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JAARVERSLAG 1976

VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR

TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE

Een hoogtepunt van het verslagjaar was de viering van het feit dat het
Koninklijk Instituut 125 jaar geleden, op 4 juni 1851, was opgericht.
Het bestuur benoemde een commissie bestaande uit Prof. dr. A. Teeuw,
Prof. dr. J. D. Speckmann en Drs. R. S. Kami, die het programma van
deze herdenking voorbereidde, bijgestaan door het gehele personeel van
het Instituut. Op vrijdag 10 september werd van 15.30 tot 16.50 uur
een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden in tegenwoor-
digheid van Z.K.H. Prins Claus, Staatssecretaris Dr. G. Klein, de Am-
bassadeurs van Indonesië en Suriname, de Burgemeester van Leiden,
en de Voorzitter en Secretaris van het College van Bestuur van de
Leidse Universiteit, waaraan voorts door enkele honderden leden en
genodigden werd deelgenomen.

In zijn openingstoespraak besteedde de voorzitter, Dr. A. J. Piekaar,
aandacht aan de geschiedenis en de huidige activiteiten van het Instituut
en aan de betekenis van de drie in dit jaar tot ereleden benoemde
geleerden. De Staatssecretaris belichtte daarna in zijn rede de eerste
contacten van het Instituut met het Departement en de thans daar
bestaande visie op de positie van instellingen als dit. Beide toespraken
verschenen enige maanden later in druk in de vierde aflevering van de
Bijdragen van dit jaar. Tot slot van de vergadering sprak het erelid
Prof. C. Boxer op geestige wijze over aspecten ontleend aan zijn vak-
gebied, de koloniale historie. De vergadering werd gevolgd door een
druk bezochte receptie. De hoge gasten bezichtigden als eersten de kleine
tentoonstelling die voor deze gelegenheid was ingericht en die door een
keuze van boeken, manuscripten, prenten, foto's en publikaties een in-
druk van de collecties en de arbeid van het Instituut verschafte. Het
gezelschap maakte vervolgens een rondgang langs de verschillende af-
delingen van het Instituut, waar medewerkers mede aan de hand van
speciaal aangebrachte plakborden informatie gaven. Ook vele andere
aanwezigen maakten gebruik van de gelegenheid tot bezichtiging van
de tentoonstelling en het Instituut. Allen ontvingen als feestgave een
exemplaar van het door Drs. F. G. P. Jaquet voor dit doel samengestelde
"Overzicht van Publikaties", dat in chronologische volgorde de titels
bevat van alle door het Instituut sinds zijn bestaan gepubliceerde uit-
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gaven. De aanwezigen genoten vervolgens van een Balische wajangvoor-
stelling, opgevoerd door mevrouw Drs. H. I. R. Schoterman-Hinzler.
De feestelijkheden werden 's avonds besloten met een uitgebreide rijst-
tafel.

In het kader van de herdenkingen werd op 15 september een half-
daagse studieconferentie gehouden over "Prospects and Priorities for
Caribbean Studies", georganiseerd door de Caraïbische Afdeling. Dr.
Sydney Mintz (Johns Hopkins University) behandelde het thema vanuit
een Amerikaans perspectief en Dr. Malcolm Cross (University of Surrey)
vanuit een Brits. Met een paneldiscussie onder leiding van mevrouw
Dr. A. M. de Waal-Malefijt werd de conferentie, die grote belangstelling
trok, besloten.

Op 24 september werd een half daagse studieconferentie over "Indo-
nesian Studies in Europe: Problems and Prospects" gehouden, welk
thema werd belicht door Dr. Bernhard Dahm uit Kiel, Dr. Russell Jones
uit London, Dr. Christian Pelras uit Parijs en door Prof. dr. A. Teeuw.
Na een gezamenlijke maaltijd hield 's avonds Mr. Koesnadi Hardjasoe-
mantri van de Indonesische Ambassade een inleiding. Ook deze con-
ferentie werd door een groot aantal belangstellenden bijgewoond.

Het personeel van het Instituut, dat door het verrichten van het vele
extra werk van de voorbereidingen en tijdens de feestdagen zelf zeer
tot het slagen daarvan bijdroeg, vierde het jubileum op 9 september
gezamenlijk met een boottocht op de binnenwateren van Zuid-Holland.

De vorig jaar door het bestuur ingestelde Commissie Doorlichting,
vergaderde dit jaar twaalf maal ter critische beschouwing van de werk-
zaamheden van de verschillende onderdelen van het Instituut in ge-
sprekken met de betrokken afdelingshoofden. De commissie stelde twee
tussentijdse adviezen aan het bestuur voor, een betreffende het con-
serveren en toegankelijk maken van de collectie tekeningen en een
aangaande het aanschafbeleid van de bibliotheek, welke beide door het
bestuur werden aanvaard.

Met de Leidse Universiteit werd overleg gevoerd ten aanzien van
de opname van het Instituut in de universitaire nieuwbouwplannen op
het Doelenterrein te Leiden, het zgn. WSD-project. In juli kwam een
globaal programma van eisen gereed, waarin ook de voor het Instituut
benodigde ruimten, op adequate wijze waren opgenomen.

De Uitgeverij Nijhoff deelde mede wegens economische redenen niet
langer in staat te zijn Instituutspublikaties voorzover ouder dan vijf jaar
in voorraad en verkoop te houden. Een regeling werd getroffen waar-
door de voorraad door het Instituut zou worden teruggenomen en de
verkoop voor zover mogelijk via Boekhandel Nijhoff zou worden voort-
gezet.
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Leden en Begunstigers

Overzicht van het aantal leden op 31 december 1976

483
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Bestuur
Aan de beurt van aftreden waren de bestuursleden Dr. H. J. M. Claessen,
Prof. dr. H. G. Schulte Nordholt, Prof. dr. H. U. E. Thoden van Velzen,
Prof. dr. A. Teeuw en Prof. dr. E. M. Uhlenbeck. In de algemene leden-
vergadering werden bij acclamatie tot nieuwe bestuursleden gekozen
Dr. C. Baks, Dr. S. Kooijman, Dr. A. F. Marks, Dr. J. J. Ras en Prof. dr.
J. W. Schoorl. Het bestuur benoemde Dr. R. Roolvink tot ondervoor-
zitter.

