
BESTUURSVERGADERING

VAN 21 AUGUSTUS 1865.

Tegenwoordig de heereii jhr. mr. H. C. van der Wijck,
vice-president, E. Francis, prof. J. Hoffman, A. D. van
der Gon Netscher, A.P . Godon, P . J . B . C. Robidévan
der Aa en de Secretaris.

Bij afwezigheid van den Voorzitter wordt de vergadering ge-
opend door den vice-piesident.

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd.
Daarna worden voorgelezen brieven van de heeren J. Keu-

renaer te Delft, dd. 27 Julij j l . , G. H. J. Elliot Boswel,
dd. 27 Julij j l . , en C. Suermondt, namens den heer G. Suermoudt,
bevattende het verzoek om ontslag als leden van het Instituut.

Op grond van art. 4 van het Eeglement wordt den Secretaris
opgedragen, die heeren indachtig te maken, dat het Instituuts-
jaar reeds is ingegaan met 1 Mei.

De Secretaris deelt den inhoud mede van een brief van den
heer dr. C. Swaving, lid-donateur, te Delft, dd. 1 dezer, de
mededeeling behelzende, dat, dewijl hem sedert 1860 noch boeken
of bijdragen, noch' kwitantien zijn aangeboden, hij bezwaar maakt
tegen de vordering van contributien sedert dat tijdstip, doch
volgaarne over 1865 als gewoon lid zal bijdragen.

De vergadering, overwegende, dat, welke ook de oorzaak moge
zijn, dat in Indië en later bij terugkomst in Nederland de bij-
dragen en werken aan voornoemd lid niet geregeld zijn toege-
zonden, de bedenkingen, door hem geopperd, niet ongegrond
schijnen, besluit den heer Swaving te doen kennis geven, dat
daarvan is aanteekeuing gehouden, en hij mitsdien als gewoon
lid des Instituuts aangemerkt wordt.

De Penningmeester deelt mede, dat de leden , de heeren J. J.
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Meder en W. Stiicker, verklaren reeds vroeger voor liet lid-
maatschap des Instituuts te hebben bedankt.

Hoezeer niet blijkt, dat daarvan uit Indië, noch hier te lande
berigt is ontvangen, wordt door het Bestuur daarin berust en
daarvan aanteekening gehouden.

De Secretaris geeft kennis, dat, overeenkomstig het besluit
in de Bestuursvergadering van den 8sten Julij jl. genomen, mr.
S. Keyzer als voormalig secretaris des Instituuts om inlichting
is verzocht ten aanzien der daarbij bedoelde kaart van de Karimon-
Java eilanden, gevoegd geweest bij eene in der tijd door den heer
D. Scheltema ingezonden bijdrage, eii dat dien ten gevolge eindelijk
die kaart door den heer Keyzer terug bezorgd en door den Se-
cretaris aan den eigenaar weder aangeboden is.

Vervolgens wordt een brief voorgelezen van genoemden heer
Scheltema, dd. 16 dezer, de ontvangst erkennende van de be-
doelde groote kaart, onder opmerking dat nog eene andere kleinere
kaart ontbreekt, ook bedenkingen aanvoerende tegen het besluit
omtrent de plaatsing van voormeld stuk, genomen in de Be-
stuursvergadering van den £8s'<™ December 1864.

Dewijl de tegenwoordige Secretaris noch de kaarten noch het
manuscript van den heer Scheltema immer onder de oogen heeft
gehad en alzoo verklaart in deze zaak geene opheldering te kunnen
geven, noch tot dusver eenige meerdere inlichting van zijnen
voorganger te hebben erlangd, besluit het bestuur den heer D.
Scheltema de verzekering te doen geven, dat nogmaals een onder-
zoek ook naar de door hem bedoelde kaart ingesteld en de uit-
slag daarvan hem zoo spoedig mogelijk medegedeeld zal worden.

Verder wordt voorlezing gedaan van een brief van het Hoofd-
bestuur van het Nederlandsen Bijbelgenootschap, dd. 15 dezer,
inlichting vragende, of de redactie der Bijdragen van liet In-
stituut genegen is daarin op te nemen een opstel getiteld:
-MafewcAe «preeteoorr/e» e» opreed»yze», trarsameW
e» op^eAeWerrZ fZoor ƒƒ. C. Xtó&Èerfv en daarvan een zeker
aantal, bijv. 50 exemplaren van het geheele stuken 50 van den
Maleisclien tekst, afzonderlijk gratis af te staan aan den schrijver.

De Vergadering verklaart op de medewerking van het Bijbel-
genootschap allezius prijs te stellen, doch acht het wenschelijk
van voorschreven stuk keunis te nemen of het althans aan eene
bevoegde beoordeeling te onderwerpen, alvorens tot de plaatsing
in de Bijdragen des Instituuts te besluiten; zoodat de Secretaris
wordt uitgenoodigd, het Hoofdbestuur van dat genootschap
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van voormeld manuscript te vragen, onder mededeeling, dat,
bij de plaatsing daarvan, de gestelde voorwaarden ingewilligd
zullen worden, het tijdstip dier plaatsing echter afhankelijk stel-
lende van de gelegenheid, die de Redactie daartoe zal kunnen
aanwijzen.

Het Bestuur, het wenschelijk achtende dat omtrent de plaat-
sing van eene door het lid des Instituuts den heer A. M. Coster,
te Suriname, ingezonden beschrijving van het leven, de zeden
en gewoonten der Boschnegers in de kolonie Suriname en het
daarbij gevoegd verslag eener reis in de bovenlanden van Coppe-
name spoedig eene beslissing worde genomen, die tot dusver is
vertraagd door de ontstentenis van een voorzitter en een
secretaris van de 4* afdeeling, besluit inmiddels het lid des
Bestuurs, den heer A. D. van der Gon Netscher, te ver-
zoeken , het Bestuur met zijn advies omtrent het voormelde stuk
te willen voorlichten.

De heer Robidé van der Aa, daartoe uitgenoodigd, verklaart
zich bereid een verslag in te dienen omtrent de waarde en het
al of niet wenschelijke tot opname in de Bijdragen des Insti-
tuuts van eenen indertijd ingezonden afstands wijzer van de Kust
van Guinea.

De Secretaris geeft kennis, dat, vermits de heer dr. Keyzer,
die in het bijzonder zich had belast met de uitgave van het
werk van den heer mr. van der Chijs over Japan, daaromtrent
geene inlichting heeft gegeven, aan den schrijver zelven het ver-
zoek is gerigt, om ten aanzien der hem door den uitgever Fr.
Muller te Amsterdam sedert geruimen tijd toegezonden laatste
drukproeven eenig berigt te willen inzenden.

Eindelijk wordt ter sprake gebragt de benoeming van een
adjunct-secretaris, doch vermeent de meerderheid der vergadering
de beslissing daarover te moeten verdagen tot de volgende Be-
stuursvergadering; waarna deze bijeenkomst wordt gesloten.
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