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

van 21 Januari 1950.

Aanwezig: 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. Mr. C. T. Bertling, Prof. Dr. H. Th. Fischer.

Afwezig met kennisgeving: Prof. Dr. G. W. J. Drewes, Prof. Dr. J. Gonda
en R. A. Kern.

I. Na opening van de vergadering worden de notulen van de Bestuursver-
gadering van 17 December 1949 met enkele wijzigingen goedgekeurd.

Prof. Korn merkt op, dat door hem. aangaande de bespreking met de Heer
Helffrich over zijn manuscript is gezegd, dat het door Dr. Voorhoeve zou worden
doorgelezen en dé publicatie-mogelijkheden zouden worden aangegeven.

II. Veranderingen m de Ledenlijst: Bedankt hebben: Ir. P. Tarenskeen,
C. J. F. A. van Baaien, Mr. W. J. A. Hendriks, S. I. van Creveld, Drs. H.
Boutnann, D. v. d. Zee, Mr. H J. Bool, Mr. H. G. Quik, G. J. van Kempen,
C. J. A. Bredius, J: Garvelink, J. Pouwer, W. F. Pothast, M. van Till. Tot
gewoon lid worden benoemd: Het Instituut voor Tropische Hygiëne - directeur:
Prof. Dr. F. C-Kraneveld, H. L. Barre, S. Meijer, en tot student-lid: S. N.
Terpstra, R. S. Keilman, J. Voorhoeve, H. H. Frese, H. G. Bel.

Adresveranderingen werden ontvangen van B. J. Baack, Mas Moehammad
Slamet, N. Stenvers, G. C. E. Ang en Mej. G. H. Prak.

III. Candidaatstelling periodiek aftredende Bestuursleden (artikel 9 der sta-
tuten) : De Voorzitter deelt mede, dat de Heren:

1. Dr. F. W. Stapel;
2. Prof. Dr. H. Th. Fischer;
3. Ch. J. I. M. Welter

in dit jaar aan de beurt zijn om af te treden. De Heer Welter heeft inmiddels
reeds bedankt. Het Bestuur dient nu een candidaten-lijst op te maken ter voor-
legging aan de Algemene Vergadering.

De ontvangen brieven van Prof. de Goeje en Prof. Gonda handelende over
deze candidaat-stelling worden voorgelezen.

Aangezien het wenselijk wordt geacht een zo goed mogelijke vertegenwoordi-
ging van de verschillende studie-vakken te verkrijgen wordt besloten:

1. Prof. Dr. R. van Lier;
2. Dr. G. W. Locher;
3. Prof. Dr. Th. P. Galestin

te vragen of zij al dan geen bezwaren hebben als eerste candidaat te worden
voorgesteld ter voorziening in deze vacatures.

IV. Commissie van Redactie: De brief van Dr. Voorhoeve waarin hij mede-

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:12PM
via free access



XVIII BESTUURSVERGADERING.

deelt geen zitting te kunnen nemen in de Commissie van Redactie wordt voor-
gelezen, waarna de Commissie als volgt wordt samengesteld:

Prof. Dr. F. D. K. Bosch — Lid;
Prof. Dr. H. Th. Fischer — Lid;
Prof. Dr. V. E. Kom — Lid;
Dr. F. W. Stapel — Lid;
Prof. Dr. E. M. Uhlenbeck — Lid. en Secretaris.

V. Mededelingen van de Secretaris: 1. Het schrijven ddo. 2 Januari 19S0
van de Heer de Roo de la Faille inhoudende een dankzegging voor het toekennen
van de rechten van een corresponderend lid wordt voorgelezen en-voor kennis-
geving aangenomen.

2. Het schrijven van het National Council of the Institute of Pacific Relations
van 23 November 1949, waarbij wordt medegedeeld, dat in verband met de op-
heffing van de Nationale Raad voor Nederland en Nederlands-Indië geen nieuwe
leden meer benoemd behoeven te worden, wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Prof. Berg licht zijn brief van 4 Januari 1950 met het verslag over de
bijwoning en van de resultaten van het Phonologiseh Congres te Amsterdam toe.
De Voorzitter zegt Prof. Berg dank voor het vertegenwoordigen van het
Instituut.

4. Aangaande het schrijven van de drukker Smits van 10 Januari 1950 over de
Verhandeling Hariwangsa wordt besloten, dat eerst de Javaanse tekst met aan-
tekeningen zal worden gedrukt en daarachter de Nederlandse vertaling met aan-
tekeningen, omdat de door de auteur aangegeven wijze van drukken te duur zou
worden. Verder wordt bepaald, dat de oplaag 250 exemplaren zal bedragen. Ten
aanzien van de Coen-uitgave wordt besloten één deel uit te geven en met de
overblijvende copy te wachten op betere tijden. De oplaag zal nog nader worden
bepaald.

5. Naar aanleiding van het schrijven van Prof. Coolhaas ddo. 12 Januari 1950
houdende de suggestie om ambtenaren aan te schrijven om eventueel in hun bezit
zijnde aantekeningen aan het Instituut af te staan ter voorkoming van vernieti-
ging, neemt Prof. Kom op zich een circulaire terzake op te stellen.

6. Bij brief van 11 Januari 1950 deelt de Academia Scientiarum Fennica mede,
in te stemmen met de ruil der Bijdragen van 1910 af tegen de z.g. F. F. Com-
munications van 1910 af voor zover voorradig.