In het verslagjaar was het bestuur derhalve als volgt samengesteld:
Dr. A. J. Piekaar, voorzitter; Dr. R. Roolvink, ondervoorzitter; Mr. L. W.
Sluyterman van Loo, eerste penningmeester; Dr. P. J. van Leeuwen,
tweede penningmeester; Prof. dr. J. van Baal; Dr. C. Baks; Prof. dr.
J. A. A. van Doorn; Dr. B. Gunawan; Dr. S. Kooijman; Dr. A. F.
Marks; Dr. J. J. Ras; Prof. dr. J. W. Schoorl; Prof. dr. J. D. Speckmann;
Prof. mr. G. van den Steenhoven; Prof. dr. S. L. van der Wal. Algemeen
secretaris volgens Artikel 14, 2de lid der Statuten was Dr. J. Noorduyn.

Commissies

De samenstelling van de Redactie-Commissie onderging wijziging door-
dat Prof. dr. A. J. F. Köbben aftrad als lid. Hij werd opgevolgd door
Dr. P. Kloos. Gedurende het verslagjaar was de Commissie derhalve als
volgt samengesteld: Mevrouw Prof. dr. M. A. P. Meilink-Roelofsz, voor-
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zitter; Dr. B. J. Boland, secretaris en redacteur Verhandelingen en Wer-
ken; Dr. J. J. Ras, redacteur Bibliotheca Indonesica; Dr. R. Roolvink,
redacteur Bijdragen (artikelen); Dr. C. Baks, redacteur Bijdragen
(recensies); Prof. dr. P. E. de Josselin de Jong; Dr. P. Kloos; Dr. S.
Kooijman; Dr. J. Noorduyn; Prof. dr. P. H. Pott; Prof. dr. A. A.
Trouwborst.

De samenstelling van de Advies-Commissie voor de Caraïbische af-
deling onderging de volgende wijzigingen: Drs. J. I. Goudsmit trad af
en werd opgevolgd door Drs. J. Ooyens, en Prof. dr. H. U. E. Thoden
van Velzen trad af en werd opgevolgd door mevrouw Drs. A. Klomp.
De Commissie was gedurende het verslagjaar derhalve als volgt samen-
gesteld: Prof. dr. J. D. Speekmaan, voorzitter; Drs. R. Th. J. Buve,
secretaris; Dr. P. C. Emmer; Prof. dr. H. Hoetink; Drs. A. Jonkers;
Mevrouw Drs. A. Klomp; Prof. dr. A. F. J. Köbben; Dr. H. E. Lamur;
Prof. dr. R. A. J. van Lier; Dr. E. Meerum Terwogt; Drs. J. W. van
Nieuwenhuysen; Dr. J. Noorduyn; Drs. J. Ooyens; Dr. J. de Palm; Dr.
L. F. Triebels; Prof. dr. J. Voorhoeve; corresponderend lid: Drs. R. A.
Romer te Willemstad, Cura$ao.

De Advies-Commissie voor de Afdeling Documentatie Modern Indo-
nesië was als volgt samengesteld: Mevrouw Prof. dr. E. Allard; Dr. B.
Gunawan; Drs. R. S. Karni; Prof. dr. P. E. de Josselin de Jong; Dr. J.
Noorduyn; Dr. J. M. Pluvier; Dr. R. Roolvink; Drs. M. Sanders; Prof.
dr. H. G. Schulte Nordholt; Prof. Mr. G. van den Steenhoven; Mr. J. J.
Syatauw; Prof. dr. A. Teeuw, voorzitter; Drs. The Siauw Giap; Dr. F.
Tichelman; Prof. dr. S. L. van der Wal; Dr. Y. B. de Wit; Dr. M. O.
Woelders.

De Commissie voor Adat en Rechtsontwikkeling bestond uit de vol-
gende leden: Prof. dr. J. F. Holleman, voorzitter; Prof. dr. J. Prins;
Prof dr. H. G. Schulte Nordholt; Mr. H. W. J. Sonius; Prof mr. G.
van den Steenhoven; Mr. K. L. Tan en Mr. J. A. Zevenbergen.

Vergaderingen
De algemene ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 15 mei 1976
om 14.00 uur en werd bijgewoond door 54 leden en 5 gasten.

De Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 april 1975 en
het Jaarverslag over 1975 werden door de vergadering goedgekeurd.

Op voorstel van de Kas-Commissie, bestaande uit de heren Drs. C. D.
Grijns en Mr. J. A. Zevenbergen, werd op grond van het financieel
jaarverslag van de penningmeester over 1975 en de daarbij behorende
accountantsverklaring, volledig acquit en décharge verleend aan de
penningmeesters voor hun beheer gedurende het verslagjaar.

Het voorstel van het bestuur om de contributie voor gewone leden
met ingang van het jaar 1977 te verhogen tot ƒ50,— en voor student-
leden in Nederland tot ƒ 25,— werd door de vergadering aanvaard.

Op voorstel van het bestuur werden ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van het Instituut tot ereleden benoemd: Mevrouw Prof. dr.
M. A. P. Meilink-Roelofsz, Prof. mr. T. Alisjahbana en Prof. C. R.
Boxer.
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Na de pauze hield Prof. dr. A. J. Bernet Kempers een voordracht
met lichtbeelden over "Monumenten en monumentenzorg op Java in
1975". Aan de hand van dia's, die hij gedurende een recente reis over
Java had gemaakt, besprak spreker de huidige staat en verzorging van
een groot aantal Hindoe-Javaanse en enkele Nederlandse monumenten.
Na een dankwoord aan de spreker voor zijn interessante voordracht en
prachtige dia's sloot de voorzitter de vergadering om 16.45 uur.

Een buitengewone algemene ledenvergadering werd gehouden op
vrijdag 10 september ter gelegenheid van de viering van het 125-jarig
bestaan van het Instituut.

Bestuursvergaderingen werden gehouden op 21 februari, 10 april,
15 mei (twee maal), 28 augustus, 30 oktober en 18 december.

