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NOTULEN. 103

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

van 20 October 1951

Aanwezig: de Heren Kom (Voorzitter), Verhoeven (Secretaris), Bosch, Galestin,
Thomassen a Thuessink van der Hoop en Locher.
Afwezig met kennisgeving: de Heren Berg (Onder-Voorzitter), van Lier en Gonda.

I. Na opening van de vergadering worden de notulen van de Bestuursvergadering
van 15 September 1951 voorgelezen en goedgekeurd.

Naar aanleiding van het schriftelijk advies van Prof. Berg inzake de subsidie-
aanvraag bij Z.W.O. merkt Dr Locher op, dat het wenselijk is de aanvraag te be-
perken tot 3 zelfstandige aanvragen in te dienen bij aanbiedingsbrief.

II. Veranderingen in de ledenlijst: Overleden zijn: Prof. Dr Ir J. Kraus en
Prof. Dr B. Vroklage.

Bedankt als lid hebben: de Heren Mr S. D. Emanuels, H. J. Koerts, H. G. Bel,
J. A. Brünings, L. J. G. Heydanus, C. J. van Baaien, J. H. van der Vliet, G. W.
de Vries en J. W. van Nouhuys.

Nieuwe leden: de heer Mr F. H. van Heukelom heeft de benoeming tot gewoon
lid aanvaard.

Tot gewone leden zijn benoemd: Mevrouw J. J. van der Zee, Ds H. van den
Brink en Mevrouw Dr L. M. Coster-Wijsman. .

Tot studentlid zijn benoemd: A. H. J. J. Meertens, Mej. Widjiati, A. Prinsen
Geerlings,. J. F. Swart, B. J. Hoff, Tedja Ningsih, Tjiptaningrum Abdulradjab, Mej.
Sumartini Sumantri, Mej. Jessy Satyakusumah, Mej. Tjoa Lian Kheng Nio, Subardi,
Ukun Surjaman, Darjanto, Husein Widjajakusumah, Harsojo, Moeliono, Mej.
Yolanda Han, Sjahrul Sjarief Móhamad, Mej. Kistyah Atmodirdjo, Tudjimah,
Baroroh; Mej. S. Sri Woerjanti en Sri Soekesi. Achttien van deze Indonesische
studenten zijn als lid aangebracht door bemiddeling van de Commissaris in Indo-
nesië, Dr Chabot. De ten deze door onze - Commissaris ontplooide activiteit wordt
zeer op prijs gesteld.

III. Mededelingen van de Secretaris:

a. een brief van Dr Th. van Erp van 19 September inhoudende een dankbetuiging
voor de door het Instituut aangeboden gelukwensen met zijn promotie tot ere-doctor
wordt voorgelezen en voor kennisneming aangenomen;

b. op de brief van de Ecole Francaise d'Extrême-Orient van 1 September zal onder
aanbieding van onze gelukwensen medegedeeld worden, dat de mogelijkheid bestaat,
dat Prof. Dr C. C. Berg ons Instituut in de Sorbonne zal vertegenwoordigen;

c. op de subsidie-aanvraag van de Heer J. H. Zindier van 18 October voor zijn
fotoboek over Nieuw-Guinea zal geantwoord worden, dat de financiële toestand van
het Instituut geen 'steun toelaat, maar dat het Bestuur in de Bijdragen de leden zal
opwekken om zich een exemplaar ervan aan te schaffen als blijken zal, dat het een
uit wetenschappelijk oogpunt belangrijk werk is;

d. op het rondschrijven van het comité van voorbereiding tot oprichting van èen
Vereniging van Periodieken van 16 October 1951 zal geantwoord worden, dat het
Bestuur weinig resultaat van de actie verwacht en zich daarom van deelname meent
te moeten onthouden;

e. de Secretaris brengt mondeling een kort verslag uit van de op 4 dezer te Parijs
in het gebouw van de U.N.E.S.C.O. gehouden bijeenkomst, welke geleid heeft tot de
oprichting van een Comité d'Etudes Indo-Pacifique. Zo spoedig mogelijk zullen aan
de leden van het Bestuur de notulen van deze vergadering tër kennisneming worden
toegezonden;

f. voorgelezen wordt de ontvangen dankbetuiging van de Directeur van het Institut
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104 NOTULEN.

de Sociologie Solvay voor de door de Secretaris verleende medewerking aan de
door de U.N.E.S.C.O. aan dit instituut opgedragen enquête aangaande Europese
onderzoekcentra voor sociale wetenschappen;

g. van de van Dr P. Middelkoop te Soé (Timur) ontvangen gelukwensen ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan wordt met erkentelijkheid kennis genomen;

h. tenslotte wordt een brief voorgelezen van Prof. Cense, die aangezocht is om
het Secretariaat op zich te nemen.