7. Het schrijven van de Heer Helffrich ddo. 19 Januari 1950 wordt voorgelezen
en voor kennisgeving aangenomen.

VII. Rondvraag: De Voorzitter deelt mede een verzoek van de Heer Cohen
Stuart te hebben ontvangen om medewerking van het Instituut tot het geven
van cursussen over Indonesië. — De vergadering is van oordeel, dat dit niet op
de weg van het Instituut ligt, maar wel van het Indisch Instituut of de Af-
deling Cultureel Contact van het Ministerie van Uniebetrekkingen en Overzeese
Rijksdelen.

Prof. Korn brengt een verzoek van Prof. Cense over om voor het Matthes
Instituut tegen halve prijs af te staan de Adatrechtbundels, de Pandecten en de
Bijdragen voor zover betrekking hebbende op Celebes. De vergadering heeft hier-
tegen geen bezwaar.

VIII. Boekgeschenken. Deze werden ontvangen van:
1. Dr. L. Margadant;
2. Prof. Dr. J. L. W. Versluys;
3. J. Boni (Directeur N.V. van Dorp & Co).
Aan de schenkers is dank betuigd.
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BESTUURSVERGADERING. XIX

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

van 18 Februari 1950.

Aanwezig: Dr. F. W. Stapel (Voorzitter), Prof. Dr, V. E. Kom (Onder-
Voorzitter), Dr. F. R. J. Verhoeven (Secretaris), Prof. Mr. C. T. Bertling,
Prof. Dr. G. W. J. Drewes, Prof. Dr. H. Th. Fischer, Prof. Dr. J. Gonda
en R. A. Kern.

Afwezig met kennisgeving: Prof. Dr. C. C. Berg.

I. Na opening van de vergadering worden de notulen van de Bestuursver-
gadering van 21 Januari j.1. voorgelezen en goedgekeurd.

II. Vcrfuideringen in de Ledenlijst: Bedankt hebben: Mr. M. Wendt en
Mevrouw Dr. L. M. Coster-Wijsman.

Tot gewoon lid worden benoemd: Prof. Dr. Th. P. Galestin, J. C. Lagewaardt
en tot student-lid: R. E. Downs.

Bericht van adreswijziging werd ontvangen van: H. H. Thooft, S. Hettinga,
E. H. W. van Stappershoef, Mr. A. Weijnschenk, R. M. C. S. Tjipto Kusumo.

III. Ontiverp Jaarverslag 1949: De Secretaris leest dit ontwerp voor, dat
behoudens enkele redactie-wijzigingen wordt goedgekeurd.

IV. Rekening en veranhvoording van de Penningmeester conform art. 17:
Aan elk der aanwezigen wordt ter hand gesteld een exemplaar Financieel Over-
zicht 1949 en Staat van Bezittingen en Schulden 1949. Inlichtingen worden
gevraagd over de drukkosten der Bijdragen en de boeking van de kosten der
Adatrechtbundels. Op de eerstvolgende Bestuursvergadering zal de Secretaris die
verstrekken na overleg met de Penningmeester.

V. Benoeming Verificatie-Commissie 1950: Tot leden der verificatie-com-
missie worden benoemd: Mr. A. Weijnschenk en H. C. Croes.

VI. Voordracht candidaten voor de Algemene Vergadering ter voorziening
in de vacatures ontstaan door het periodiek aftreden van drie Bestuursleden
(arf. 9): Deze voordracht wordt als volgt samengesteld:

I. Vacature Dr. F. W. Stapel:
1. Prof. Dr. R. van Lier;
2. Prof. Dr. E. M. Uhlenbeck;
3. Prof. Dr. R. van Dijk.

II. Vacature Prof. Dr. H. Th. Fischer:
1. Dr. G. W. Locher;
2. Prof. Mr. Dr. J. Prins;
3. Dr. L. Adam.

III. Vacature Ch. J. I. M. Welter:
1. Prof. Dr. Th. P. Galestin;
2. Dr. F. H. van Naerssen;
3. Mevrouw J. E, van Lohuizen-de Leeuw.
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X X BESTUURSVERGADERING.

VIL Mededelingen van de Secretaris: 1. Met het oog op de reis van de
Voorzitter in Maart naar Engeland, wordt besloten de Algemene Vergadering)
te doen plaatsvinden »p Zaterdag 11 Maart 1950.

2. Voorgelezen wordt de door Prof. Coolhaas in afschrift toegezonden corres-
pondentie over het verloop van de subsidie-aanvraag in Indonesië. Besloten wordt
de bij de behandeling van deze subsidie-aanvraag gestelde vraag, nl. in hoeverre
de door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde uitgeoefende
taak door de in Indonesië na de oorlog gevestigde instituten zou kunnen worden
overgenomen, t.z.t. voor te brengen bij de Paritaire Commissie.

3. Naar aanleiding van het ontvangen schrijven van de Union Académique
Internationale om gedelegeerden aan te wijzen voor bijwoning van de zitting
te Brussel van 13 t/m 17 Juni wordt besloten Prof. Berg uit te nodigen het
Instituut aldaar te vertegenwoordigen.

4. Op een ontvangen schrijven van The International Academy of Indian
Culture van de Heer Lokesh Chandra wordt besloten te trachten om tot ruil
van publicaties, die wederzijds van belang zijn, te geraken en daartoe een opgave
te vragen van wat door genoemde Academie is gepubliceerd onder gelijktijdige
aanbieding van een dito opgave van ons Instituut.

VIII. Adviezen — Publicaties — Vaststelling Prijzen:
Installering Redactie-Commissie: De vergadering besluit de Secretaris van de

Redactie-Commissie te doen uitnodigen een datum vast te stellen voor de eerste
bijeenkomst der Commissie.