Personeelsmutaties

Met ingang van 1 januari 1977 nam de heer P. C. de Spaey ontslag
als hoofd van de administratie. In zijn plaats werd per 1 december
benoemd de heer R. E. Uijl.

Per 1 april werd de heer N. D. Noordhoek aangesteld als magazijn-
bediende. Deze benoeming was mogelijk doordat het tweede promotie-
stipendium — hopelijk tijdelijk — vacant bleef.

Mevrouw J. L. de Romijn-Van der Oord nam per 1 oktober ontslag
als secretaresse voor halve werktijd bij de Caraïbische Afdeling. In haar
plaats werd met ingang van 15 juni benoemd mevrouw M. Koppenberg-
Van den Heuvel. De aan deze afdeling verbonden doctoraal-assistent,
de heer R. Mevis, werd per 1 december opgevolgd door de heer Th.
Oltheten.

Mejuffrouw M. C. A. van Doorn beëindigde per 15 januari haar
functie als secretaresse voor halve werktijd bij de afdeling Redactie en
werd als literatuur-onderzoekster benoemd bij het Bureau Indonesische
Studies. Bij de Redactie werd zij per 1 januari opgevolgd door mevrouw
G. Moyer-Abrahams.

Met ingang van 1 november werd de werktijd van mevrouw M.
Gibson-Hilal als secretaresse bij de afdeling Documentatie Modern In-
donesië op haar verzoek tot halve dagen verminderd. Per 13 september
werd mevrouw J. A. A. Oudendorp-Vetter voor halve werktijd aan-
gesteld als ponstypiste bij deze afdeling.

Drs. J. W. Minderhout, oud-eerste vertegenwoordiger in Jakarta, nam
per 1 februari ontslag.

Bij het Bureau Indonesische Studies traden eveneens een aantal mu-
taties op. Drs. Ch. F. van Fraassen werd per 1 maart opgevolgd door
de anthropologe mevrouw Drs. A. Niehof en Drs. J. L. Blussé van Oud-
Alblas per 1 september door de heer A. Day, M.A. Met ingang van
1 september werd de werktijd van mej. Drs. M. Arts als secretaresse op
haar verzoek verminderd tot halve dagen en werd mevrouw C. M. T.
Niehof-Meijer benoemd voor de andere halve werktijd. Drs. H. M. J.
Maier voltooide per 1 april zijn aandeel in het onderwijs Nederlands
in Indonesië. Mevrouw M. Djajadiningrat-Nieuwenhuis trad per 15
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januari voor halve werktijd op als studiebegeleidster voor de groep
Indonesische anthropologen. Drs. D. Teljeur werd per 1 april 1976
aangesteld als coördinator van het Bibliografisch project en de dames
E. I. van der Meulen, M. J. C. Schouten, C. Touwen-Bouwsma en de
heer W. Oprel als student-assistenten bij dit project per 1 januari 1976.
Promotiestipendia werden toegekend aan Drs. J. J. M. Bijlmer per
15 juli 1976 en Drs. A. Kardinaal per 15 oktober 1976. Dr. T. Iskandar
werd per 15 juli aangesteld voor de vervaardiging van een catalogus van
de Maleise handschriften in de Leidse Universiteitsbibliotheek.

Bibliotheek

Ten opzichte van 1975 geeft het verslagjaar een stijging te zien van het
totale aantal uitleningen met 11 % (1976: 6336, 1975: 5685) bij een
kleine daling van 2 % van het totale aantal bezoekers (1976: 7155,
1975: 6992). Hieruit valt af te leiden dat het gebruik van de boekerij
intensiever is geworden.

1972 1973 1974 1975 1976

abs. ind. abs. ind. abs. ind. abs. ind. abs. ind.

leeszaal-
bezoekt,s 5810 100 6454 111 5804 99 6908 119 6751 116

geïntrodu-
ceerde
niet-leden 225 100 232 103 310 138 247 110 . 241 107

uitleningen
buiten de
leeszaal 2810 100 2762 98 3288 117 2961 105 3576 127

uitleningen
binnen de
leeszaal 2244 100 2214 99 3625 162 2724 121 2760 123

De door ruimtegebrek noodzakelijke herindeling van de magazijn-
ruimten, die vorig jaar werd begonnen, werd vrijwel voltooid.

Er werd door de heer G. A. Nagelkerke een aanvang gemaakt met
een hercatalogisering en hergroepering van het tijdschriftenbezit, waar-
mee getracht wordt de toegankelijkheid van dit materiaal te vergroten
en het beheer te verbeteren.

Mejuffrouw C. M. Hogewoning en de heer G. A. Nagelkerke behaal-
den in mei hun bibliotheekdiploma G.O.A1-2.

Op initiatief van de Commissie Doorlichting werden door een com-
missie bestaande uit Prof. dr. J. D. Speckmann, mevrouw Drs. J. L.
Henket-Hoornweg, Drs. F. G. P. Jaquet, Drs. R. S. Karni en Drs. P.
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Sutikno nieuwe richtlijnen voor de bibliotheekaanschaf opgesteld en in
een prioriteitenmatrix vastgelegd.

Het totaal aantal in het journaalboek ingeschreven aanwinsten bedroeg
1821, vorig jaar 2042, terwijl in Jakarta door de Vertegenwoordiging
in Indonesië bovendien 2244 titels en 33 nieuwe tijdschriften werden
aangeschaft. Tevens werden er 6 Westerse en 5 Oosterse handschriften
ontvangen. Voor de eerste wordt verwezen naar de achter dit jaarverslag
toegevoegde bijlage. De laatste omvatten een Sejarah Arya Tabanan uit
Bali, een Hikayat Sjeich Joesoef, een geannoteerd Soendaas woorden-
boek van Rigg, een Hollands-Soendanees woordenboek van Albers en
het kaartsysteem Balinees woordenboek van J. L. Swellengrebel.

De prenten- en fotoverzameling werd uitgebreid met elf ingelijste
portretten, drie schilderijen en drie albums met foto's van dieren en van
spoorwegen op Java.

