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JAARVERSLAG

Zoals in een noot bij de publicatie van het vorige jaarverslag in de Bijdragen
reeds voorlopig is vermeld, nam de algemene ledenvergadering van 21 maart 1959
met meer dan de vereiste meerderheid van 2/3 der stemmen het bestuursvoorstel
aan om art. 1 en 9 van het Reglement als volgt te wdjzigen:

Art. 1. Het Koninklijk Instituut is gevestigd te 's-Gravenhage. Zodra in een door
de Rijksuniversiteit te Leiden gesticht nieuw centrum voor oosterse studien de
gelegenheid aanwezig is voor de huisvesting van het Instituut, met inbegrip van
een doelmatige opstelling van zijn verzamelingen, en daarbij het behoud van de
zelfstandigheid van het Instituut is gewaarborgd, zal de huisvesting van het
Instituut naar Leiden worden overgebracht; door deze overbrenging zal tevens
de statutaire zetel van het Instituut naar Leiden zijn verplaatst.

In art. 9 wordt na de eerste zin ingevoegd: Er wordt naar gestreefd in de samen-
stelling van het bestuur zoveel mogelijk tot uitdrukking te brengen, dat het In-
stituut een nationaal karakter draagt.

Dit besluit werd genomen nadat tijdens een onderhoud van het bestuur met een
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Den Haag duidelijk gebleken was,
dat van de gemeente Den Haag geen steun van enige betekenis te verwachten valt
voor de verdere ontwikkeling van het Instituut.

Het bestuur stond nu voor de taak om met zo weinig mogelijk kosten de nodige
voorzieningen te treffen om in het huidige gebouw te kunnen verder werken tot de
zetelverplaatsing naar Leiden een feit zal worden, hetgeen naar schatting tussen
1965 en 1970 zal z\jn.

Uitbreiding van kantoorruimte werd verkregen doordat na het vertrek van de
heer F. Vels eind december 1958 de conciergewoning op de eerste verdieping vrij
kwam. Er werd geen nieuwe concierge benoemd; de bewaking van het gebouw
werd op andere wijze geregeld. In de loop van het jaar werden boven een kamer
voor de secretaris en een voor de redactie ingericht; bovendien werd ook de kaar-
ten- en handschriftenkamer van gasverwarming voorzien en opnieuw behangen,
terwijl gang en trappenhuis geschilderd werden.

Ter voorziening in het gebrek aan magazijnruimte werd een plan ontworpen
voor verbouwing van de leeszaal tot boekenmagazijn en indenting van de grote
middenzaal als leeszaal, zodanig dat de mogelijkheid blijft bestaan om deze zaal
en de bestuurskamer samen voor vergaderingen te gebruiken. Enkele zeer weinig
gevraagde reeksen van boekwerken zullen op de zolderverdieping geplaatst worden.
Voor het nieuwe magazdjn werden uitneembare stalen boekenrekken aangeschaft,
die te zijner tijd ook te Leiden dienst zullen kunnen doen. Door deze, betrekkelyk
weinig kostbare, voorzieningen zal het naar wij hopen mogelijk zijn de aanwinsten
van de bibliotheek en de snel groeiende voorraad van eigen publicaties onder te
brengen gedurende de eerstkomende 5 a 10 jaren.

Het werk in het Instituut ondervond ernstige stagnatie door personeelsgebrek,
o.a. tengevolge van ziekte van de adjunct-secretaris. Sedert april konden slechts
de meest urgente lopende zaken afgedaan worden. Dat dit op bevredigende wijze
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296 JAARVERSLAG.

kon geschieden was te danken aan de toewijding van de heren Barre en M. Vels.
Het werk aan de bibliotheek en andere verzamelingen kwam hierdoor echter in het
gedrang. Er ontstond achterstand in de titelbeschrijving, de aankoop, het bindwerk,
het schaduwarchief, het inventariseren van foto's en kaarten. Het werk aan het 4de
supplement op de catalogue kwam bijna geheel tot stilstand.