IV. Boekgeschenken werden ontvangen van: Prof. Dr V. E. Korn, Dr P. Voor-
hoeve, Balai Pustaka, de N.V. Malang Stoomtram-maatschappij en de N.V. Kediri
Stoomtram-maatschappij. Aan de schenkers is dank betuigd.

V. Rondvraag en sluiting: Niemand meer het woord verlangende wordt de ver-
gadering circa 4 uur n.m. gesloten.

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

van 17 November 1951

Aanwezig: de Heren Korn (Voorzitter), Verhoeven (Secretaris) en de leden: Bosch,
Drewes, Gonda, Thomassen a Thuessink van der Hoop, Locher, terwijl de heer Cense
de vergadering als gast bijwoont.

Afwezig met kennisgeving: Berg, van Lier en Galestin.

I. Opening en vaststelling notulen: Ongeveer 2 uur 15 n.m. opent de Voorzitter
de vergadering en verzoekt de Secretaris de notulen van de Bestuursvergadering van
20 October 1951 voor te lezen, waarna deze worden goedgekeurd.

II. Veranderingen in de ledenlijst:
a. Als lid hebbén bedankt D. F. Uhlenbeck, Dr P. J. Lamboy en W. A. Jellesma;
b. Tot lid is benoemd: de Bibliotheek van de Gouvernements Boekerij en Openbare

Leeszaal te Willemstad (Curac,ao).

III. Secretariaat: De Voorzitter deelt mede, dat de heer Cense zich bereid heeft
verklaard het secretariaat over te nemen van de heer Verhoeven, die op de voor-
laatste vergadering verzocht heeft in verband met drukke werkzaamheden van deze
functie ontheven te worden. Aanvankelijk was besloten, dat de heer Verhoeven tot
Maart 1952 secretaris zou blijven en dat de heer Cense, die geen lid van het Bestuur
is, hem gedurende die tijd als pro-secretaris ter zijde zou staan; volgens artikel 10
der Statuten blijkt het echter mogelijk, dat het Bestuur uit de leden een secretaris
aanwijst, weshalve met instemming van beide heren deze oplossing is gekozen: de
heer Cense treedt dus reeds dadelijk als secretaris op en de heer Verhoeven blijft
bestuurslid. . I

De Voorzitter zegt de heer Verhoeven dank voor al wat lüj in zijn functie van
Secretaris voor het Instituut heeft gedaan, in het bijzonder voor de door hem gegeven
adviezen, welke bij meer dan een gelegenheid het Instituut ten goede zijn gekomen,
en voor de aangename samenwerking. De heer Verhoeven dankt voor de vriendelijke
woorden tot hem gericht; hij verklaart met genoegen de taak van secretaris te
hebben vervuld. Indien zijn werkzaamheden het hadden toegelaten, zou hij gaarne
meer tijd ervoor ter beschikking hebben gesteld; gaarne zal hij steeds de belangen
van het Instituut bevorderen.

Vervolgens heet de Voorzitter de heer Cense als secretaris van het Instituut
welkom.
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NOTULEN. 105 .

IV. Ontwerp begroting 1952: Een exemplaar van de ontwerp-begroting 1952
wordt aan elk der leden overhandigd. De Voorzitter geeft enige algemene toelich-
tingen. Hij vestigt er de aandacht op, dat op enige subsidie-aanvragen nl. aan de
Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek en aan de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenshappen nog geen beslising genomen werd en deelt
mede dat aan laatstgenoemde aanvraag is herinnerd bij schrijven van 14 November
jJ. De Voorzitter wijst op de vermeerderde opbrengst van het kapitaal in 1951; de
verhoging van de post rente is te danken aan het door de heer Menten gevoerde
beleid hetwelk zich richtte op vervanging van een gedeelte der obligaties door aan-
delen. Daar het zeer onvoordelig zou zijn als in 1952 het kapitaal zou moeten
worden aangesproken, is het verkrijgen van subsidies van uitermate groot belang.