De volgende personen en instellingen verrijkten de bibliotheek met
zeer gewaardeerde schenkingen:

Taufik Abdullah, J. C. Anceaux, J. van Baal, J. S. Badudu, C. Baks, P. C.
Barrau-Muhring, W. A. Baud, J. L. Blussé van Oud-Alblas, M. Boesveld-Ornstein,
B. J. Boland, M. A. Boldireva, F. v. d. Bosch, C. R. Boxer, J. H. J. Brendgen,
D. Buur, P. B. R. Carey, A. Cartier, A. A. Cense, J. P. Dirkse, M. C. A. van
Doorn, G. W. J. Drewes, I. H. Enklaar, G. F. Erb, B. F. Galjart, H. J. de Graaf,
C. D. Grijns, Bambang Gunardjo, A. Hatch, C. van Heekeren, J. L. M. G. Henket-
Hoornweg, J. C. Herrera, G. C. S. Heijdt-Vermijs, M. Hins, M. C. Hoadley,
W. M. F. Hofsteede, R. J. P. van Hoorn, Chr. Hooykaas, A. J. W. Huisman,
Suripan Sadi Hutomo, Ismail Hussein, H. Jacobs, F. G. P. Jaquet, P. E. de
Josselin de Jong, R. S. Karni, H. J. Koerts, Moh. Koesnoe, M. Laubscher, E. Lim
Huck Tee, P. Lukens, H. Maier, W. H. Makaliwe, Mattulada, H. Meijers, F. E. M.
Mitrasing, N.N., G. A. Nagelkerke, R. Nieuwenhuys, J. Noorduyn, Ong Hok Ham,
Mansoer Pateda, Chr. Pelras, F. M. M. Pont-Peer, Soelardjo Pontjosutirto,
E. Postel-Coster, P. H. Pott, R. Price, Mohainmad Said Reksohadiprodjo, W. Röll,
R, Roolvink, K. P. Sherlock, Tengku Luckman Sinar, mevr. Slotemaker de Bruine,
J. D. Speckmann, V. Sukanda-Tessier, Parsudi Suparlan, P. Sutikno, K. L. Tan,
A. Teeuw, D. Teljeur, P. N. Tennassee, S. Tilakdharie, P. P. C. H. van der
Voort, J. Vredenbregt, C. Vreede-De Stuers, G. Willemsen, C. W. Zeeman.

Afrika Studiecentrum; Agricultural Information Service, Jamaica; Antropologisch-
Sociologisch Centrum, Amsterdam; Arnold Bergstraesser-Institut für kulturwissen-
schaftliche Forschung; Arsip Nasional Republik Indonesia; Bank of Jamaica;
Bibliotheek Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen; Bureau Indonesische
Studies; Casa de las Americas, Cuba; C.E.S.O.-N.U.F.F.I.C; Department of
Indonesian and Malayan Studies, University of Sidney; Deutsches Institut für
Internationale Pedagogische Forschung; National Library of Singapore; Docu-
mentatiebureau voor Overzees Recht; Boekhandel Van Dorp, Cura^ao; Ecole
francaise de 1'Extrême-Orient; Eilandsraad Eilandsgebied Bonaire; Fibula-Van
Dishoeck Uitg.; Field Museum of Natural History; Indonesische Ambassade;
Indonesische Overzeese Bank; Institute of Commonwealth Studies; Instituut voor
Culturele Antropologie & Sociologie der Niet-Westerse Volken, Leiden; Inter-
nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; International Bank for Reconstruc-
tion and Development; Jamaica Library Service; Jamal Foundation, Kingston;
Johns Hopkins Press; K.N.S.M. Group N.V.; Landsradio, Telecommunicatiedienst
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488 JAARVERSLAG

voor de Nederlandse Antillen; Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-
Gereja di Indonesia; Libros de Colombia y Latino-America; Ministerie van
Buitenlandse Zaken; Museum für Völkerkunde und Schweizerisches Museum für
Volkskunde; Museum Pusat; National Library Guiana; Nationale Unesco Com-
missie; Nederlands Documentatiecentrum voor Ontwikkelingslanden; Neder-
landsen Bijbelgenootschap; Nederlandsche Scheepvaart Unie; People's Progressive
Party, Guyana; Postspaarbank Nederlandse Antillen; Pusat Latihan Penelitian
Umu-Ilmu Social Aceh Darussalam; Raad voor de Zending der Nederlandse
Hervormde Kerk; Radio Nederland Wereldomroep; Regering van de Nederlandse
Antillen; Rijksarchief in de Provincie Utrecht; Sinologisch Instituut; Southeast
Asia Development Advisory Group of the Asia Society; Southeast Asia Library
Group; Summer Institute of Linguistics; Swedish International Development
Authority; Thomas & Eras Uitgevers; Universitas Syiah Kuala; University of
Guyana Library; University of Papua New Guinea; Vakgroep Sociologie en Socio-
graphy, Wageningen; Voorlichtingsdienst Voorlopige Regering van de Republik
Papua Barat; W.O.T.R.O.; Zendingsgenootschap der Evangel. Broedergemeente.

Caraïbische Afdeling

In het verslagjaar zette de afdeling haar activiteiten als centrum voor
Caraïbische Studies in Nederland voort, zij het onder de voortdurende
druk van het chronisch tekort aan personeel. Inschakeling van tijdelijke
krachten en vrijwillige assistentie van elders bleven dan ook noodzakelijk.
De heer R. Mevis, die per 1 december de periode van twee en een half
jaar beëindigde, waarin hij als doctoraal-assistent Caraïbistiek van de
Leidse Vakgroep Sociologie der Niet-Westerse Volken voor een deel
van zijn tijd aan de afdeling verbonden was, heeft zich in die jaren
bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de Caraïbische cursus, voor de
samenstelling van het Caraïbische aandeel in het Boletin en voor de
uitgave van de Inventory of Caribbean Studies. Dit laatste werk wordt
nog steeds met waardering in de vakpers vermeld.

De tweede Interuniversitaire cursus Caraïbistiek ging in oktober van
start met circa veertig studenten, waarvan er dertig in december het
eerste tentamen aflegden over het onderdeel geschiedenis van het
Caraïbisch gebied.

Van het gezamenlijk met het Cedla te Amsterdam uitgegeven Boletin
verschenen de nummers 20 en 21, waarin artikelen over het Caraïbisch
gebied waren opgenomen van H. J. Duller en E. Dew. Voorts verleende
de afdeling medewerking aan de auteurs Silvia de Groot en H. U. E.
Thoden van Velzen voor uitgave van hun manuscripten.