IX. Rondvraag: De Voorzitter deelt mede van de Heer van. Doorn, een
manuscript van de hand van wijlen Ir. W. Zwart te hebben ontvangen hande-
lende over de geschiedenis van het Boswezen in Indonesië. Besloten wordt de
Heer van Doorn in overweging te geven genoemd manuscript aan te bieden
aan de Hoogleraar in de Geschiedenis van het Boswezen te Wageningen.

Prof. Korn vraagt hoe het staat met de vervaardiging van litteratuur-
opgaven. Besloten wordt de beslissing over de subsidie-verstrekking af te wach-
ten en dan coördinatie te bevorderen van de werkzaamheden op dit terrein.
Het initiatief tot instelling van een centrale commissie en verdeling der onkosten
kan dan door ons worden genomen.

Prof. Korn acht de nota-Vonk over Loewoe de moeite waard om overgetypt
te worden, waarvoor hij het nodige zal doen. Het Instituut zal naar gelang van
het aantal exemplaren waarover het de beschikking wil hebben in de kosten
bijdragen.

Prof. Gonda deelt mede, dat Ds. Middelkoop het herziene 2de stuk van de
Timorese Syntaxis heeft geretourneerd. Hij acht het stuk thans geschikt voor
opname in de Bijdragen, zo mogelijk tezamen met het eerste stuk.

Besloten wordt, dat de taak van de Redactie-Commissie zich niet uitstrekt
tot de correctie van drukproeven, behoudens in incidentele gevallen. Het bij-
schaven der tekst zal in voorkomende gevallen wel door de Commissie kunnen
worden verricht aan de hand van de drukproeven, die dan voor het laatste fiat
aan de auteur zullen worden teruggezonden.

Naar aanleiding van een door Prof. Bertling voorgelezen gedeelte uit een
door hem ontvangen brief van Pr. Dunselman wordt besloten deze te verzoeken
een lijst van drukfouten op te sturen.

X. Boekgeschenken: Deze werden ontvangen van: De Vereniging Oost en
West en van het Hoofd van de Afdeling Bestuurszaken van het Departement
van Binnenlandse Zaken. Aan de schenkers is dank betuigd.
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ALGEMENE VERGADERING. XXI

A L G E M E N E V E R G A D E R I N G

van 11 Maart 1950.

Aanwezig de Bestuursleden: Dr. F. W. Stapel (Voorzitter), Prof. Dr. V. E.
Korn (Onder-Voorzitter), Dr. F. R. J. Verhoeven (Secretaris), Prof. Dr. C. C.
Berg, Prof. Mr. C. T. Bertling, Prof. Dr. F. D. K. Bosch, Prof. Dr. G. W. J.
Drewes, Prof. Dr. H. Th. Fischer, Prof. D r . J . Gonda, alsmede de gewone
leden: M. Spruyt, W. Dunnebier, Dr. G. W. Locher, Prof. C. H. de Goeje,
D. W. N. de Boer, Prof. Dr. R.„van Lier, Prof. Dr. A, A. Cense, E. H..W. van
Stappershoef, Mevrouw J. E. van Lohuizen de Leeuw, Dr. C. Nooteboom, Prof.
Dr. E. M. Uhlenbeck eri W.'A. Veenhoven.

Bericht van verhindering is binnengekomen van de Heer H. A". Adelaar.

Opening: Om 2 uur S min. n.m. opent de Voorzitter de vergadering met
een woord van welkom en dank voor de belangstelling.

I. Verslag ingevolge art. 17 der Statuten betreffende de staat en werkzaam-
heden van het Instituut over 1949: • Op verzoek van de Voorzitter leest de
Secretaris het jaarverslag over 1949 voor, dat wordt goedgekeurd. De Voor-
zitter zegt de Secretaris dank voor de opmaking van het verslag, dat hierachter
is afgedrukt.

II. Verslag van de Commissie aangaande rekening en verantwoording en het
beheer der geldmiddelen en bezittingen over 1949 (art. 17 der statuten): De
Voorzitter licht toe; dat ingevolge art. 4 van het Huishoudelijk Reglement door
het Bestuur een commissie is benoemd van twee gewone leden, t.w. de Heren:
Mr. A. Weijnschenk en H. C. Croes, om verslag uit te brengen aan de Alge-
mene Vergadering over de rekening en verantwoording van de Penningmeester.

Door de Commissie is van de bevindingen een proces-verbaal opgemaakt (hier-
achter afgedrukt), dat op verzoek van de Voorzitter door de Secretaris wordt
voorgelezen. Overeenkomstig het voorstel van de commissie verleent de vergade-
ring aan de Penningmeester acquit en décharge voor het accuraat gevoerde beheer.

De Voorzitter bedankt de commissie-leden voor hun verrichtingen.

III,. Verkiezing periodiek aftredende Bestuursleden (art. 9 en 17 der statu-
ten): De Voorzitter licht toe, dat ingevolge art. 9 der Statuten elk jaar naar
rang van benoeming, drie van de -12 Bestuursleden aftreden en dat voor elke
vacature in de Algemene Vergadering een drietal door het Bestuur wordt aan-
bevolen met dien verstande, dat de Vergadering daardoor niet in haar keuze
gebonden is.

Dit jaar zijn aan de beurt voor aftreden: Dr. F. W. Stapel, Prof. Dr. H. Th.
Fischer en Ch. J. I. M. Welter.

Het resultaat der verkiezing is, dat met volstrekte meerderheid gekozen zijn:
Prof. Dr. R. van Lier, Dr. G. W. Locher en Prof. Dr. Th. P. Galestin.

Prof. Dr. R. van Lier en Dr. G. W. Locher verklaren de benoeming te aan-
vaarden,, terwijl Prof. Dr. Th. P. Galestin reeds schriftelijk verklaard heeft
daartoe bereid te zijn.