De Voorzitter brengt ter sprake een door de adj. penningmeester gegeven toe-
lichting op de post „sociale lasten", waaruit onder meer blijkt, dat deze voor het
Instituut ongeveer 17 percent van de betaalde salarissen zullen bedragen.

Besloten wordt de post van f 500.— als bijdrage in de kosten van internationale
samenwerking van instituten en organisaties, welker doelstellingen aan die van het
Instituut verwant zijn, over te boeken naar 1952.

De heer Van der Hoop merkt naar aanleiding van de post „tentoonstellingen" op,
dat het niet zijn bedoeling is geweest groots opgezette tentoonstellingen te organiseren,
maar dat- hij zich had voorgesteld, dat het Instituut periodiek bijv. eens in de drie
of vier maanden eenvoudige huistentoonstellingen van aanwezige boeken-, manus-
cripten- en foto-materiaal zou houden; een Van Riebeeck-tentoonstelling was door
hem slechts als voorbeeld genoemd. Daar zulke huistentoonstellingen slechts weinig
kosten met zich zullen meebrengen wordt besloten de post van f 600.— te verlagen
tot f 100.—. Van de als mogelijkheid overwogen samenwerking met andere instel-
lingen tot inrichting van een Van Riebeeck-tentoonstelling wordt afgezien.

IV. Tentoonstellingen: Zie punt IV.

V. Mededelingen van de Secretaris:

a. ter tafel wordt gebracht een ongedateerde brief van de Interacademiale
Suriname en Nederlandse Antillen Commissie handelend over plannen tot oprichting
van een stichting tot coördinatie van wetenschappelijk onderzoek in die gebieden
met een verzoek aan het Instituut hiervoor een vertegenwoordiger aan te wijzen.
Besloten wordt te antwoorden, dat het Bestuur met belangstelling van het plan kennis
heeft genomen, terzake met het bestuurslid de heer van Lier, die thans in de West
vertoeft, overleg zal plegen en daarna op deze aangelegenheid zal terugkomen;

b. op verzoeken van de Academie te Riga en de Foreign Language Press te Peking
om ruil van edita wordt na kennisneming der toegezonden publicaties afwijzend
beschikt;

c. aan het Museum für Völkerkunde te Wenen zal op het door deze Instelling
gedane verzoek om ruil van publicaties gevraagd worden een aflevering van haar
tijdschrift ter kennisneming toe te zenden.

VI. Adviezen, Publicaties, Vaststelling prijzen: Besloten wordt de prijs van de
4de Aflevering der Bijdragen 1951 op f 5,— te stellen. Van deze aflevering zullen
nog 100 exemplaren tegen de door de Firma Smits opgegeven prijs worden bijbe-
steld. Van een vrij grote hoeveelheid onafgesneden vellen van oude Bijdragen zal een
opgave worden opgemaakt, waarna zal worden beslist wat met deze thans zeldzaam
geworden nummers zal geschieden.

De Voorzitter deelt mede, dat van de American Anthropologist door bemiddeling
van de fa. Nijhoff een aantal hier ontbrekende exemplaren (Vol. 43 t/m 52) zijn
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aangekocht. Enkele afleveringen waren niet verkrijgbaar, zodat de serie nog niet
volledig is. Aangezien de voor de laatste delen berekende prijs van 9 Dollar vrij
hoog is, wordt besloten na te gaan of het niet de voorkeur zou verdienen lid van de
Anthropological Society te worden.

De Voorzitter doet vervolgens enige mededelingen over de werkzaamheden van
de Redactie-Commissie. Ten aanzien van het in voorbereiding zijnde glossarium op
de oude Compagnieslitteratuur is besloten, dat de samensteller Dr Stapel, zich met
de redactie van het Nederlands Woordenboek in verbinding zal stellen.

Van de foto's bij het artikel van Mevrouw de Loos—Haaxman over Rach aan de
Kaap" zullen enkele moeten uitvallen.