In mei waren Prof. dr. J. D. Speckmann en Drs. R. Th. J. Buve in
New York betrokken als sessie-voorzitters bij het congres over slaven-
maatschappijen in het Caraïbisch gebied, georganiseerd door de New
York Academy of Science. In september organiseerde de afdeling de
Caraïbische dag die ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het
Instituut werd gehouden.

Door Prof. Speckmann en de heer Buve werden contacten gelegd
met de University of Surrey, Guildford, voor de organisatie van jaarlijkse
colloquia over Caraïbische studies. De eerste twee vonden in juni en
december plaats in Sussex.
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Mevrouw Drs. J . L . Henket -Hoornweg zette haa r werk aan de Cen-
trale Catalogus Car ibiana voort me t medewerking van tijdelijke krach-
ten. De ponswerkzaamheden voor de eerste uitgave in microfichevorm
zijn beëindigd. De magnetische banden zijn thans ter verdere verwerking
op het Centraal Rekeninst i tuut van de Leidse Universiteit .

De documentaliste, mevrouw B. Cohen Stuart , verleende veel assis-
tentie voor de Caraïbische cursus, waarvoor een documentat iepakket
werd uitgegeven, en verschafte regelmatig op individuele basis aan
bezoekers informatie voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden.

H e t per oktober vorig jaar gestarte ZWO-pro jec t van de Leidse werk-
groep Geschiedenis van de Europese Expansie werd voortgezet. H e t
mater iaal , de systematische en chronologische fiche-index op de Dag-
boeken van de Gouverneurs van Sur iname gedurende de 18de eeuw, zal
op de Caraïbische afdeling voor onderzoekers ter beschikking staan.

Documentatie Geschiedenis Indonesië

Nadat in het vorige jaar de nodige richtlijnen waren ontwikkeld voor
een verbetering van het beheer en de ontsluiting van de verzamelingen
tekeningen en foto's, werd in het verslagjaar een begin gemaakt met
de behandeling van de ca. 2000 tekeningen. Zij werden door mejuffrouw
D. Buur ingedeeld volgens de op de UDC gebaseerde systematiek, die
in de praktijk goed bleek te voldoen. Van alle tekeningen zijn foto's
gemaakt, die in de fotoverzameling zijn opgenomen en waarvan con-
tactafdrukken op de catalogiseerkaarten worden aangebracht. De verdere
technische verwerking (vervaardiging van cataloguskaarten, opplakken
van foto's op dragers, de bijbehorende financiële administratie) waar-
mee mevrouw L. Manuputty-Tentua is belast, bleek het meest tijdrovend
te zijn. Zij kon ca. 1000 catalogusnummers afwerken. Ca. 200 tekeningen
werden in passepartout gezet en zo nodig gerestaureerd en vervolgens in
speciale dozen geplaatst. Om de werkzaamheden aan deze verzameling
zoveel mogelijk doorgang te doen vinden, werd besloten de fotokamer
slechts één dag per week voor het publiek open te stellen. Vier in slechte
staat verkerende schilderijen werden door een deskundige geres-
taureerd.

In het kader van de archiefsamenwerking tussen Nederland en
Indonesië liepen drie Indonesische archivarissen van februari tot mei
stage op de afdeling, die ter voorbereiding van hun archiefopleiding
voornamelijk was afgestemd op het vertrouwd raken met documentatie-
systemen en op de training in het mondeling en schriftelijk gebruik van
het Nederlands. Eén van hen kreeg in zijn archiefopleiding de collectie
R. A. Kern te inventariseren. In samenwerking met het Algemeen Rijks-
archief wordt hij daarbij begeleid door Drs. F. G. P. Jaquet.

Van mei tot september werd door mevrouw Manuputty en de heer
Jaquet veel tijd besteed aan de voorbereiding van de tentoonstelling die
ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Instituut werd ge-
houden. De heer Jaquet stelde het bij die gelegenheid als feestgave
uitgereikte overzicht van de instituutspublikaties 1851-1967 samen.
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De heer Jaquet zette zijn werkzaamheden ter voorbereiding van het
"prewar library material microfiche-project" voor Indonesische biblio-
theken voort. In het kader van het onder zijn leiding staande Aceh-
project van het Programma Indonesische Studies voltooide mejuffrouw
M. C. A. van Doorn de literatuur-selectie ter voorbereiding van de
Aceh-boekerij in de Syah Kuala Universiteit in Aceh. Ten behoeve van
de "Gids van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiede-
nis van Azië en Oceanië" voltooide de heer Jaquet de beschrijving van
aanwinsten van het Algemeen Rijksarchief.

Mejuffrouw Buur vervolgde haar werkzaamheden aan de indexering
van het Repertorium van Hooykaas met de samenstelling van een naam-
register op de eerste twee delen. Dit kwam voor de helft in concept
gereed.

De heer H. H. Scholtens voltooide zijn voorlopige beschrijvingen van
de in het Instituut berustende archieven van het Indisch Genootschap
en de Vereniging Moederland en Koloniën. Met het Instituutsarchief
vorderde hij tot ongeveer het jaar 1960. Voor de Centrale Katalogus
voor Kartografie te Utrecht beschreef hij weer enkele honderden kaar-
ten uit.het bezit van het Instituut.

Documentatie Modern Indonesië

Van de microfiche collectie werden door de heer H. C. Kemp 2000
monografieën toegankelijk gemaakt door toekenning van UDC getal
en trefwoorden.