De Voorzitter wenst de nieuw benoemde leden geluk en hoopt, dat zij in de
moeilijke omstandigheden, vooral financiële, waarin het Instituut thans door de
gewijzigde staatsrechtelijke verhouding verkeert, met succes werkzaam zullen zijn.
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XXII JAARVERSLAG.

Ook wijst hij op de komende herdenking van.het 100-jarig bestaan van het
Instituut, waarvoor reeds een commissie is benoemd.

Daarna dankt de Voorzitter Prof. Fischer voor al hetgeen hij als Bestuurslid
heeft verricht.

Prof. Kom herdenkt in een korte rede wat Dr. Stapel in de afgelopen 15 jaren
als Secretaris en Voorzitter heeft gedaan en zegt hem daarvoor dank.

Dr. Stapel antwoordt, dat het inderdaad een moeilijke dag voor hem is om
na 15 jaren lid te zijn geweest van het bestuur, af te treden. Hij dankt Prof. Kom
voor zijn vriendelijke woorden en alle bestuursleden voor de aangename samen-
werking, die hij steeds heeft mogen ondervinden.

IV. Rondvraag: Dr. Nooteboom wijst op het omslachtig ritueel voor be-
noeming van Bestuursleden en stelt voor één bestuurs-candidaat voor elke
vacature aan te bevelen, die dan eventueel, wanneer geen tegencandidaten worden
gesteld, bij acclamatie gekozen kan worden.

Prof. Gonda heeft tegen deze wijziging bezwaren waarop Dr. Nooteboom
voorstelt in de vervolge althans de candidaten in de convocatie te vermelden.

De Voorzitter zegt toe, dat het voorstel in overweging zal worden genomen.
Prof. Berg wijst op het critieke stadium waarin de beoefening van de Indo-

nesische Taal-, Land- en Volkenkunde verkeert en ziet mede daarin aanleiding
o'm vobr te stellen, dat jaarlijks op de Algemene Vergadering door de Voor-
zitter een voordracht zal worden gehouden over het onderwerp: Hoe staat het
met de Taal-, Land- en Volkenkunde? zulks ter inlichting van de leden.

Ook dit voorstel zal het Bestuur in overweging nemen.
Niemand meer het woord verlangende sluit de Voorzitter de Vergadering te

circa 2 uur 50 n.m.

J A A R V E R S L A G O V E R 194 9.

Zoals reeds in het vorig jaarverslag is aangekondigd, zijn de namen van het
Instituut en de Bibliotheek gewijzigd, teneinde deze niet in strijd te doen zijn
met de nieuwe verhouding tussen Nederland eri Indonesië. Mede als gevolg
daarvan werden de Reglementen aan een algehele herziening onderworpen. De
Culturele Overeenkomst, die gesloten werd tussen Nederland en Indonesië, opent
nieuwe mogelijkheden voor culturele samenwerking tussen de beide landen. De
verwachting moge worden uitgesproken, dat het Instituut een belangrijk aandeel
zal krijgen in de uitvoering van de in deze overeenkomst aangegeven taken,
zowel tengevolge van de belangstelling en waardering der beide landen voor
hetgeen het Instituut in het verleden heeft gepresteerd, als tengevolge van het
vermogen van het Instituut om in de toekomst zich met kracht en enthousiasme
te wijden aan zijn gewijzigde taak.

Bestuur: Bij de aanvang van het verslagjaar waren aan de beurt voor af-
treden de Bestuursleden: H. T. Damsté, Prof. C. H. de Goeje en Dr. C. W. Th.
Baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam. In hun plaats koos de Alge-
mene Vergadering: Prof. Dr. C. C. Berg, Prof. Dr. F. D. K. Bosch en Prof.
Dr. G. W. J. Drewes.

De samenstelling van het Bestuur was voor 1949: Dr. F. W. Stapel (Voor-
ziter), Prof. Dr. V. E. Korn (Onder-Voorzitter), Mr. E. E. Menten (Penning-
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meester), Dr. F. R. J.'Verhoeven (Secretaris), benevens de Leden: Prof. Dr.
C. C. Berg, Prof. Mr. C. T. Bertling, Prof. Dr. J. Gonda, R. A. Kern en
Ch. J. I. M. Welter, Prof. Dr; H. Th. Fischer, Prof. Dr. G. W. J. Drewes
en Prof. Dr. F. D. K. Bosch.

Als vertegenwoordiger in Indonesië trad op: Prof. Dr. W. Ph. Coolhaas.

Leden en Begunstigers: Beschermvrouwe is H. M. de Koningin.
Ultimo 1949 telde het Instituut:
9 Corresponderende Leden (8),

18 Donateurs (20),
314 Gewone Leden en Contribuerende Instellingen (342),
91 Student-Leden (97),
87 Instellingen met welke o.a. door ruil van edita betrekkingen worden onder-

houden (79). :

N.B. De cijfers tussen haakjes geven de aantallen van het vorig jaar aan.

Personeel: In de samenstelling van het personeel hadden in het verslagjaar
geen veranderingen plaats. Allen waren tot volle tevredenheid van het Bestuur
werkzaam.

Werkzaamheden: In het verslagjaar verscheen een volledig deel 105 der
Bijdragen, benevens deel VIII der Verhandelingen „Loetoeng Kasaroeng" door
Dr. F. S. Eringa. Verder zag de Adatrechtbundel no. 43 bezorgd door de Adat-
recht-Commissie en uitgegeven door het Instituut, handelende over de Gajo-,
Alas- en Batak-landen het licht, terwijl een gedeelte van het slotdeel der be-
kende Coen-serie werd gezet.