VII. Rondvraag: Aangezien bij de rondvraag niemand het woord verlangt, sluit
de Voorzitter de vergadering te circa 4 u. 15 n.m.

VIII. Boekgeschenken: Deze werden ontvangen van: His Majesty's Stationary
Office London; de Regeringsvoorlichtingsdienst; Balai Pustaka; Lever Brothers &
Unilever N.V. en Dr C. Hooykaas.

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

van 15 December 1951.

Aanwezig: de Heren Korn (Voorzitter), Berg (Onder-Voorzitter), Drewes, Galestin,
Gonda, Locher, Thomassen a Thuessink van der Hoop en Cense (Secretaris).

Afwezig met kennisgeving: de Heren Bosch, van Diffelen, van Lier en Verhoeven.

I. Opening en vaststelling der notulen: Om 2 uur 15 n.m. opent de Voorzitter de
vergadering. De notulen van de Bestuursvergadering van 17 November worden voor-
gelezen en met een kleine wijziging goedgekeurd.

II. Veranderingen in de ledenlijst: Bedankt hebben de Heren: A. P. Kelder, P. J.
de Kanter, R. A. Peter, J. Ch. Reinking, Dr D. H. J. Nijèssen, W. van Deth.

Tot lid worden benoemd: de Heer G. Smits en de Jajasan Pusat Kebudajaan
Indonesia.

III. Vaststelling begroting 1952: De in de vergadering van 17 November besproken
begroting-1952 wordt met enkele toen in het ontwerp aangebrachte kleine wijzigingen
vastgesteld.

IV. Mededelingen:

a. Op de brief van Prof. Lokesh Chandra te Naspar van 25 October zal worden
geantwoord, dat geen bezwaar bestaat tegen de gevraagde ruil van een viertal in
een door hem overgelegde opgave vermelde werken tegen Deel 107 der Bijdragen
en een keuze uit sinds 1948 verschenen Verhandelingen. ' .„,

b. Een aanbod van Dr van Naerssen te Wageningen, gedaan in een schrijven van
24 November, waarbij het Bestuur in de gelegenheid wordt gesteld uit door hem
op een reis door Indonesië gemaakte opnamen een keuze te doen teneinde van de
uitgekozen foto's afdrukken voor de verzameling van het Instituut te laten maken,
wordt gaarne aangenomen.
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c. Artikel 9 sub 3 van het Reglement Bibliotheek dient zo geïnterpreteerd te
worden, dat de bibliothecaris zich in voorkomende gevallen ten aanzien van het
copiëren van handschriften naar het ten deze in het algemeen door. bibliotheken
ingenomen standpunt zal richten.

d. Besloten wordt naar aanleiding van het schrijven van de bibliothecaris van
het Museum für Völkerkunde in Weenen van 25 October 1951, waarin ruil der
Bijdragen tegen het Archiv für Völkerkunde wordt voorgesteld, eerst inlichtingen
in te winnen in welke betrekking deze instelling staat tot het Naturhistorisches
Museum, waarmede het Instituut reeds een ruilovereenkomst heeft.

e. Met de door het Oriental Institute te Baroda voorgestelde ruil wordt accoord
gegaan.

f. Naar aanleiding van een schrijven van de Ecole Francaise d'Extrème Oriënt
van 5 Dec. 1951 stelt de Heer Berg voor de Heer Bosch, die erelid is van de Ecole,
te vragen of hij gelegenheid zou hebben de a.s. viering van het 50-jarig bestaan
dezer instelling te Parijs bij te wonen en bereid zou zijn het Instituut daarbij te
vertegenwoordigen. De vergadering stemt gaarne in met het aanbod van de Heer
Berg over deze vertegenwoordiging en over een bijdrage voor een „brochure com-
mémorative" met de Heer Bosch overleg te plegen.

g. Besloten wordt aan de University of California naar aanleiding van een van
deze instelling ontvangen schrijven van 25 October 1951 voor te stellen een drietal
tijdschriften, uitgekozen uit een bij genoemd schrijven overgelegde lijst van meren-
deels niet regelmatig verschijnende edita dier Universiteit, te ruilen tegen de Bij-
dragen en de Verhandelingen.

h. Besloten wordt ter besparing van kolen, waarop door de Overheid wordt aan-
gedrongen, de bibliotheek van 24 December tot 2 Januari te sluiten.

i. Met het eerstverschijnende nummer der Bijdragen zal een inlegvel worden rond-
gezonden met enige mededelingen over de foto- en prentenverzameling van het
Instituut.

j . De Secretaris doet een mededeling over van het Kon. Instituut van de Tropen
ontvangen series tijdschriften.