Door Drs. C. van Dijk en H. C. Kemp werden een 2000 sinds 1 januari
door de bibliotheek gecatalogiseerde titels van Indonesische publikaties
voorzien van trefwoorden. Ter voorbereiding van de uit te brengen
aanwinstenlijsten van de bibliotheek volgens een thesaurus-gestuurd,
computer-georiënteerd ontsluitingssysteem werden hiervoor regels op-
gesteld en speciale lijsten van termen ontwikkeld door een thesaurus
werkgroep onder leiding van Drs. R. S. Karni en verder bestaande uit
mevrouw J. L. Henket-Hoornweg (Caraf), de heer H. H. Scholtens
(DGI) en de heer H. C. Kemp. In veertiendaagse vergaderingen wer-
den een 350 nieuwe trefwoorden vastgesteld en speciale regels voor
bijzondere publikatiesoorten ontwikkeld. Bovendien werden door de
heren Karni en Kemp ongeveer 3000 sinds 1 januari 1973 vervaardigde
invoerformulieren herbewerkt volgens de nieuwe regels. Ten behoeve
van het Bibliotheek-seminar van de International Association of Oriën-
talist Librarians dat in augustus in Mexico gehouden werd, stelde de
heer Karni een beschrijving samen van het thesaurus- en computer-
systeem, waarvoor tevens een totale computertest werd uitgevoerd, die
bevredigende resultaten opleverde. Voorts werden ruim 3000 invoer-
formulieren geponst en gecorrigeerd.

De redactie van Excerpta Jndonesica werd gevoerd door Drs. C. van
Dijk met als vaste medewerkers mejuffrouw I. Farjon en de heren K. G.
van Beusekom, H. C. Kemp en Mr. L. Peute. Er verschenen drie af-
leveringen, in januari no. 11, waarin opgenomen een overzicht van
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"Current Research in the Netherlands, Indonesian Studies, 1975", in
mei no. 12 en in oktober no. 13.

Volgens de overeenkomst met het Department of Indonesian and
Malayan Studies van de Universiteit van Sydney verschenen in de al-
daar uitgegeven "Review of Indonesian and Malayan Affairs" (RIMA)
twee artikelen van de hand van de heer Van Dijk over recente gebeur-
tenissen in Indonesië: "Recent developments in Indonesia: the first six
months of 1975" in RIMA 9 no. 2 en "East Timor" in RIMA 10 no. 1.

Voor zijn promotie-onderzoek bracht de heer Van Dijk een oriëntatie-
bezoek aan Indonesië. Van eind augustus tot begin oktober verbleef hij
voornamelijk in Jakarta en Aceh, waar hij mondelinge en schriftelijke
informatie verzamelde ter voorbereiding van een voorgenomen onder-
zoeksperiode in Indonesië.

De eerste interuniversitaire cursus Indonesiëkunde begon eind sep-
tember met een aantal sociaal-culturele inleidingen, waarvoor Drs. C.
Holtzappel, wetenschappelijk medewerker aan ICA/SNWV Leiden als
coördinator optrad. Er namen een veertigtal studenten aan deel. Drs.
Kami behartigde als voorzitter van de begeleidingscommissie de or-
ganisatorische kant, geassisteerd door mejuffrouw Van den Berg.

Programma Indonesische Studies

Het in 1975 door toekenning van een speciale subsidie van het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen in het kader van het cultureel akkoord
tussen Nederland én Indonesië geëntameerde Programma Indonesische
Studies kwam in het verslagjaar tot verdere ontplooiing. De Stuurgroep
onder voorzitterschap van Prof. dr. A. Teeuw en bijgestaan door diverse
commissies voor specifieke terreinen en door de vaste staf van het
Bureau Indonesische Studies legde in overleg met de Indonesische
Stuurgroep een lijst van binnen het programma uit te voeren projecten
ter goedkeuring aan de Minister voor en na ontvangen akkoordverklaring
werd door de aanvragers met de uitvoering begonnen. Een overzicht van
deze projecten en de organisatie van het programma werd vastgelegd
in "A Survey of the Indonesian Studies Program 1976".

Het Bureau Indonesische Studies (BIS) kon in Instituutsruimten
gevestigd blijven. Ter voorziening in behoefte aan vergaderruimte, col-
legeruimte voor sommige projecten en additionele werkruimten werd in
januari de parterre van Rapenburg 4 te Leiden voor het programma
gehuurd.

Op het gebied van taalonderwijs en andere training ontwikkelde zich
in de eerste plaats een intensief programma onderwijs Nederlands ten
bate van Indonesische filologen, archivarissen en anthropologen. Het
leesboek "100 jaar studie van Indonesië" kwam in maart van de pers
en kon daarna bij het onderwijs gebruikt worden. Ook de door het
Instituut voor de Tropen ontwikkelde basiscursus Indonesisch kwam in
de loop van het jaar in eerste versie gereed en kon vervolgens in het
onderwijs worden getest. Voor 5 Indonesische anthropologen werd een
studieprogramma opgezet, waaraan naast Prof. dr: J. van Baal, die het
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merendeel van de colleges verzorgde, ook werd meegewerkt door docen-
ten van het Instituut voor Culturele Anthropologie in Leiden. Door
de studiecoördinator, mevrouw M. Djajadiningrat-Nieuwenhuis, en
mevrouw A. Niehof van het BIS werd voor hen een veldwerkstage van
drie weken in Drente georganiseerd.

Het in Jakarta in samenwerking met de LIPI en het Indonesische
Ministerie van Onderwijs en Cultuur uitgevoerde vertaalproject kwam
in het verslagjaar gereed met de voorlopige vertaling van drie bundels:
een over de positie van de vrouw, een over regionale geschiedenis en
een over godsdienst en maatschappij, respectievelijk onder redactie van
de dames M. U. Subadio en Dr. O. Ihromi, Dr. Taufik Abdullah en
Prof. dr. Harsja Bachtiar.

Op het gebied van documentatie en onderzoek werd ter voorbereiding
van de literatuurvoorziening van het "Aceh Research and Training
Centre" een lijst van literatuur over Aceh samengesteld. Ten behoeve
van de microverfilming van de Indonesische handschriften in de Leidse
Universiteitsbibliotheek werd tegen het eind van het jaar een fotograaf
aangesteld en met de uitvoering van de werkzaamheden aangevangen.
Dr. T. Iskandar begon in juli met de beschrijving van de in deze
bibliotheek aanwezige Maleise handschriften. De verfilming van voor-
oorlogse kranten in het Centrale Museum te Jakarta kwam eveneens
op gang.