Aan alle Leden werd een exemplaar der herziene Reglementen toegezonden.
De verzameling foto's en platen breidde zich geregeld uit; het "aantal is

thans 24.257.
Overgegaan werd tot het catalogiseren van de verzameling negatieven, waar-

van het aantal de 700 nadert.

Werken in voorbereiding: Getracht zal worden in 1950 een volledig deel 106
der Bijdragen te doen verschijnen benevens één of twee Verhandelingen.

Bibliotheek: Hiervan werd een vrij druk gebruik gemaakt. Regelmatige aan-
vulling had plaats. Met grote dank maakt het Bestuur melding van het feit, dat
vele belangstellenden de Bibliotheek met geschenken verrijkten.

Aan de Leden van de Ronde Tafel Conferentie werd een collectief lidmaat-
schap aangeboden, waarvoor een bijdrage werd ontvangen van de Stichting voor
de Culturele Samenwerking.

Gebouwen en Inboedel: Met het oog op de minder gunstige financiële toe-
stand kon in het verslagjaar slechts het gewone onderhoud worden verricht. Voor
het jaar 1950 is een post van f 2.500.— uitgetrokken ter voorziening in enkele
nodige reparaties. Dit bedrag zal echter van het stamkapitaal moeten worden
genomen.

'Financiën: Ook in dit verslagjaar zou het_ instituut zijn reglementair voor-
geschreven wetenschappelijke publicatiën niet hebben kunnen uitgeven zonder het
van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek ver-
kregen subsidie ad f 7.000.—, voor welke gewaardeerde steun het bestuur dan
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XXIV BESTUURSVERGADERING.

ook zeer dankbaar is; Aangezien hef zich niet laat aanzien, dat in de toekomst
door de gewijzigde verhouding tot Indonesië op meerdere baten zal mogen worden
gerekend, heeft het Bestuur zich gewend tot de Regering ter verkrijging van
een vaste subsidie. Hierop werd nog geen beschikking ontvangen.

De Secretaris,
Dr. F. R. J. VERHOEVEN.

Verslag Verificatie-Commissie 1949.

Ondergetekenden:

Mr. A. Weijnschenk en H. C. Croes
door het bestuur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
aangewezen als leden van de Verificatie-Commissie voor het boekjaar 1949,
geven hiermede qualitate qua te kennen, dat

Ie. het beheer door de penningmeester en adjunct-penningmeester nauwkeurig
is gevoerd, terwijl de rekening en verantwoording regelmatig zijn gedekt door
de betrekkelijke bescheiden. De commissie is tot bovenstaande constatering
gekomen door, zoals te doen gebruikelijk, .steekproeven te nemen in uiteen-
lopende delen der administratie;

2e. de specificatie van de fondsenstaat klopt met de getoonde effecten.

Mitsdien meent de commissie het bestuur in overweging te kunnen geven de
penningmeester en de adjunct-penningmeester voor het beheer over. 1949 acquit
en décharge te verlenen.

Het kan zijn nut hebben hier een toelichting te geven omtrent twee posten uit
het Financieel Overzicht, t.w.

a. Adatrechtbundel: het als uitgegeven geboekte bedrag ad f 2SS0.— stelt voor het
saldo van het begrote bedrag ad f 3600.— verminderd met f 1050.— zijnde
70 x f 15.—, de donatie van het voormalige Ministerie van Overzeese Gebieds-
delen ten behoeve van de betreffende uitgave.

b. Onkosten kapitaal behelst bankonkosten, zoals safe-huur, bewaarloon enz.
Deze post zal voortaan op de begroting paraisseren.

De commissie voornoemd,
Mr! A. WEIJNSCHENK.
H. C. CROES.

Den Haag, 23 Februari 1950.

B E S T U U R S V E R G A D E R I N G
van 11 Maart 1950.

Aanwezig: Prof. Dr. V. E. Korn, Prof. Dr. C. C. Berg, Prof. Mr. C. T.
Bertling, Prof. Dr. F. D. K. Bosch, Prof. Dr. G. W. J. Drewes, Prof. Dr.
J. Gonda,'R..A. Kern, Prof. Dr. R. van Lier/Dr. G. W. Locher en Dr. F. R.
J. .Verhoeven.
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I., Opening: Om 2 u. 50 n.m. wordt de vergadering door het in jaren oudste
lid, de Heer R. ,A. Kern, als Voorzitter optredende, geopend. Hij heet de aan-
wezige nieuw benoemde Bestuursleden, de Heren: Prof. Dr. R. van Lier en
Dr. G. W. Locher hartelijk welkom en hoopt, dat zij hun volle medewerking zullen
verlenen.

II. Vaststelling notulen vergadering IS Februari 1950:

Na voorlezing worden de notulen behoudens een kleine wijziging goedgekeurd.
Prof. Bertling deelt mede, dat Pater Dunselman door hem is ingelicht omtrent
de nieuwe werkwijze (zie laatste alinea sub IX).

Prof. Berg zal het Instituut vertegenwoordigen op de van 13 ilm 17 Juni a.s.
te Brussel te houden zitting van de Union Académique Internationale, terwijl
Prof. Kom toezegt een overzicht samen te zullen stellen van de contacten met
de Union op het gebied van de adatrechtbeoefening.

III. Veranderingen in de ledenlijst:

Overleden: Mr. F. D. E. van Ossenburggen.
De Voorzitter wijdt enige woorden van eerbiedige gedachtenis aan de over-

ledene en memoreert zijn baanbrekend werk op het gebied van het adatrecht.
Tot studentlid wordt benoemd de Heer J. C. Ongkiehong.
Bericht van adreswijziging werd ontvangen van: Dr. J. J. Dormeier, Prof.