Onbelemmerde voortgang had daarentegen, dank zij de samenwerking met het
Nederlandse Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen, financiele steun
van de Ned. Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek en het belange-
loos verrichte werk van de redactie-commissie, de publicerende taak van het In-
stituut. Wei was het aantal verschenen publicaties geringer dan in het vorige jaar,
maar de omvang bedroeg aanzienlijk meer en bovendien werd reeds zeer veel werk
verricht voor een groot aantal publicaties in voorbereiding.

Het Nederlandse Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen werd eind
1959 opgeheven. Uit de gelden van dit Instituut zijn nog aanzienlijke bedragen ge-
reserveerd voor de uitgave van 3 delen in de Bibliographical Series en 13 werken
in de Translation Series, die door ons Instituut verzorgd worden.

Dr. F. S. Eringa ging voort met het persklaar maken van het Soendase woorden-
boek van wijlen R. A. Kern; hiervoor werd in de loop van het jaar bovendien de
medewerking van Prof. Dr. A. A. Fokker verkregen. Ter perse zijn een Kapauku
woordenboek van M. Doble en een Tuamotu woordenboek van J. F. Stimson en
D. S. Marshall. Ook in de serie Verhandelingen zullen binnenkort weer verschillende
delen uitkomen.

Dat vooral onze Engelse publicaties op de internationale boekenmarkt gewild
zijn, blijkt uit de opbrengst van de verkoop, die meer dan 23500 gld bedroeg; het
aandeel van het Instituut hierin bedroeg ruim 12000 gld.

In het vorige jaarverslag werd er reeds op gevrezen, dat door de grote activiteit
van het Instituut op het gebied der publicaties een te zware last drukt op enkele
personen. Het besluit tot verplaatsing van de zetel van het Instituut naar Leiden
opent het perspectief op nauwe samenwerking met de Leidse Universiteitsbiblio-
theek t.a.v. het beheer der verzamelingen, zodat in de toekomst het personeel van
het Instituut meer dan voorheen ten dienste van de redactie-commissie zal staan.
Er dienden echter op korte termijn ten deze voorzieningen getroffen te worden en
het bestuur stelde daarom een urgentie-programma voor de personeelsformatie op,
waarop als eerste desideratum voorkomt een leidinggevende wetenschappelijke
kracht. Vervulling van deze wens in het komende jaar is thans gewaarborgd door-
dat de Rijksuniversiteit te Leiden toezegde aan de wetenschappelijke hoofdambte-
naar Dr. P. Voorhoeve, na beeindiging van zijn werkzaamheid aan de Universiteits-
bibliotheek eind 1959 een taak op te dragen die hem gelegenheid zal geven weten-
schappelijk werk voor het Instituut te doen. In afwachting daarvan werd Dr.
Voorhoeve reeds met ingang van 1 oktober tot secretaris benoemd.

Samenwerking werd verkregen met het Nederlandse Genootschap voor Anthropo-
logie, afd. Culturele Anthropologie en de Nederlandse Ethnologenkring. Deze
samenwerking zal leiden tot uitbreiding van de Bij dragen tot de taal-, land- en
volkenkunde met een extra nummer per jaar, gewijd aan thema's op het terrein
van de theoretische Culturele Anthropologie. Dit extra-nummer zal verschijnen
in combinatie met een der vier gewone nummers, waarvan de inhoud zoveel moge-
lijk daaraan zal worden aangepast.

Prof. Dr. A. J. F. Kobben, voorzitter van de Nederlandse Ethnologenkring, zal
voor dit nummer met de redactie van de Bijdragen samenwerken.