Het bibliografische project onder leiding van Prof. dr. H. G. Schulte
Nordholt en Prof. dr. Koentjaraningrat ontwikkelde zich in de vorm
van proef studies betreffende enkele geselecteerde ethnische groepen.
Nadat een Nederlandse en een Indonesische coördinator waren aange-
steld, werd begonnen met bibliografische werkzaamheden, annoteren en
schrijven van monografieën. In Indonesië werden contracten met In-
donesische deskundigen afgesloten voor het schrijven van monografieën
over Java, Minangkabau, Gayo en Halmahera.

Aan Prof. dr. A. J. Bernet Kempers werd een subsidie verleend voor
de publikatie "Ageless Borobudur" en voor het fotomateriaal bij de
uitgave over het Pendopo terras van Panataran door mevrouw Suleiman
van de archeologische dienst te Jakarta.

Het explorerend onderzoek naar bronnen over het Cimanuk gebied
werd voltooid onder leiding van Drs. R. J. Nieuwenhuys. In het kader
van het Serayu project werd in de zomer een kursus geografie en kar-
tering gegeven aan stafleden van het Geografisch Instituut van de
Gajah Mada Universiteit te Yogyakarta. In Nederland werd door een
informele Madura-werkgroep gewerkt aan een programma voor onder-
zoek op Madura, terwijl in Indonesië eveneens besprekingen werden
gehouden ter voorbereiding van dit gezamenlijk op te zetten Madura-
onderzoek.

Het Indonesisch-Nederlands Historisch Congres, dat in mei te Noord-
wijkerhout werd gehouden en waaraan een tiental Indonesische historici
deelnam, vormde een hoogtepunt in de historische samenwerking bin-
nen het programma.
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Vertegenwoordiging in Indonesië

Beide vertegenwoordigers en hun lokale staf verrichtten hun werkzaam-
heden op basis van het werkplan voor dit jaar, dat in overleg met de
LIPI werd opgesteld en in april door het Bestuur werd goedgekeurd.

Als gevolg van het op gang komen van het Programma Indonesische
Studies, had Dr. A. C. van der Leeden zeer veel tijd te besteden aan
velerlei administratieve zaken daarmee samenhangende. Daarom werd
hem met ingang van september voor dit programma een extra admini-
stratieve kracht ter beschikking gesteld. In februari maakte de heer
Van der Leeden een oriëntatiereis naar Midden- en Oost-Java, mede
in verband met de voorbereidingen voor het gezamenlijk onderzoeks-
project op Madura, dat in het kader van dit programma zal worden
uitgevoerd. In oktober bezocht hij Madura en Banyuwangi in Oost-Java,
dit laatste ter oriëntering over onderzoek op het gebied van orale
literatuur.

Drs. J. Erkelens was in juli en augustus met verlof in Nederland en
gebruikte een deel van zijn tijd voor onderzoek in Nederlandse archieven
ten behoeve van het project geschiedenis van de Indonesische pers. Van
mogelijke relevante stukken werden fotocopieën gemaakt en ter beschik-
king gesteld van de Indonesische werkgroep die zich met dit onderwerp
bezig houdt. In november bezocht hij Sumba en verleende er zijn mede-
werking aan de herordening van de plaatselijke archieven.

De bestaande achterstand in de verwerking en verzending van de
acquisitie van Indonesische publikaties kon in de loop van het jaar
worden ingehaald. Het contract met de boekhandel Campanusiana
werd beëindigd en de aanschaf van non-commerciële publikaties werd
sindsdien door de heer Erkelens rechtstreeks verzorgd. Gedurende het
verslagjaar werden voor de bibliotheek van het Instituut 2244 titels
aangeschaft, benevens 32 nieuwe tijdschriften. Het aantal voor LIPI
verworven publikaties bedroeg 351.

De voorbereiding voor de samenstelling van een bibliografie van
Indonesisch doctoraal scripties werd afgerond en van een drietal IKIPs
werden de eerste lijsten met titels ontvangen. Ten behoeve van de
samenstelling van een bibliografie van overheidspublikaties werden de
cataloguskaarten geordend naar uitgevende instantie.

Dr. J. Vredenbregt gaf behalve zijn gebruikelijke colleges in de
methoden en technieken aan de afdeling Anthropologie van de Literaire
Faculteit te Jakarta ook colleges over dit onderwerp aan de Sociale
Faculteit. In het kader van zijn onderwijstaak verrichtte hij een onder-
zoek naar de houdingen van studenten van de literaire en sociale facul-
teiten ten aanzien van een vijftal bevolkingsgroepen. Verder werkt hij
aan een boek over de methoden en technieken van het anthropologisch
onderzoek, waarbij de administratieve assistentie hiervoor wordt gefinan-
cierd door het Universitaire Samenwerkingsproject van Leiden met de
Universitas Indonesia (Rul 27), en hield hij een aantal lezingen over
dit onderwerp en over de functie van het museum.
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Publicaties

Van de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde verschenen in
1976 de 4e aflevering van deel 131 (1975) en de afleveringen 1 en 2/3
van deel 132 (1976). De Ie aflevering van deel 132 kwam tot stand in
samenwerking met de Stichting voor Anthropologie en verscheen als
Anthropologica XVIII.

Deze afleveringen bevatten in totaal 16 artikelen (waarvan 12 in het
Engels en 4 in het Nederlands), 5 Korte Mededelingen (3 Engels,
2 Nederlands) en 40 boekbesprekingen. Het jaarverslag over 1975 werd
afgedrukt in aflevering 2/3.

In het verslagjaar verscheen tevens de tienjaarlijkse Inhoudsopgave
van de Bijdragen, voorzien van een alfabetisch register, over de delen
121 (1965) t/m 130 (1974).

In de reeks Verhandelingen kwamen de volgende 4 delen uit:

70. Theodore G. Th. Pigeaud en H. J. de Graaf, Islamic States in Java
1500—1700. VIII + 213 pp.

In deze publikatie is de inhoud van 8 Nederlandse boeken en artikelen
van de hand van Dr. De Graaf samengevat en in het Engels weergegeven
door Dr. Pigeaud, terwijl Dr. De Graaf zorgde voor een uitvoerige
bibliografie en index van persoonsnamen.

77. A. F. Marks, Male and Female and the Afro-Curagaoan Household.
VIII + 355 pp.

Onderwerp van deze studie is het moderniseringsproces van de samen-
leving op Curac.ao, een variant van het Afro-Amerikaanse type.