Dr. E. M. Uhlenbeck, de Heer H. W. F. Otto en de Cultuur-, Handel- en
Industrie-Bank.

IV. Verkiezing dagelijks Bestuur (art. 10 der Statuten):

Opgemerkt wordt, dat het met het oog op de gang van zaken van het Instituut
wenselijk is, dat de Voorzitter óf de Secretaris in Den Haag woont, teneinde
plaatselijk de belangen van het Instituut te kunnen behartigen.

De uitslag der stemming is, dat het dagelijks bestuur als volgt is samengesteld:
Voorzitter: Prof. Dr. V. E. Korn.
Onder-Voorzitter: Prof. Dr. C. C. Berg.
Penningmeester: Mr. E. E. Menten.
Secretaris: Dr. F. R. J. Verhoeven.

Hierna neemt Prof. Dr. V. E. Korn het voorzitterschap over en zegt de Heer
Kern dank.

V. Mededelingen van de Secretaris: a. Toelichting inlichtingen drukkosten
Bijdragen en post Adatrechtbundel (zie sub IV notulen vorige Bestuursvergade-
ring). De Secretaris licht aan de hand der rekeningen de drukkosten der Bijdragen
toe. Het blijkt, dat de bijkomende kosten nog al hoog zijn. Besloten wordt deze
cijfers in handen te stellen van de Commissie van Redactie ter nadere bespreking
met de drukkerij Smits.

Prof. Drewes geeft in overweging naar een drukker in een lagere prijsklasse
om te zien.

Wat de boeking van de kosten van de Adatrechtbundel betreft, geeft het
Bestuur er de voorkeur aan, dat inkomsten en uitgaven beide in het financieel
overzicht paraisseren. :

b. Ten aanzien van het verzoek van dé Heer W. Dunnebier van 3 Maart 1950,
om thans reeds in het genot te worden gesteld van het door het Ministerie toe-
gezegde'bedrag voor afname van een aantal exemplaren, wordt besloten de Heer
Dunnebier te adviseren- bij de drukker op spoed aan te dringen, opdat deze het
gehele bedrag kan ontvangen.
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XXVI BESTUURSVERGADERING.

c. De brief van de drukkerij Smits van 6 Maart 1950 betreffende het grote
aantal correcties in een drukproef wordt voor kennisneming aangenomen. Prof.
Drewes merkt- nog op, dat verbeteringen in de drukproef, die niet op de copy
berusten in het buitenland vaak ten laste van de auteur komen. Ook dit punt
zal in de redactiecommissie ter sprake komen!

Op voorstel van Prof. Korn wordt besloten Prof. Holleman te verzoeken een
levensbeschrijving van Mr. van Ossénbruggen samen te stellen.

VI. Boek- en Foto-geschenken: Deze werden ontvangen van:

1. J. H. E. van der Wal;
2. H. C. Croes; •• .
3. Ohdernemersraad van Suriname;
4. J. H. Gunning.

Aan de schenkers is dank betuigd.

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

van 15 April 1950.

Aanwezig: Prof. Dr. V. E. Korn (Voorzitter), Prof. Dr. C. C. Berg (Onder-
Voorzitter), Dr. F. R. J. Verhoeven (Secretaris), Prof. Dr. G. W. J. Drewes,
Prof. Mr. C. T. Bertling, R. A. Kern, Dr. G. W. Locher, Prof. Dr. R. van Lier,
en Prof. Dr. E. M. Uhlenbeek als genodigde.

Afwezig met kennisgeving: Prof. Dr. F. D. K. Bosch en Prof. Dr. Th.
P. Galestin.

I. Na opening van de vergadering, worden de notulen van de Algemene en
de Bestuursvergaderingen van Maart jl. voorgelezen en goedgekeurd.

II. Veranderingen in de ledenlijst: Bedankt hebben J. M. Logemann, W.
Leegsma, J. H. Niehof, Mr. G. P. Cheriex, Mevrouw T. v. d. Zee en Mevrouw
J. de Leur de Loos.

Tot gewoon lid worden benoemd: Mejuffrouw Dra. A. J. M. Goedemans en
F. J. Adriaansen (Pr. Nazarius O.G.M. Cap.).

Bericht van adreswijziging werd ontvangen van: J. Ch. Reinking, W. F.
Schimmel, Prof. Dr. Th. P. Galestin, W. van Ellinkhuizen, Mas Moehamad
Slamet, W. G. van Oyen en Mr. Han Tik Djien.

II. Voorstellen van de Redactie-Commissie: De Voorzitter leidt Prof. Dr.
E. M. Uhlenbeek (Secretaris der Redactie-Commissie) als genodigde in en licht
met enkele woorden de voorstellen van de Redactie-Commissie toe. De Commissie
is n.1. van oordeel, dat tot splitsing der op te nemen artikelen moet worden
gekomen, aldus, dat kleinere, meer leesbare wetenschappelijke artikelen gepu-
bliceerd worden in de Bijdragen en de technisch wetenschappelijke artikelen in
de Verhandelingen. Hiervoor zijn niet meer kosten benodigd dan thans in de
begroting daarvoor zijn uitgetrokken. Op deze wijze zou een goed verzorgd en
meer aantrekkelijk tijdschrift als Bijdragen kunnen worden verkregen. Overigens
acht de Commissie het noodzakelijk om voor artikelen in de Bijdragen weer een
honorarium toe te kennen waardoor een meer actieve politiek ter verkrijging van
de gewenste artikelen zou kunnen worden gevoerd. • •
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Voorts wordt het algemeen wenselijk geacht om korte samenvattingen der
artikelen b.v. in het Engels op te riemen. Verder goede, uitvoerige boekbesprekin-
gen, bibliographieën in onderlinge afspraak met andere tijdschriften, alsmede een
goede discussierubriek.