In het jaar waarin in het Reglement werd vastgelegd dat het Instituut een nationaal
karakter heeft, kwam in feite het internationale karakter op verschillende wijze
naar voren: verscheidene niet-Nederlanders werden tot lid, een tot erelid benoemd;
onder de auteurs van artikelen in de Bijdragen waren vijf niet-Nederlanders, van
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wie er twee in het Nederlands, drie in het Engels schreven. Bijna de helft van de
Bijdragen bestond uit Engelse artikelen. In de Verhandelingen verscheen een pu-
blicatie van een niet-Nederlandse auteur in het Engels; in de Translation Series een
bundel artikelen van een Nederlandse auteur in Engelse vertaling; als afzonderlijke
werken verschenen drie boeken in het Nederlands, waarvan een een niet-Nederlander
als mede-auteur heeft. Helaas werd met de grootste groep van de buitenlandse
leden: die in Indonesie, ook in dit jaar nog geen geregeld contact verkregen. Voor
zover hun adressen met enige zekerheid bekend waren werd voortgegaan met
toezending der Bijdragen, die soms terugontvangen werden, soms hun bestemming
bleken bereikt te hebben.

Begunstigers en leden.

Beschermvrouwe is Hare Majesteit de Koningin.
De algemene vergadering benoenide Prof. W. Aichele te Hamburg wegens zijn

verdiensten voor de Indonesisehe studien tot erelid.
Een nauwkeurige vergelijking van de ledenadministratie bij de penningmeester

en die bij het secretariaat bracht enkele kleine verschillen aan het licht. Waar de
opgaven in dit verslag afwijken van het vorige jaar betreft het dus niet steeds wer-
kelijke mutaties, maar in enkele gevallen administratieve correcties.

Ereleden 3
Corresponderende leden 5
Donateurs 6
Gewone leden en contribuerende instellingen . . 282
Student-leden 94

Wanneer wij de leden in Indonesie, waarmee in het afgelopen jaar geen contact
was, buiten beschouwing laten, dan kunnen de laatste twee rubrieken thans als volgt
onderverdeeld worden:

Gewone leden in Nederland 160
Gewone leden in het buitenland 58
Contribuerende instellingen in Nederland 19
Contribuerende instellingen in het buitenland . . . . 5
Student-leden (alleen in Nederland) 31

In de secretariaatsadministratie komen nog 40 gewone leden en 63 student-leden
in Indonesie voor, aan wie de Bijdragen worden toegezonden.

Bestuur

Aan de beurt van aftreden waren de bestuursleden: Drewes, Van Lier, Pott en
Sluyterman van Loo. De laatste werd als penningmeester herkozen. Verder werden als
bestuursleden gekozen de heren Van Baal, Jonkers en Pijper. De vacatures ontstaan
door het tussentijds aftreden van de heren Van der Hoop en Voorhoeve werden niet
vervuld. De heer Voorhoeve was op 17 januari uit het bestuur getreden om meer
tijd te kunnen besteden aan het werk voor de bibliotheek van het Instituut.

Voor 1959 was het bestuur als volgt samengesteld: Prof. Dr. G. W. Locher, voor-
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zitter; Prof. Dr. L. Onvlee, ondervoorzitter; Dr. J. Keuning, secretaris tot 30 Sep-
tember, daarna lid; Mr. L. W. Sluytennan van Loo, penningmeester. Leden: Dr.
J. van Baal, Mr. N. Debrot, Dr. F. S. Eringa, Prof. Dr. Th. P. Galestin, Dr. H. J.
de Graaf, A. Jonkers, Dr. C. Nooteboom, Prof. Dr. G. F. Pijper en Prof. Dr. E.
M. Uhlenbeck.

Sedert 1 oktober trad als secretaris volgens art. 10 al. 3 van het Reglement op
Dr. P. Voorhoeve.

Commissarissen.

Wij zijn er nog niet in geslaagd een geregeld contact tot stand te brengen met
onze vertegenwoordiging in Indonesie. Commissaris voor Nederlands Nieuw-Guinea
bleef Dr. J. V. de Bruijn te Hollandia. Voor Australie werd Dr. J. Bastin opgevolgd
door Dr. F. H. van Naerssen te Sydney. De commissaris voor Malaya, Singapore
en Noord-Borneo, de heer C. Skinner woont thans te Kuala Lumpur. Vooral de heer
Skinner verrijkte de bibliotheek van het Instituut weer door vele aankopen; ook
zond hij belangwekkende mededelingen over de stand van het wetenschappelqk
onderzoek en onderwijs in Malaya en Singapore.

