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JAARVERSLAG 1981
VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR
TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE

Algemeen

Uit de verslagen per afdeling kan blijken dat de werkzaamheden binnen
het Instituut, ondanks de beperkte personeelsbezetting, in het algemeen
een gestadige voortgang hadden. Met name mag gewezen worden op
het bijzonder grote aantal der in 1981 verschenen publikaties.

Een gunstige omstandigheid was dat de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen met ingang van 1981 een uitbreiding van de formatie
toestond met een magazijnbediende voor de bibliotheek en een admini-
stratieve kracht voor de Caraibische afdeling. Daar stond echter tegen-
oyer dat tegelijkertijd een uit vacatures te vinden bezuiniging werd
opgelegd van ongeveer 4% van de oorspronkelijke salarispost. Als
gevolg hiervan moest onder meer ee"n van de twee promotiestipendium-
plaatsen onvervuld blijven.

De algemeen secretaris woonde in januari het derde international
congres voor Austronesische linguistiek op Bali bij, waar hij een voor-
dracht hield over het onderwerp Sound Changes in the Gorontalo
Language en optrad als voorzitter van enkele sectievergaderingen.
Behalve voor het onderhouden van contacten met diverse wetenschap-
pelijke instellingen in Indonesie en met de Instituutsvertegenwoordi-
ging, kon hij zijn reis tevens ten nutte maken voor de begeleiding van
een Buginese promovendus te Ujung Pandang.

De algemeen secretaris werd voorts in de gelegenheid gesteld met
ingang van 17 augustus onderzoek te verrichten aan het Nederlands
Instituut voor Voortgezet Wetenschappelijk Onderzoek te Wassenaar.
Het algemeen secretariaat wordt waargenomen door Drs. F. G. P.
Jaquet, die met ingang van 1 juni 1981 Prof. Dr. B. J. Boland op-
volgde.als adjunct-secretaris van het Instituut. De heer Jaquet bleef
tevens de functie van hoof d van de afdeling Documentatie Geschiedenis
Indonesie vervullen.

De inspanningen tot bevordering van de continuiteit van de Indo-
nesische Studien aan de Nederlandse Universiteiten konden in het
verslagjaar, dankzij de medewerking van de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen en de Minister voor Wetenschapsbeleid, goede
voortgang boeken. Met behulp van de daartoe uit het Stimulerings-
fonds voor het Wetenschapsbeleid beschikbaar gestelde gelden werden
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vier jonge doctores bij het Instituut aangesteld, die in de loop van het
jaar elk op hun .'gebied met onderzoek zijn begonnen dan wel reeds
aangevangen werkzaamheden voortzetten. Onder hen bevinden zich
een islamoloog, een pre-historicus, een linguist en een cultured antro-
poloog. De aanstelling geschiedde voorlopig voor een periode van
drie jaar.

Voorts stelde de Minister van Onderwijs en Wetenschappen bij
besluit van 28 oktober een werkgroep in met de opdracht advies uit
te brengen over de wijze waarop een structurele verbetering ka'n wor-
den gebracht in de moeilijke positie waarin de studie in Nederland
van de Indonesisohe talen, culturen en geschiedenis met name aan de
universiteiten en hogescholen thans verkeert. De werkgroep bestaat
uit vertegenwoordigers van de desbetreffende ministeries en van een
aantal toelanghebbende wetenschappelijke instellingen. Voorzitter is Dr.
A. J. Piekaar, terwijl Drs. H. Heikens van het Ministerie van Onder-
wijs en Wetenschappen als secretaris optreedt. De werkgroep was
ruim v66r de officiele datum van instelling reeds met haar werkzaam-
heden begonnen.

De kritische opmerkingen over sommige werkzaamheden van het
Instituut, die een zestal leden in 1980 naar voren brachten, hebben
ook in het verslagjaar de aandacht gehad, zowel van het bestuur als
van de afdelingen van het Instituut. De algemene ledenvergadering in
mei was grotendeels gewijd aan een discussie over het functioneren
van het Instituut. In de plaats van de gebruikelijke voordracht over
een wetenschappelijk onderwerp gaven Drs. H. Borkent en daarna als
co-referent Prof. Dr. A. Teeuw hun visie over het heden en de toe-
komst van het Instituut.