V. Rondvraag:

Geïnformeerd wordt of op de aangevraagde subsidies reeds een beschikking is
ontvangen. De Voorzitter antwoordt ontkennend en licht toe wat terzake is verricht.

De Heer Van der Hoop vraagt of het artikel van Mevrouw de Loos—Haaxman
„Rach aan de Kaap" voor 6 April — de dag van de Van Riebeeck-herdenking —
in de Bijdragen zou kunnen worden opgenomen. De Voorzitter zegt toe hierover
overleg-te zullen plegen met de Redactie-Commissie.

VI. Boekgeschenken werden ontvangen van: Balai Pustaka, het Ministerie voor
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, de Stichting voor de Culturele Samenwerking,
W; A. Braasem, het Koninklijk Instituut voor de Tropen en P. de Roo de la Faille.
Aan de schenkers is dank betuigd.

VIL Sluiting: Om circa 3 uur 15 n.m. sluit de Voorzitter de vergadering.
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ALGEMENE VERGADERING

van 17 Maart 1951

Aanwezig de Bestuursleden: Korn, Berg, Verhoeven, Bertling, Bosch, Drewes,
Gonda, Locher, alsmede de gewone leden: F. W. Stapel, L. C. Admiraal, H. H.
Adelaar, D. W. N. de Boer, Mej. J. Felhoen Kraal, W. Dunnebier, A. A. Cense,
C. Nooteboom, E. M. Uhlenbeck, P. Voorhoeve, Mevr. J. E. van Loohuizen-de Leeuw,
J. v. d. Hoop en H. J. de Graaf, in totaal 22 personen.

I. Opening: Om 4.15 uur opent de Voorzitter de vergadering met een woord van
welkom en dank voor de belangstelling.

II. Verslag ingevolge artikel 17 der Statuten betreffende de staat en werkzaam-
heden van het Instituut over 1950: Op verzoek van de Voorzitter leest de' Secretaris
het jaarverslag over 1950 voor. De Voorzitter zegt de Secretaris dank voor de op-
making van het verslag. De Heer Nooteboom merkt op, dat zijn mededeling inzake
het omslachtig ritueel bij de verkiezing van periodiek aftredende Bestuursleden niet
juist is weergegeven. De Voorzitter wijst er op, dat het Bestuur anders besloten
heeft dan door de Heer Nooteboom is voorgesteld, omdat de Statuten zich verzetten
tegen het noemen van slechts één candidaat voor elke vacature; deze beslissing is
in het verslag weergegeven. Het jaarverslag wordt daarna goedgekeurd en is hier-
achter afgedrukt.

III. Verslag van de Verificatie-Commissie aangaande rekening en verantwoor-
ding en het beheer der geldmiddelen en bezittingen over 1950 (artikel 17 der
Statuten): De Voorzitter licht toe, dat ingevolge artikel 4 van het Huishoudelijk
Reglement door het Bestuur een commissie van twee leden is benoemd, t.w. de
Heren Mr A. Weijnschenk en H. C. Croes om verslag uit te brengen aan de
Algemene Vergadering over de rekening en verantwoording van de Penningmeester.
Door de commissie is van de bevindingen een proces-verbaal opgemaakt (hierachter
afgedrukt), dat op verzoek van de Voorzitter door de Secretaris wordt voorgelezen.
Overeenkomstig het voorstel van de commissie verleent de vergadering aan de Pen-
ningmeester acquit en décharge voor het accuraat gevoerde beheer. De Voorzitter
bedankt de commissie-leden voor hun verrichtingen. *

IV. Benoeming ere-leden (artikel 5 der Statuten): De Voorzitter deelt mede,
dat het Bestuur onder nadere goedkeuring der Algemene Vergadering de leden
Prof. Dr Ph. S. van Ronkel en O. L. Helfrich tot ere-leden heeft benoemd wegens
de bijzondere en vele diensten gedurende hun lange lidmaatschap aan het Instituut
bewezen. De Algemene Vergadering verklaart zich bij acclamatie alsnog accoord
met de benoemingen.