Personeel.

De adjunct-secretaris de heer P. L. Holscher moest in begin april zijn werk-
zaamheden staken ten gevolge van een ernstige ziekte, welke hem ten slotte noopte
om met ingang van 1 oktober ontslag te nemen.

Mevrouw H. A. Creutzberg-van Idsinga, die de laatste tijd slechts een gedeel-
telijke taak bij het Instituut vervulde, nam met ingang van 1 juli ontslag. In haar
plaats werd met ingang van 1 oktober, eveneens met gedeeltelijke taak, benoemd
mevrouw W. E. Haver Droeze-Hulswit, die reeds vroeger werkzaamheden voor de
redactie-commissie had verricht. Haar tijd wordt ook nu nog vrijwel geheel door
werk voor de redactie in beslag genomen.

De functie van de heer H. L. Barre werd met ingang van 1 januari ingepast in
de overeenkomstige rang bij de Universiteitsbibliotheek.

Met ingang van 1 februari werd de heer M. Vels, broeder van de vroegere con-
cierge F. Vels, aangesteld als magazijnbediende; hy verleent thans ook hulp bij
de uitlening en de administratie.

VeTgaderingen.

Er werd een algemene ledenvergadering gehouden op 21 maart.
Het bestuur kwam bijeen op 17 Jan., 21 febr., 21 maart, 18 april, 23 mei, 28 sept.,

17 okt., 21 nov. en 19 dec.
In de vergadering van 17 oktober deden de heer en mevrouw Hooykaas-van

Leeuwen Boomkamp voor bestuur en genodigden mededelingen over hun werk op
Bali.

Verzamelingen.

B i b l i o t h e e k . Het gebruik van de bibliotheek liep nog verder terug. Ongeveer
500 boeken werden ter inzage gevraagd (v.j. 1617), terwgl 679 boeken werden
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uitgeleend (v.j. 925). Schenkingen werden ontvangen van de volgende instellingen
en personen:

Afrika-Instituut, Algemeen Rijksarchief, Ambassade van Argentinie, Ambassade
van India, Ambassade van Pakistan, Curagaosche Bank, Gouvernement van de
Nederlandse Antillen, Gouvernement van Nederlands Nieuw-Guinea, Gouverne-
ment van Suriname, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Konink-
lijke Pakketvaart Maatschappij, Koninklijke Petroleum Maatschappij, Koninklijke
Rotterdamsche Lloyd, Landbouwhogeschool, Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Ministerie van Zaken Over-
zee, Ministerie van Onderwijs en Cultuur van Brazilie, Museum van Land- en
Volkenkunde Rotterdam, Nederlandsche Handel Maatschappij, Nederlands Insti-
tuut voor Internationale Culturele Betrekkingen, Nederlandse Organisatie voor
Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek, Nederlandse Stichting voor Culturele Samen-
werking met Suriname en de Ned. Antillen, N.V. Obor/Djakarta, Openbare Lees-
zaal en Bibliotheek 's-Gravenhage, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Stich-
ting voor de Ontwikkeling van de Machinale Landbouw in Suriname, Surinaamse
Volkscredietbank, Uitgeverij W. van Hoeve, United Nations, Vereniging Surinaams
Bedrijfsleven;

A. J. Bernet Kempers, W. A. Braasem, W. Ph. Coolhaas, H. J. de Graaf, A. N.
J. Th. a Th. van der Hoop, C. Hooykaas, A. B. J. Jansen, de erfgenamen van
Ir. L. V. Joekes (welke tevens een grote verzameling foto's schonken), A. Jonkers,
J. H. Maronier, K. Neijs, D. J. H. Nijessen, Fr. Oudschans Dentz, E. B. Vogler,
P. Voorhoeve, P. Wagenaar Hummelink.

