 . „ 2,50
Adiparwa. Oud-Javaansch prozageschrift. 1906 . . . „ 2,90
Kawi-Balineesch-Nederlandsch glossorium. 1902 . . ,, 10,50

Kats, J., Het Tjamoro van Guam en Saipan. 1910 . . . . , , 3,15
Sang hyang Kamahayanikan. 1910 „ 3,15

Kern, H.. Ramayana. Oud-Javaansch heldendicht. 1900 . . . „ 10,50
- Verspreide geschriften. Deel 1 t/m 15. 1913-1928.

Per deel „ 6,30
idem, in linnen, voor zover voorradig, per deel . . . „ 9,—
idem, Supplement. 1936 „ 1 , 5 5
idem, Register en Bibliografie. 1929. f 2,10; in linnen „ 2,60

Kern, R. A., Javaansche rechtsbedeeling. 1927 , 1,55
Kom, V. E., Balische overeenkomsten „ 2,60
Kruyt, Alb. C, Woordenlijst van de Barée-taal. 1894 . . „ 2,10
Langen, F. K. H. v., Woordenboek der Atjehsche taal. 1889 „ 4,20

Atjehsche staatsbestuur . „ 1 , 5 5
Liefrinck, F. A., De landsverordeningen der Balische vorsten

van Lombok. 2 dln. 1915 ,. 6,30
Landsverordeningen van inlandsche vorsten op Bali.
1917 „ 4,20
Nog eenige verordeningen en overeenkomsten van
Balische vorsten. 1921 „ 6,30

Martin, K., Bericht über eine Reise im Gebiet des oberen
Surinam. 1886 . . . „ 1,55
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Matthes, B. F., Eenige proeven van Boegineesche en Makas-
saarsche poëzie. 1883 fl 1,05

Meinsma, J. J., Babad Tanah Djawi. Tweede stuk. Aan-
teekeningen. 1877 „ 2,—

Meurs, H. v., Inhoudsopgave met Alphabetisch Register der
Bijdragen 91—100. 1941 „ 0,52
(Voor de delen 1—90, zie: Muller.)
Literatuuroverzicht No. 3. 1939 ., 1,55
Literatuuroverzicht No. 4. 1940 „ 1,55
(Voor de nrs 1 en 2, zie: Naerssen.)

Millies, H. C, Recherches sur les monnaies des indigènes de
1'Archipel Indien. 1871 „ 6,30

Muller, S. en L. Horner, Fragmenten uit reizen en onder-
zoekingen in Sumatra. 1855 ,, 3,65

Muller, W. C, Inhoudsopgave der Bijdragen 1—90. 1933 „ 2,50
(Voor de delen 91—100, zie: Meurs.)

Musschenbrook, S. C. J. W., Dagboek van Dr. H. A. Bern-
stein's laatste reis van Ternate naar Nieuw-Guinea,
Salawati en Batanti. 1883 „ 7,35

Naerssen, F. H. v., Literatuuroverzicht No. 1. 1937 . . . „ 1,55
Literatuuroverzicht No. 2. 1938 „ 1,55
(Voor de nrs 3 en 4, zie: Meurs-)

* Niemann, G. K., Bloemlezing uit Maleische geschriften.
(Mal. tekst). 1906. Deel I . „ 3,65

. 1907. Deel II „ 2,50
—:— Geschiedenis van Tanette. Boegineesche tekst. 1883 . „ 2,35
Nooy, H. A. de, Javaansche woordenlijst. 1893 . . . . „ 4,70

* Olthof, W. L., Babad Tanah Djawi. 2 dln, 1 Javaans en
1 Nederlands. 1941 ' . . . . „ 16,80
Register door A. Teeuw. 1941 „ 1 , 0 5

Ossenbruggen, F. D. E. v., Oorsprong en eerste ontwik-
keling van het testeer- en voogdijrecht. 1902 . . . . „ 2,90
Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven als ontdekker
van het Adatrecht. 1933 , 1 , 5 5

Pahner van den Broek, W., Javaansche vertellingen van de
Kantjil. 1878 . . „ 3,40
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Poerbatjaraka (Lesya), R. Ng., Arjuna-Wiwaha, Tekst en
vertaling. 1926 fl 2,10

Robidê van der Aa, P. J. B. C, De groote Bantamsche
opstand. 1881 „ 1,55
Reizen naar Nieuw-Guinea. 1879 , 3 , 1 5

Roest, J. L. D. van der, Woordenlijst der Tobelo-Böengtaal.
1905 „ 1,85

Ronkel, Ph. S. v., Aanvulling der beschrijving van de
Maleische en Minangkabausche handschriften. 1946 „ 1,55

Rosenberg,C.B.H.van, Reistogten in de Afd.Gorontalo.1865 „ 2,10

Rouffaer, G. P., Ethnographie van de Kleine Soenda-eilan-
den in beeld. 1937 „ 2 , —
Vorstenlanden. 1931 „ 1,55

Scheerer, O., The particles of relation of the Isinai language.
1918 „ 3,15

Schröder, E. E. W. G., Gorantalosche woordenlijst. 1908 ,, 2,60

Toorn, J. L. van der, Minangkabausch-Maleisch-Neder-
landsch woordenboek. 1891 „ 8,40
Minangkabausche spraakkunst. 1899 . . . . . . . 5,25

* Tuuk, H. N. v. d., Maleisch Leesboek . „ 1,05
Verhandelingen van het .Kon. Inst. v. d. T., L. en V.

I. H. Terpstra, De Factorij der O.-I. Compagnie
te Patani. 1938 „ 5,—

II. E. J. v. d. Berg, De val van Sora. 1939 . . . „ 5,—
III. C. Nooteboom, Oost Soemba. 1940 . . . . „ 5,—
IV. M. A. P. Roelofss., De vestiging der Neder-

landers ter kuste van Malabar. 1943 . . . . „ 8,40
V. Hadji Hasan Moestapa, Over de gewoonten en

gebruiken der Soendaneezen. 1946. Uitverkocht.
VI. J.J. Dormeier, Banggaisch Adatrecht. 1947 . . fl 15,75

VII. W. F. Stutterheim, De Kraton van Majapahit.
1948 „ 7,85

VIII. F. S. Eringa, Loetoeng Kasaroeng. Een mytho-
logisch verhaal uit West-Java. 1949 „ 13,1.0
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Wilken, G. A., Over het huwelijks- en erfrecht bij de volken
van Zuid-Sumatra. 1891 fl 1,70
Plechtigheden en gebruiken bij verlovingen en
huwelijken. 2de deel. 1889 „ 1,05

——- Struma en cretinisme in den Indischen Archipel. 1890 „ 3,15

Wijngaarden, J. K., Sawuneesche woordenlijst. 1896 . . . „ 1,55

IJpes, W.K.H.,Register op het werk van W.K.H.IJpes. 1936 „ 0,25
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