In het algemeen is gebleken dat de wensen van de bedoelde leden,
die vooral betrekking hadden op het contact tussen bestuur en leden,
op het stimuleren van onderzoek betreffende het moderne Indonesie
en op de dienstverlening ten behoeve van dat onderzoek, parallel
lopen aan de bij het bestuur en de afdelingen van het Instituut levende
plannen en strevingen daaromtrent. Aan sommige der ter tafel ge-
brachte suggesties kon mede door versnelling van reeds bestaande
voornemens reeds onmiddellijk worden voldaan. Andere moesten
echter, voornamelijk wegens gebrek aan mankracht, althans voorlopig
onvervuld blijven. Een voorstel tot de uitgave van een serie occasional
papers als publikatiemogelijkheid voor met name jongere onderzoekers
is nog in onderzoek bij de Redactiecommissie. Het bestuur heeft in
een brief van 2 oktober aan de desbetreffende leden zijn erkentelijkheid
uitgesproken voor hun belangstelling voor het werk van het Instituut
en hen zo volledig mogelijk op de hoogte gesteld van de actuele stand
van zaken met betrekking tot de door hen uitgesproken concrete
wensen en suggesties. Met het Nederlands Onderzoekcentrum van het
Recht in Zuid-Oost Azie en het Caraibisch Gebied werd een nadere
afspraak gemaakt omtrent de inschakeling van de Instituutsvertegen-
woordiging in Jakarta bij de acquisitie van juridische publicaties uit
Indonesie ten behoeve van het Onderzoekcentrum.

In februari bereikte het bestuur een verzoek van de Minister van
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392 Jaarverslag 1981

Onderwijs en Wetenschappen om de mogelijkheden na te gaan van
bepaalde vormen van assistentie van Nederlandse geleerden ten be-
hoeve van een in Indonesie op te richten Instituut voor Javanologie.
Vervolgens is deze zaak enige malen onderwerp van gesprek geweest
tussen de betrokken Indonesische autoriteiten en de Stuurgroep van het
Programma Indonesische Studien. Aan het eind van het verslagjaar
waren nog geen definitieve berichten omtrent instelling van een der-
gelijk Instituut binnengekomen.

Op grond van een nader rapport van de Automatiseringscommissie
inzake aansluiting bij het PICA catalogiseersysteem concludeerde het
bestuur in mei dat deelname aan dit systeem in principe wordt na-
gestreefd, echter niet eerder dan wanneer de nog bestaande achterstand
in de productie der catalogi is ingelopen en onder voorwaarde dat
tegelijkertijd de mogelijkheid aanwezig is tot verbetering van de toe-
gankelijkheid van het oude bibliotheekbezit en dat de financiele mid-
delen een en ander toelaten.

Eveneens in mei besloot het bestuur de catalogus van de Instituuts-
bibliotheek voortaan, dat is te beginnen met het achtste supplement-
deel, in microfichevorm te publiceren en in die vorm gratis onder
daarvoor in aanmerking komende zusterinstellingen in binnen- en
buitenland te verspreiden. De eerste uitgave op microfiche kwam in
november gereed.

Leden en Begunstigers
Beschermheer is Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden.

Overzicht van het aantal leden op 31 december 1981
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Bestuur

Aan de beurt van aftreden waren de bestuursleden Prof. Dr. Mr. C.
Fasseur, Drs. H. Klooster, Prof. Dr. H. G. Schulte Nordholt en Prof. Dr.
E. M. Uhlenbeck. In de algemene ledenvergadering werden bij accla-
matie tot nieuwe bestuursleden benoemd Prof. Dr. F. von Benda-
Beckmann, Dr. J. van Goor, Dr. J. J. Ras, Prof. Dr. J. W. Schoorl en
Drs. C. Stefels.

In het verslagjaar was het bestuur derhalve als volgt samengesteld:
Dr. A. J. Piekaar, voorzitter; Prof. Dr. J. D. Speckmann, ondervoor-
zitter; Dr. P. J. van Leeuwen, penningmeester; Prof. Dr. F. von Benda-
Beckmann; Dr. J.van Goor; Prof.Dr.P.E. de Josselin de Jong; Dr. H. E.
Lamur; Mw. Dr. H. Nooy-Palm; Dr. J. J. Ras; Dr. A. de Ruijter; Dr.
R. Schefold; Prof. Dr. J. W. Schoorl; Drs. C. Stefels; Prof. Dr. A. Teeuw
en Dr. M. O. Woelders. Algemeen secretaris was Dr. J. Noorduyn.