V. Verkiezing periodiek aftredende Bestuursleden (artikel 9 en artikel 17 der
Statuten): De Voorzitter licht toe dat ingevolge artikel 9 der Statuten elk jaar
naar datum van benoeming drie van de twaalf Bestuursleden aftreden en dat voor
elke vacature in de Algemene Vergadering een drietal candidaten door het Bestuur
wordt aanbevolen met dien verstande, dat de vergadering daardoor niet aan haar
keuze gebonden is. Dit jaar zijn aan de beurt voor aftreding: Mr E. E. Menten
(Penningmeester), die direct herkiesbaar is, R. A. Kern en Prof. Mr C. T. Bertling.
Het resultaat der verkiezing is, dat met volstrekte meerderheid van. stemmen zijn
gekozen: Mr E. E. Menten, Dr R. W. van Diffelen en Dr A. N. J. Thomassen
a Thuessink van der Hoop. Beide laatstgenoemden hebben reeds schriftelijk ver-
klaard een benoeming te willen aanvaarden. De Voorzitter dankt de afgetreden
leden voor al hetgeen zij voor het Instituut hebben gedaan. Aangezien de Heer
R. A. Kern niet aanwezig is, zal hem die dank schriftelijk worden overgebracht.
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VI. Rondvraag: De Heer De Graaf merkt op, dat er leemten zijn in de kaarten-
verzameling en 'dat die aangevuld zouden kunnen worden door gratis verstrekking
van de Topografische Dienst. De Voorzitter merkt op, dat het Bestuur zich reeds
in verbinding heeft gesteld met de Topografische Dienst en na de bevrijding reeds
enkele kaartzendingen mocht ontvangen. De Heer De Graaf zegt, dat o.a. de door
Amerikaanse instanties herdrukte kaarten nog ontbreken. Het Bestuur zegt toe te
zullen proberen die herdrukken te verkrijgen.

VIL Lezing: Freule De Marees van Swinderen woont dit deel van de vergadering
bij als gast. Na dank te hebben gezegd aan allen, die de benodigde literatuur over
dit onderwerp voor hem hebben bijeengebracht, houdt de Voorzitter zijn lezing, die
opgenomen zal worden in het jubileumnummer van de Bijdragen. Na nog enkele
vragen.o.a. over het Colombo-plan en de wenselijkheid tot voorlichting, bijv. door
het opstellen van een beredeneerde inventarisatie over hetgeen vroeger van Neder-
landse zijde ten aanzien van Indonesië is verricht, te hebben beantwoord, sluit de
Voorzitter de vergadering om 3.50 uur met een woord van dank.
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JAARVERSLAG OVER 1950.

Zoals in het vorig jaarverrslag vermeld is, is naar nieuwe wegen voor de werkzaam-
heid van het Instituut gezocht. Zo werden contacten gelegd met de Commissie voor
aanpassing van het hoger onderwijs aan internationale behoeften en met de werk-
commissie inzake technische hulp aan lager ontwikkelde landen (W.I.T.H.A.L.L.);
terwijl het initiatief van het Instituut om te geraken tot instelling van een inter-
nationaal bureau voor Austronesische studiën in eerste instantie met succes werd
bekroond. Over deze punten zal na afhandeling der agenda een voordracht voor
U gehouden worden door de Voorzitter, waarmede dan tevens is voldaan aan het
voorstel van Prof. Berg, ingediend op de vorige algemene vergadering, om door één
der bestuursleden op elke Algemene Vergadering een rede te doen houden over een
onderwerp van belang betreffende de werkzaamheid van het Instituut, met welk
voorstel het Bestuur zich heeft kunnen verenigen.

Bestuur: Bij de aanvang van het verslagjaar waren de navolgende bestuursleden
aan de beurt voor periodieke aftreding (art. 9 der Statuten): Dr F. W. Stapel,
Prof. Dr H. Th. Fischer en de Heer Ch. J. I. M. Welter.