Het spreekt vanzelf dat het geringe gebruik dat momenteel van de bibliotheek
gemaakt wordt geen reden mag zijn om in de aanvulling te verslappen. Hierdoor
zouden lacunes ontstaan, die later, wanneer de plannen om de bibliotheek door
samenwerking in een groter geheel beter tot haar recht te doen komen verwezen-
lijkt zijn, moeilijk meer aan te vullen zouden zijn. Het bestuur is dan ook alien
die er aan medewerkten om de bibliotheek te verrjjken, zeer erkentelijk.

Gedurende de eerste maanden van het jaar werkte Dr. P. Voorhoeve mede aan
de redactie van het 4de supplement op de catalogus. De directeur van de Univer-
siteitsbibliotheek te Leiden stond hem toe dit werk ten dele in zijn diensttijd te
doen. Ook Mevrouw C. Vreede-de Stuers verleende enige tijd haar medewerking.
Beiden moesten echter wegens tijdgebrek dit werk opgeven. De West-Indische
rubrieken werden door de heer B. J. Hoff bijgewerkt.

A n d e r e v e r z a m e l i n g e n . Conservator van de foto- en prentenverzameling
was Dr. J. Keuning, van de kaarten en de Hollandse handschriften Dr. H. J. de
Graaf en van de Indonesische handschriften Dr. P. Voorhoeve. Behalve de reeds
genoemde foto's uit de collectie Joekes was de belangrijkste aanwinst een zevental
voorbeelden van Javaanse boekversiering uit de Engelse tijd (ca. 1815), die door
aankoop werden verkregen.

Publicaties.

Van de Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde verschenen de afleveringen
4 van deel 114 en 1, 2 en 3 van deel 115.

In de reeks Verhandelingen verscheen deel XXVII: H. J. Marks, The first Contest
for Singapore, 1819-1824.

In de Translation Series, uitgegeven voor het Nederlandse Instituut voor Inter-
nationale Culturele Betrekkingen, verscheen: W. H. Rassers, Pafiji, the Culture
Hero. A structural study of religion in Java.
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Als afzonderlijke werken werden uitgegeven:
K. G. F. Steller en W. E. Aebersold, Sangirees-Nederlands woordenboek met
Nederlands-Sangirees register. (Uitgeg. met steun van de Ned. Organisatie voor
Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek).
P. Donatus Dunselman, Uit de literatuur der Mualang-Dajaks.
P. Drabbe, Kaeti en Wambon, twee Awju dialecten.

De redactie-commissie bestond uit de heren Bosch, Uhlenbeck, Bertling, Teeuw,
P. E. de Josselin de Jong en (sedert november) Voorhoeve.

Riiil van edita.

De ruil van publicaties met instellingen in binnen- en buitenland bleef vrijwel
constant.

Financien.

De begroting voor 1959 gaf aan: / 76.400 aan inkomsten, waarbij gerekend
werd op een rijkssubsidie die evenals het vorige jaar / 35.000 bedroeg; / 98.850
aan uitgaven, zodat het tekort / 22.450 zou bedragen.

De exploitatierekening sluit met een nadelig saldo van / 2.218,60 bij een bedrag
van / 82.800,88 aan inkomsten en / 85.019,48 aan uitgaven. De meerdere inkomsten
waren geheel te danken aan de opbrengst van het boekenfonds; de mindere uit-
gaven waren in hoofdzaak een gevolg van de bovenvermelde personeelsmoeilijkheden,
waardoor niet op voile kracht gewerkt kon worden. Een onvoorziene uitgave vormde
een bedrag van / 3.200, dat indertijd door het Instituut was toegezegd als maximum
bijdrage voor het taalonderzoek van Dr. J. C. Anceaux op Nieuw-Guinea, in eerste
instantie bestemd voor de aankoop van instrumenten. Bij de eindafrekening bleek
het noodzakelijk dat het Instituut niet alleen het instrumentarium bekostigde
maar ook aan de algemene kosten bijdroeg.

DE SECRETARIS
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