Prof. Mr. G. van den Steenhoven trad af als bestuurslid op eigen
verzoek, Prof, von Benda-Beckmann nam voor de rest van zijn ambts-
termijn zijn plaats in. Drs. Stefels, die zich in het bijzonder met de
financien van het Instituut zal bezig houden, nam na zijn benoeming
deel aan de besprekingen in het dagelijks bestuur.

Commissies

Dr. P. Kloos trad af als lid van de Redactiecommissie en Dr. J. Syatauw
als lid van de Adviescommissie voor de afdeling Documentatie Modern
Indonesie.

Prof. Mr. G. van den Steenhoven verliet de Adviescommissie voor
het Nederlands Onderzoekcentrum van het Recht in Zuid-Oost Azie
en het Caraibisch Gebied. Hij werd als voorzitter ad interim opgevolgd
door Prof. Mr. J. T. de Smidt. Prof. Dr. F. von Benda-Beckmann werd
als lid van de commissie benoemd.

De nieuw gevormde Adviescommissie voor de Caraiibische afdeling
trad op in de volgende samenstelling: Dr. G. A. Banck; Dr. Ir. W. van
den Bor; Prof. Dr. G. A. de Bruijne (voorzitter); Drs. H. P. J. van
Bueren; Dr. R. Th. Buve (ondervoorzitter); Dr. P. C. Emmer; Mw. Dr.
S. W. de Groot; Mw. Drs. A. Klomp; Dr. H. E. Lamur; Dr. J. Noor-
duyn; Mw. D. van Schendel; Prof. Dr. L. F. Triebels.

Vergaderingen

De algemene ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 16 mei om
14.00 uur en werd bijgewoond door 65 leden en 2 gasten. De notulen
van de algemene vergadering van 17 mei 1980 en het jaarverslag over
1980 werden door de vergadering goedgekeurd.

Op voorstel van de kascommissie, bestaande uit de heren Drs. C.
Grijns en Dr. M. O. Woelders, werd op grond van het financieel jaar-
verslag van de penningmeester over 1980 en een schriftelijke verklaring
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394 faarverslag 1981

van de Centrale Accountantsdienst van het Ministerie van Financien
acquit en decharge verleend aan de penningmeester voor het financiele
beheer gedurende bet verslagjaar.

Na de pauze refereerde Drs. H. Borkent en aansluitend daaraan
Prof. Dr. A. Teeuw over het onderwerp "Het heden en de toekomst
van het KITLV".

De heer Borkent nam de huidige taakuitvoering van het Instituut
in beschouwing. Hij ging daarbij uit van de gedachte dat het Instituut
bij de uitvoering van zijn wetenschappelijke rol ten behoeve van de
Indonesische Studien — vooral ook die met betrekking tot het moderne
Indonesie — zoveel mogelijk coordinerend en stimulerend te werk
heeft te gaan, daarbij tevens ruimte gevend aan initiatieven van de
leden. In dit verband kwam hij tot een groot aantal opmerkingen en
suggesties over het publikatiebeleid en het beleid ten aanzien van de
bibliotheek, de documentatie en in het algemeen de hulpverlening aan
onderzoekers.

Prof. Teeuw schetste de ontwikkelingen die de laatste jaren in de
relatie tussen Instituut en Universiteiten zijn opgetreden. De universi-
taire wereld richtte zich na de oorlog steeds minder op Indonesie. Dit
heeft tot gevolg gehad dat de rol van het Instituut een verschuiving
heeft ondergaan, en moest ondergaan, van ondersteunende naar
wetenschapsbevorderende activiteiten, zoals die bijvoorbeeld rond het
Programma Indonesische Studien en laatstelijk in de pogingen tot
bevordering van de continuiteit van de Indonesische Studien aan de
Nederlandse Universiteiten tot uiting zijn gekomen.

Na een levendige discussie over het onderwerp van deze lezingen
sloot de voorzitter de vergadering, met een dankwoord aan de sprekers
en de deelnemers aan de discussie.

Bestuursvergaderingen werden gehouden op 21 februari, 4 april,
16 mei, 26 September, 31 oktober en 12 december.

Personeelsmutaties

Prof. Dr. B. J. Boland, die per 31 december met pensioen ging, werd
als hoofd van de afdeling Redactie en Publikaties opgevolgd door
Dr. H. A. Poeze. Deze trad per 1 december in dienst.