In hun plaats koos de Algemene Vergadering: Prof. Dr R. A. J. van Lier, Dr G.
W. Locher en Prof. Dr Th. P. Galestin.

Naar aanleiding van de door Dr Nooteboom op de Algemene Vergadering van
11 Maart 1950 gemaakte opmerking over het omslachtig ritueel voor benoeming
van periodiek aftredende bestuursleden Is "door het Bestuur Besloten de candidaten
niet op het convocaat te vermelden, maar te volstaan met het noemen van hun
namen op de Algemene Vergadering.

De samenstelling van het Bestuur voor 1950 was: Prof. Dr V. E. Kom (Voor-
zitter), Prof. Dr C. C. Berg (Onder-Voorzitter), Mr E. E. Menten (Penning-
meester), Dr F. R. J. Verhoeven (Secretaris) benevens leden: Prof. Mr C. T.
Bertling, Prof. Dr F. D. K. Bosch, Prof. Dr G. W. J. Drewes, Prof. Dr Th. P.
Galestin, Prof. Dr J. Gonda, R. A. Kern, Prof. Dr R. A. J. van Lier en Dr G. W.
Locher.

Als Vertegenwoordiger in Indonesië werd Prof. Dr W. Ph. Coolhaas, wegens
repatriëring opgevolgd door Dr H. Th. Chabot.

Leden en Begunstigers: Beschermvrouwe is H. M. de Koningin
Ere-leden 2 ( —)
Corresponderende leden 8 ( 9 )
Donateurs 18 (18)
Gewone leden en leden-instellingen . . . . 267 (314)
Student-leden 79 (91)
Ruilinstellingen 87 (87)

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

Overeenkomstig de verwachting uitgesproken in het vorig jaarverslag is door de
gewijzigde omstandigheden het ledental belangrijk (59) achteruitgegaan. Aan de
leden, die gedurende de laatste 3 jaren bedankt hebben is daarom door het Bestuur
een rondschrijven toegezonden, waarin zij opgewekt worden om zich wederom als
lid te doen inschrijven. Om verdere achteruitgang te beperken is mede besloten
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om de Bijdragen aantrekkelijker te maken door de technisch wetenschappelijke
artikelen voortaan, op te nemen in de Verhandelingen en in de Bijdragen korte
artikelen benevens boekbesprekingen. De in het verslagjaar ingestelde Redactie-
Commissie heeft zich met de uitvoering hiervan belast. Het Bestuur zegt hierbij
dank voor de door genoemde commissie terzake betoonde toewijding en spreekt de
hoop uit, dat de resultaten aan de verwachtingen zullen voldoen.

Personeel: In het verslagjaar overleed de huisbewaarder tevens bibliotheek-
beambte, de Heer J. J. van Oudenallen, die van Februari 1934 af in dienst is
geweest van het Instituut. Hoewel er geen pensioenfonds voor het personeel bestaat,
is voor zijn Weduwe, die belast is met het schoonhouden van het Instituut een
bevredigende financiële regeling getroffen kunnen worden. Tot opvolger van wijlen
de Heer Van Oudenallen is benoemd met ingang van Juli 1950 de Heer F. Vels.
Andere personeels-mutaties kwamen niet voor. Allen waren tot volle tevredenheid
van het Bestuur werkzaam. De door de Regering getroffen loonsverhoging ter
tegemoetkoming aan de gestegen kosten voor levensonderhoud werden ook aan het
personeel toegekend.

Werkzaamheden: In het verslagjaar verscheen een volledig deel 106 der Bijdragen,
benevens deel IX der Verhandelingen getiteld: „Hariwansa" door Dr. A. Teeuw,
terwijl een gedeelte van het slotdeel der bekende Coen-serie werd afgezet.

De verzameling foto's en platen breidde zich geregeld uit, het aantal is thans
24.736 (24.257). Ook de kaarten verzameling breidde zich ten gevolge van een schen-
king van ruim 3.000 kaarten, die alle gecatalogiseerd werden, sterk uit en bedraagt
nu 8.762 bladen en 160 atlassen.