Het voorstel der Redactie-Commissie wordt hierna met algemene stemmen
aangenomen met dien verstande, dat de Commissie met de gegeven suggesties
rekening zal houden. De Voorzitter bedankt Prof. Uhlenbeck, die hierna de ver-
gadering verlaat.

IV. Mededelingen van de Secretaris: a. Naar aanleiding van het schrijven
van de Heer F. D. Holleman van 30 Maart j.1. wordt besloten, dat een foto van
wijlen Mr. van Ossenbruggen met een door de Voorzitter op te maken overzicht
van zijn werken aan de Redactie-Commissie zal worden ter hand gesteld ter op-
neming in de Bijdragen.

b. Het schrijven van de Union Académique van 15 Maart jl. wordt voor ken-
nisgeving aangenomen. Overleg met de Koninklijke Akademie van Wetenschappen
wordt niet nodig geacht omdat Prof. Berg ook deze Akademie te Brussel ver-
tegenwoordigt.

c. Het schrijven van Dr. P. Voorhoeve van 30 Maart jl. wordt voorgelezen.
Hem zal worden medegedeeld, dat de kwestie betreffende het werk van de Heer
Helffrich in de volgende notulen is hersteld en dat het afdrukken van de mede-
deling betreffende het jubileum van Prof. van Ronkel te wijten is aan een be-
treurenswaardig misverstand.

d. Naar aanleiding van de ontvangen brieven van Dr. Tillema en M. B. v. d.
Jagt betreffende de „Oproep", wordt besloten voor de belangstelling vriendelijk
dank te betuigen. ,

e. De Secretaris brengt verslag uit over zijn gesprek met de Penningmeester
inzake de teruggang van het aantal donateurs, waaraan voorshands weinig te
doen zal zijn.

V. Adviezen (Redactie-Commissie) — Publicaties — Vaststelling Prijzen: De
prijs van Bijdragen Deel 106 Aflevering 1 wordt vastgesteld op f 5,50.

VI. Rondvraag: Prof. Berg deelt mede van de Heer Otto Dahl, die voor
studie van Indonesische talen in Nederland vertoeft, het verzoek te hebben ont-
vangen hem enige edita te schenken. Hiermee wordt ingestemd. Aan de Heer
Dahl zal gevraagd worden te zijner tijd aan ons tijdschrift te willen denken.

VII. Boekgeschenken zverden ontvangen van: het Afrika-Instituut, la Com-
mission des Moeurs et Coutumes du Cambodge en foto's van de heer W. Kroes.

BESTUURSVERGADERING
van 20 Mei 1950.

Aanwezig: Prof. Dr. V. E. Korn (Voorzitter), Prof. Dr. C. C. Berg (Orider-
Voorzitter), Dr. F. R. J. Verhoeven (Secretaris), Prof. Dr. F. D. K. Bosch,
Prof. Mr. C. T. Bertling, Prof. Dr.. G. W. J. Drewes,. Prof: Dr. Th. P.
Galestin, Prof. Dr. R. A J. van Lier en Dr. G. W. Locher. . .

Afwezig met kennisgeving: Prof. Dr. J. Gonda en R. A. Kern.
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I. Bij de opening der vergadering richt de Voorzitter een welkomstwoord tot
het lid Prof. Dr. Th. P. Galestin, dat daarvoor bedankt.

De notulen van de bestuursvergadering van 15 April jl. worden voorgelezen en
goedgekeurd.

II-. Veranderingen in de ledenlijst: Als lid hebben bedankt: G. R. van der
Nagel en Pater J. Boelaars.

Tot gewoon lid worden benoemd: Mr. R. E. Filet en H. W. Hoogland, en
tot student-lid: P. W. Indorf.

Bericht van adreswijziging werd ontvangen van A. C. van der Leeden; Dr. J.
van Baal; H. Hëeroms, F. J. Adriaansen, C. E. Etty en A. Stuurman.

III. Voorstel Dr. Nooteboom voorgebracht op de Algemene Vergadering in-
sake 'wijziging candidaatstelling van periodiek aftredende bestuursleden: Besloten
wordt de candidaten niet op het convocaat te vermelden, maar ze op de ver-
gadering te noemen.

IV. Voorstel door Prof. Berg ter algemene vergadering voorgebracht om door
de Voorzitter 'op dese vergaderingen een voordracht te doen houden: Besloten
wordt, dat op de algemene vergaderingen voortaan door één van de bestuursleden
een voordracht zal worden gehouden over een onderwerp betreffende het studie-
gebied van het Instituut.

V. Gevolgen monetaire maatregelen van de R.I.S.: De terzake handelende
brieven van de Vertegenwoordiger in Indonesië, Prof. Dr. W. Ph. Coolhaas
van 21 Maart en 15 Mei j.1. zomede ons schrijven van 4 April jl. worden voor-
gelezen. Besloten wordt de abonnementsgelden van de leden in Indonesië on-
gewijzigd te handhaven op respectievelijk f 15.— en f 7.50 Ind. Crt. Deze gelden
kunnen gestort worden bij de Vertegenwoordiger. Voorts wordt besloten het
gehalveerd kassaldo en het saldo spaarbankboekje aan te houden tot betere tijden.

VI. Nieuwe voegen voor de werksaamlieid van het Instituut: De Voorzitter
geeft in het kort een overzicht van de voor het Instituut minder gunstige om-
standigheden, die de toekomst, zoals wij die thans zien, met zich schijnt te zullen
brengen. Dit noodzaakt ons te zoeken naar nieuwe wegen voor de werkzaamheid
van het Instituut, waarvan de voortzetting van groot belang moet worden geacht,
zowel onder de nieuwe verhoudingen als voor de wetenschappelijke activiteit in
Nederland, gericht op overzeese landen.