Het dienstverband van de magazijnbediende B. Ciere liep, wegens
diens langdurige ziekte, per 1 mei ten einde. De heer J. L. J. L.
Nieuwenhuysen begon per 1 januari zijn werkzaamheden als magazijn-
bediende. In de plaats van de heer F. Overvliet, die per 1 mei ontslag
nam als assistent bij het algemeen secretariaat, kwam vanaf 15 april
Mw. M. E. van der Wai. Mw. K. A.Visscher trad per 1 September in
dienst. Zij verdeelt haar werktijd tussen de afdeling Documentatie
Modern Indonesie en de Caralbische afdeling en verricht, evenals
Mw. T. Zecevic-Boulogne, die per 5 September het Instituut verliet, op
beide afdelingen hoofdzakelijk documentatiewerkzaamheden. Bij de
Caraibische afdeling werd per 1 maart Mw. F. de Back-de Koning als
administratief medewerkster aangesteld, met de bepaling dat zij zo
nodig voor de helft van haar werktijd assistentie verleent aan andere
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afdelingen. Het aan Drs. E. W. A. Henssen verleende promotiestipen-
dium Hep 1 november ten einde. Op dezelfde datum kwam Mw. Drs.
E. I. van der Meulen in dienst ter assistentie van het hoofd van de
afdeling Documentatie Geschiedenis Indonesie.

Van het door het Instituut ten behoeve van diverse projecten van
het Programma Indonesische Studien en ten laste van de fondsen van
dat Programma aangestelde personeel Hep het dienstverband met Mw.
Drs. M. Patuleia-Sohouten op 31 januari ten einde en dat van Dr. A. C.
van der Leeden en Drs. A. van Schaik per 31 december. Het dienst-
verband met Drs. H. G. C. Schulte Nordholt Hep van 1 januari tot
30 april. Mw. F. C. Dufour-Briet trad per 15 September voor een dag in
de week in dienst als administratief medewerkster.

Ten laste van de daarvoor beschikbaar gestelde gelden uit het
Stimuleringsfonds voor het Wetenschapsbeleid werden elk voor een
periode van drie jaar, de volgende onderzoekers aangesteld: met ingang
van 1 mei Dr. M. M. van Bruinessen, islamoloog en met ingang van
1 juli Drs. J. Schoterman, filoloog; Dr. N. G. Schulte Nordholt, cultu-
reel antropoloog en Dr. P. van de Velde, pre-historicus.

De heer N. G. Schulte Nordholt vertrok, nadat hij op 23 juni was
gepromoveerd op een proefschrift over de camat-lurah relatie in
Midden-Java met de titel Opbouw in opdracht of Ontwikkeling in
Overleg?, in September naar Jakarta ter vervulling van een hem door
de Universitas Indonesia verleende leeropdracht.

Bibliotheek

De cijfers van het leeszaalbezoek en het gebruik van de bibliotheek
bereikten blijkens onderstaande tabel, na een geringe terugval in 1980,
in het verslagjaar wederom het historisch zeer hoge peil van 1979.

De druk der werkzaamheden op de reeds zwaar belaste leeszaal-
dienst is daardoor weer toegenomen.

Index 1972 1978 1979 1980 1981
1972 = 100 abs. ind. abs. ind. abs. ind. abs. ind. abs. ind.
leeszaal
bezoekers
gei'ntroduceerde
niet-leden

uitleningen
buiten de
leeszaal

uitleningen
binnen de
leeszaal

5810

225

2810

2244

100

100

100

100

8548

223

4833

4434

147

99

172

198

8596

331

5364

7755

148

147

191

346

7878

277

5313

5093

138

123

189

227

9015

294

5134

7021

155

131

183

313

De cataloguskamer onder leiding van Mw. M. L. J. van Hoeve maakte
6339 titelbeschrijvingen (in 1980: 6671). Over de toepassing van de
ISBD-regels voor de titelbeschrijving werd contact opgenomen met de
Universiteitsbibliotheek te Leiden en met Drs. B. H. Harahap van de
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Vertegenwoordiging in Indonesie, die in december enkele dagen in
Leiden vertoefde.

Op de tekstverwerkingsmachine werden 7092 titels ingetikt en op
offsetmaster overgebracht (in 1980: 9192).

Ongeveer 28.000 catalogusfiches werden ten behoeve van de lees-
zaalcatalogus gesorteerd en ingevoegd.

De heer G. A. Nagelkerke heeft naast zijn informatiewerkzaamheden
254 afgesloten tijdschriftentitels opnieuw beschreven en op aanwezig-
heid gecontroleerd.