Werken in voorbereiding: In 1951 zal een volledig deel 107 der Bijdragen ver-
schijnen, waaronder een dubbel-nummer ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum
van het Instituut. Door de nieuwe, vorm der • Bijdragen zal het nodig zijn meer
Verhandelingen het licht te doen zien. In verband met de precaire financiële situatie
van het Instituut zal dit alleen in enigszins belangrijke mate mogelijk blijken,
wanneer hiervoor subsidie van derden kan worden verkregen.

Een gedeelte van het slotdeel der Coen-serie zal in 1951 kunnen worden uit-
gegeven.

Bibliotheek: Hiervan werd een vrij druk gebruik gemaakt. Uitgeleend werden
ruim 1.200 boekwerken. Regelmatige aanvulling had plaats en wel door aankoop
95 werken, door ruil 64 en door schenking 93. Met grote dank maakt het Bestuur
melding van het feit, dat vele belangstellenden de Bibliotheek met geschenken
verrijkten.

Gebouwen en Inboedel: Hoewel op de begroting 1950 een bedrag van f 2.500,—
was uitgetrokken ter voorziening in nodige reparaties aan het gebouw, werd in
het verslagjaar met het oog op de hoge prijzen en minder gunstige financiële toe-
stand volstaan met het gewone onderhoud.

Financiën: Ook in het verslagjaar zou het Instituut zijn reglementair voor-
geschreven wetenschappelijke publicaties niet hebben kunnen uitgeven zonder de
van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek verkregen
subsidie ad f 7.000,—, voor welke gewaardeerde steun het Bestuur dan ook zeer
dankbaar is. Ook mocht het Instituut van de Regering der Republiek Indonesië
nog een bedrag van f 3.000,— ontvangen, zijnde het totaal van de over 1946-1950
nog niet uitbetaalde subsidies van f 600,— per jaar.

Door het ter beschikking komen van genoemde subsidies en door een zuinig
gevoerd beheer is het mogen gelukken het jaar 1950 zonder tekort af te sluiten
(op de begroting was dat tekort aanvankelijk geraamd op f 15.000,—). Daar echter
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in het vervolg niet meer op werk-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek gerekend kan worden, heeft het bestuur zich
ter verkrijging van een vaste subsidie reeds tot de Regering gewend. Hierop is nog
geen beschikking ontvangen.

Ten slotte moge hier nog worden aangetekend, dat op het eind van het verslagjaar
de effecten-portefeuille is herzien ten einde een meer evenwichtige verhouding te
verkrijgen tussen het obligatie- en aandelen-bezit.

V E R S L A G V E R I F I C A T I E - C O M M I S S I E 1950

Ondergetekenden, Mr A. Weijnschenk en H. C. Kroes, door het Bestuur van het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde aangewezen als leden van
de Verificatie-Commissie voor het boekjaar 1950, hebben na gedane werkzaamheden
geconstateerd:

a. Dat, door middel van genomen steekproeven in uiteenlopende delen der ad-
ministratie, de rekening^ en verantwoording door de betrekkelijke bescheiden
zijn gedekt.
Gewettigd is dan de conclusie, dat het beheer door de penningmeester en
adjunct-penningmeester nauwkeurig is gevoerd.

b. Dat de effecten-portefeuille een vrij ingrijpende wijziging heeft ondergaan mid-
dels verkoop van stukken voorkomende op de fondsen-staat 1950 en van de
opbrengst ervan aankoop van nieuwe waarden.
Wel is waar hebben de mutaties plaats gevonden na ultimo December 1950
(einde boekjaar 1950), nochtans heeft de commissie gemeend — moeilijk anders
voor de vervulling van de verificerende taak — de betreffende verkoop- en aan-
kooporders na te moeten gaan.
Aan de hand hiervan is de inhoud van de getoonde effecten-portefeuille in orde
bevonden.

Naar aanleiding van haar bevinding geeft de commissie gaarne het Bestuur in
overweging de penningmeester en adjunct-penningmeester voor het beheer over
1950 acquit te verlenen.

Erkentelijk zijn ondergetekenden, ten slotte, voor het herhaald vertrouwen in het
doen van deze werkzaamheid, dat het Bestuur hun heeft geschonken.

De commissie voornoemd:
Mr A. WEIJNSCHENK
H. C. CROES

Den Haag, 14 Februari 1951
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