In de besprekingen, die het Dagelijks Bestuur over deze aangelegenheid heeft
gehouden, is aandacht besteed aan:

a. de kortelings ingestelde Commissie-de Vries, die aan de Regering advies zal
uitbrengen over de mogelijkheden van aanpassing van het hoger onderwijs
aan internationale behoeften;

b. de wenselijkheid en mogelijkheid om te geraken tot instelling van een Inter-
nationaal Instituut voor Austronesische studiën;

c. de werkcommissie inzake technische hulp aan laag ontwikkelde landen
(W.I.T.H.A.L.L.), ingesteld naar aanleiding van het programma voor „tech-
nical assistance" van de Verenigde Naties en het „Bold New Program" in
„Point Four" van de inaugurele rede van President Truman van Januari 1949;

d. de wenselijkheid en mogelijkheid om'het researchwerk overzee een stimulans
en een nieuwe vorm te geven.
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Prof. Berg licht deze punten nader toe en wijst op de noodzaak om te komen
tot coördinatie dan wel concentratie van werkers, apparatuur en fondsen in ver-
band met de betrekkelijke beperktheid aan middelen. De door het Dagelijks
Bestuur naar voren gebrachte denkbeelden vinden in het algemeen warme in-
stemming bij de vergadering.

Na enige discussie wordt besloten:

•1. een brief te richten aan de hierboven sub a. genoemde Commissie-De Vries,
waarin uiting zal worden gegeven aan de belangstelling, die bij het Bestuur
voor de taak van deze commissie is gewekt en aan de verwachting van het
Bestuur, dat de commissie de wetenschappelijke apparatuur in Nederland,
voor zover die op overzee gericht is, in beschouwing zal willen nemen, in ver-
band waarmede een uiteenzetting van doel en werkzaamheden van het Instituut
daarbij zal worden overgelegd. Voorts zal in deze brief worden medegedeeld,
dat het Bestuur van het Instituut gaarne ook in de nieuwe verhoudingen
krachtig deel zou willen nemen aan het wetenschappelijk werk ten aanzien
van overzeese landen en dat het in verband hiermede het op prijs zal stellen op
de hoogte te worden gehouden van hetgeen de commissie zal entameren;

2. het Dagelijks Bestuur te machtigen informatieve c.q. voorbereidende stappen
te ondernemen, die kunnen leiden tot de oprichting in samenwerking met
andere soortgelijke instellingen, van een Internationaal Instituut voor Austro-
nesische Wetenschappen, dat in Nederland vertegenwoordigd zal zijn door
een nationaal instituut;

3. het Dagelijks Bestuur op te dragen na te gaan of het noodzakelijke research-
werk in Indonesië zou kunnen worden ondernomen onder de auspiciën van het
bovenbedoelde internationale instituut voor Austronesische studiën c.q. het
Nederlandse nationale instituut;

4. de Secretaris te machtigen informeel-informatief contact op te nemen met de
W.I.T.H.A.L.L. (zie hierboven sub c).

VII. Mededelingen van de Secretaris: a. Naar aanleiding van het schrijven
van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek van
4 Mei No. a 5073 wordt na toelichting door de Voorzitter, besloten, de Organisatie
dank te betuigen voor het verleende subsidie.

b. Op het verzoek van het Zendingsbureau in Oegstgeest van 4 Mei j.1. om
medewerking inzake de uitgave van een Sangirees woordenboek van Mr. K. G.
F. Steller, wordt besloten, het bureau in overweging te geven zich ter zake eerst
te richten tot de NederlandseOrganisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek.

c. Naar aanleiding van een ontvangen schrijven van de Stichting Culturele
Samenwerking van 21 April j.1. zal aan de Heer A. Thyssen in overweging
worden gegeven de Heer P. P. Arndt voor de uitgave van zijn werken over
het Ngada-gebied, te verwijzen naar het Bataviaas Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen.

d. Het ontvangen jaarverslag van de adatrecht-stichting wordt voor kennis-
geving aangenomen.

e. Van het aan de Heer Ch. J. Grader— van de Balai Perantjang Tata-
Boemi — ontvangen schrijven van 11 Mei j.1. inzake de „Oproep" wordt met
b langstelling kennis genomen. Besloten wordt aan de Heer Grader mede te
delen, dat wij ons voor toezending van rapporten enz. gaarne aanbevolen houden.
Voorts zullen aan de door hem genoemde adressen eveneens een exemplaar der
„Oproep" toegezonden worden.
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f. Door de Voorzitter wordt aan de bestuursleden verzocht, met het oog op
de boekenaankoop voor de bibliotheek, regelmatig opgaven van wetenschappelijke
litteratuur in te dienen.

VIII. Rondvraag: Prof. Galestin vestigt de aandacht op de illustraties in
het werk van Johan Niehoff: „Zee- en landreizen naar West- en Oost-Indiën"
van circa 1680. Van de tekeningen van Frans Danks in dit boekwerk voor-
komende, zijn 19 originelen bij Prof. Galestin ter inzage. De tekeningen in het
boek vertonen afwijkingen. De vraagprijs is f 700.—.

Prof. Galestin zal nog nader mededelen of foto-copiën van de originelen ge-
maakt kunnen worden. . :

IX. Boekgeschenken werden ontvangen van: J. Keuning, Dr. W. C. Klein,
Prof. Dr. R. A. M. Bergsma en van de N.V. Stoomvaart Mij. „Nederland".

ir
T
t:
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