Door de heer C. G. van den Aardweg werden in het journaalboek
2751 titels van nieuwe aanwinsten ingeschreven (1980: 2543), waar-
van 473 betreffende het Carai'bisch gebied (vorig jaar 613). Bovendien
werden door de Instituutsvertegenwoordiging in Indonesie 3407 jour-
naalnummers aan nieuwe aanwinsten verworven (vorig jaar 3375),
3198 titels omvattend (vorig jaar 3219). Tevens werden 42 nieuwe
tijdschriftabonnementen gesloten tegen 47 in 1980.

2298 boeken en tijdschriften werden opnieuw of nieuw ingebonden.
Daarvan werden 1301 banden door de magazijnmedewerker H. J.
Siebert en zijn assistent zelf gelumbackt.

De bibliothecaris Drs. P. Sutikno nam in juni deel aan het 5e Con-
gress of South East Asian Librarians te Kuala Lumpur en legde in aan-
sluiting daaraan werkbezoeken af in Kuala Lumpur, Singapore en
Jakarta.

De heren P. Sutikno en G. A. Nagelkerke leverden, evenals de tot
andere afdelingen behorende heren C. van Dijk, F. G. P. Jaquet,
R. S. Kami en H. C. Kemp, bijdragen tot de door de Contactgroep
Documentalisten Indonesie verzorgde uitgave: Improving access to
Indonesian collections in the Netherlands.

De aanwinsten van de verzameling Oosterse handschriften bleven
in hoofdzaak beperkt tot de regelmatig gereedkomende aanvullingen
op de collectie transscripten van handschriften van Bali (de collectie-
Hooykaas). Voor de verzameling Westerse handsohriften werd onder-
meer een collectie verslagen van J. van den Bosch aangekocht. De
verzameling foto's werd uitgebreid met een zestal fotoalbums.

De volgende personen en instellingen verrijkten de bibliotheek met
zeer gewaardeerde schenkingen:
Taufik Abdullah, B. W. Alberts, Hamid Algadri, J. C. Anceaux, van Bemmelen,
A. J. Bernet Kempers, S. de Blauw, M. M. O. Blusse van Oud-Alblas-Boin, B. J.
Boland, M. Bonneff, H. Borkent, G. Brand, G. M. Cabot, W. L. Collier, E. Du-
masy, J. P. Duyverman, C. van Dijk, J. M. P. Ewalds, I. Farjon, Ch. F. van
Fraassen, D. Fransz Rompis, J. M. Gerharts, H. J. de Graaf, V. M. C. van
Groenendael, J. Hartmann, Heldring, O. L. A. Helfrich, H. I. R. Hinzler, C. M.
Hogewoning, H. W. S. van Hooff-v. d. Abeele, H. Jacobs, F. G. P. Jaquet,
J. A. B. Jongeneel, Umar Junus, P. Kloos, A. J. F. Kobben, Koentjaraningrat,
M. Laubscher, R. A. J. van Lier, E. Locher-Scholten, J. Maceda, H. Maier,
A. F. Marks, N. Mulder, G. A. Nagelkerke, M. Nakamura, P. J. M. Nas,
P. Nass-Meersmans, A. Niehof, J. Noorduyn, Nugroho Notosusanto, K. Polman,
H. J. A. Promes, H. Rolloos, Bambang Roseno, L. Severein, Th. Stevens,
W. A. L. Stokhof, Sumaryono, P. Sutikno, A. Teeuw, J. L. G. Tichelaar, E.
Touwen, E. M. Uhlenbeck, G. C. van der Veen-van den Hooff, P. Voorhoeve,
H. Voorn, G. Voslambers, G. van der Weijden, J. J. W. A. Wyckers, J.
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Wijmenga-Hof, A. Yasunaka, R. C. Young, W. van.Zanten, D. S. P. Zittema.
Afrika-Studiecentrum, Algemeen Rijksarchief, Ambassade van de Republiek
Suriname, Antropologisch-Sociologisch Centrum v. d. Univ. van Amsterdam,
Australian Microfilm Services Pty.' Ltd., Bestuurscollege eilandgebied Bonaire,
Bibliotheek v. d. Rijksuniv. Utrecht, Stichting Bzztoh, Cebemo, Center for S.E.
Asian Studies Univ. of Wisconsin-Madison, Centrale Directie Documentatie
Min. van Onderw. en Wetensch., Christelijk Pedagogisch Studiecentrum Hoeve-
laken, Cornell Modern Indonesia Project, Dep. van Financien Curacao, Dep. of
Demography Austr. Nat. Univ., Dewan Bahasa dan Pustaka, Dienst Gemeente-
lijke Musea, Field Museum of Natural History Chicago, Gemeentewaterleidingen
Amsterdam, H.V.A., Harry S. Truman Research Institute for the Advancement
of Peace, Hebrew Univ. of Jerusalem, Hedera Project, the Hongkong and
Shanghai Banking Corporation, Institut univ. d'etudes du developpement Geneve,
Inst. of Commonwealth Studies London, Inst. of Social Studies 's-Gravenhage,
Instituut voor Cult. Anthrop. en Sociol. der Niet-Westerse Volken Leiden, Inst.
voor Rechtsgeleerdheid Nijmegen, Inst. voor Tropische Geneeskunde Leiden,
Intern. Inst. voor Sociale Geschiedenis Amsterdam, Interuniv. inst. voor Missio-
logie en Oecumenica Leiden, Kabinet van de Gevolmachtigd Minister van de
Ned. Antillen, Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken, KLM-Nederland,
Kon. Inst. voor de Tropen, Linschoten-Vereeniging, Ministerie van Binnen-
landse Zaken, Landbouwhogeschool Wageningen, Afd. Maritieme Historie van
de Marinestaf, Min. van Defensie, Kath. Soc. Academie Markendaal Breda,
Min. van Buitenlandse Zaken, Museum Nasional Jakarta, Museum yoor Land-
en Volkenkunde Rotterdam, Muzeum Azji i Pacyfiku Warszawa, G. Nabrink's
Boekhandel Amsterdam, Ned. Genootschap voor Internationale Zaken, NUFFIC/
IMWOO, Office of International Justice and Peace, U.S. Catholic Conference
Washington, Onderzoeksprojekt Vrouwen en Ontwikkeling, Openbare Biblio-
theek Enschede, Perpustakaan Univ. Kebangsaan Malaysia, Rijksarchief in
Groningen, Rijksarchief in Noord-Holland, Rijkscommissie voor Vaderlandse
Geschiedenis, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Rijksmuseum voor Vol-
kenkunde Leiden, Sinologisch Instituut Leiden, Sociologisch Instituut Leiden,
Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin, Stichting voor Culturele Samen-
werking, Unilever, Victorian Indonesian Language Teachers' Association Haw-
thorn Austr., The World Bank Paris, Zendings genootschap der Evang. Broeder-
gemeente Zeist.