78. Harry A. Poeze, Tan Malaka, Strijder voor Indonesië's vrijheid.
Levensloop van 1897 tot 1945. VIII + 605 pp., met veel illustraties
(fotomechanische offset-druk).

Deze biografie van Tan Malaka, de leider van een Indonesisch "natio-
naal-communisme" die overleed in 1949, is het resultaat van jarenlang
speurwerk, met name in archieven in binnen- en buitenland welke tot
nu toe als geheim en dus niet toegankelijk golden.

79. A. Klokke-Coster, A. H. Klokke, M. Saha, De Slimme en de
Domme. Ngadju-Dajakse Volksverhalen. VIII + 121 pp., met illus-
traties van Marijke J. Klokke en Margareta R. Klokke.

De linkerbladzijden van dit boek geven de Ngadju-Dajakse tekst (voor-
namelijk van de hand van Ds. M. Saha), de rechterbladzijden de
Nederlandse vertaling (door de Nederlandse auteurs) van 10 volksver-
halen over de slimme Sangumang die telkens zijn oom, de koning, voor
de gek houdt, gevolgd door 10 verhalen plus een "moderne toegift" over

de domme Bapa Paloi, die gelukkig een verstandige vrouw heeft.
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In de Bibliotheca Indonesica verscheen:

13. Liaw Yock Fang, Undang-Undang Melaka. The Laws of Melaka.
VIII + 211 pp. + Critisch Apparaat, 20 pp:

De auteur, docent aan de Nanyang University in Singapore, leverde
met dit werk een critische tekstuitgave en Engelse vertaling van een van
de meest belangrijke klassiek-Maleise wetsteksten, oorspronkelijk samen-
gesteld in het beroemde Sultanaat van Malakka en van daaruit verbreid
in de Maleise wereld.

De publikatie van verschillende van deze werken werd mede mogelijk
gemaakt door extra financiële bijdragen, hetzij van sommige auteurs,
hetzij van bepaalde instellingen.

Wat de laatste betreft, mogen hier met dank voor deze hulp worden
gememoreerd: de steun van de Nederlandse Stichting voor Zuiver
Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) en STICUSA voor het boek van
Dr. Marks (VKI 77) en de bijdragen van het Nederlandse Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen en de "Lee Foundation" in Singapore
voor de publikatie van de dissertatie van Dr. Liaw Yock Fang (BI 13).
Bovendien werd door ZWO in principe steun toegezegd voor de publi-
katie van vijf woordenboeken van Indonesische talen, Toba-Bataks—
Duits, geredigeerd door R. Roolvink, Makassaars—Nederlands door
A. A. Cense, Oost-Soembaas—Nederlands door L. Onvlee, Soendaas—
Nederlands door F. S. Eringa en Oud-Javaans—Engels door P. J. Zoet-
mulder. De manuscripten van deze woordenboeken zullen naar ver-
wachting successievelijk in de jaren 1977-1979 gereed komen.

Reproductie, offset en uitgaande post

Het aantal fotocopieën steeg van 147.000 in het vorig jaar tot 190.000
in het verslagjaar, waarvan 77 % voor intern en 23 % voor extern
gebruik. Daar deze stijging voortkwam uit de behoeften van het Bureau
Indonesische Studies, nam deze afdeling in april een eigen Océ 1700
apparaat in gebruik. Het aantal bladzijden offset steeg weer van 223.000
tot 431.000. Het aantal uitgaande poststukken bleef met 12.500 stuks
vrijwel gelijk. Daarnaast moest een toenemend aantal grotere boeken-
zendingen per bodedienst worden verzonden.

Financiën

De begroting voor 1976 vertoonde, bij een raming van ƒ 2.219.800,—
aan inkomsten (waarvan ƒ2.125.000,— aan Rijkssubsidie) en van
ƒ 2.244.800,— aan uitgaven een tekort van ƒ 25.000,—.

De exploitatie-rekening sluit met een nadelig saldo van ƒ 2.153,89
bij een bedrag van ƒ 107.762,42 aan eigen inkomsten, een Rijkssubsidie
van ƒ 2.125.000,— en een uitgaventotaal van ƒ 2.234.926,31.
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De uitgaven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Personeelskosten (salarissen en sociale lasten, incl. pen-
sioenpremies, tijdelijke assistentie en verblijfskosten
Vertegenwoordiging Indonesië) ƒ1.654.937,62

Bureau-, reis- en overtochtskosten ƒ 87.681,43
Huisvestingskosten ƒ 155.486,03
Kosten bibliotheek ƒ 145.112,15
Kosten publikaties ƒ 160.647,07
Kosten onderzoek in Indonesië ƒ 5.129,95
Kosten 125-jarig jubileum ƒ 25.931,06

totaal ƒ 2.234.926,31

Het genoemde tekort van de exploitatie-rekening zal ten laste gebracht
worden van het kapitaal.

Wegens gebrek aan plaatsruimte is het niet mogelijk de gehele finan-
ciële jaarrekening met bijbehorende accountantsverklaring hier af te
drukken. Leden en belangstellenden kunnen evenwel op schriftelijke
aanvraag bij de administratie van het Instituut een exemplaar daarvan
ontvangen.

De Algemeen Secretaris
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B ij 1 a g e

HANDSCHRIFTEN IN WESTERSE TALEN

AANWINSTEN 1975—1976 *

H 666 J. de Loos-Haaxman (aanvulling). Enkele ingekomen brieven
inzake een lijst van tekeningen van Johannes Rach, met foto's
van tekeningen van Rach van Kopenhagen, Batavia en om-
streken en de Kaapkolonie, 1928. 1 omslag.

H 897 Collectie Kartini (aanvulling). Rekest van R. A. Kartini en
Roekmini, met begeleidend schrijven aan de gouverneur-gene-
raal van de resident van Semarang, 1903. Fotokopieën van
afschrift uit 1974. 2 stukken.

H 928 Wieseman (aanvulling). "Uit het leven van grootpapa Frederik
Wilhelm Wieseman" door F. C. Vreede-Broese van Groenau,
1972. Gestencild. 1 stuk.
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