Caraibische Afdeling

Ten behoeve van de bibliotheek werden in het geheel 410 titels ont-
vangen, waarvan 204 door sohenking of ruil werden verkregen. Boven-
dien werden op tijdsohriften 6 nieuwe abonnementen genomen en 4
nieuwe ruilovereenkomsten aangegaan.

In de Centrale Catalogus Caraibiana (CCC) werd, naast de regel-
matige uitbreiding aan de hand van eigen acquisitie en aanwinsten-
lijsten van andere bibliotheken, ook een deel van oudere bestanden
opgenomen, terwijl daarin tevens een groot aantal tijdschriftartikelen
toegankelijk werd gemaakt. De bijgewerkte microfiche uitgave van de
CCC verscheen in december.

Het werk ten behoeve van informatie aan en voorlichting van be-
zoekers en aanvragen uit binnen- en buitenland groeide nog steeds.

Zowel Mw. B. A. Cohen Stuart als Mw. Drs. J. Henket-Hoornweg
werkten aan enkele doorlopende projecten. De verzameling van mate-
riaal in het kader van de projecten "Women in the Caribbean" en
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"Inventaris van doctoraal scripties en stageverslagen", de laatste in
samenwerking met het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van
de Nederlandse Antillen, vond goede voortgang. De bibliografische
samenwerking met de University of the West Indies in Kingston,
Jamaica, werd — evenals in voorgaande jaren — door Mw. Henket
behartigd.

Het hoofd van de afdeling, Dr. A. F. Marks, was als begeleider be-
trokken bij diverse onderzoeksprojecten. Hieronder zijn behalve stu-
dentenstages in het Caraibisch gebied een promotie-onderzoek en een
onderzoek in opdracht van het Kabinet van de Gevolmachtigde Mi-
nister van de Nederlandse Antillen inzake het studieverloop van de
Antilliaanse bursalen in Nederland.

Als afdelingspublicatie verscheen W. van der Bor's Island Adrift;
the social organisation of a small Caribbean Community: the case of
St. Eustatius. In samenwerking met de Universiteit van de Nederlandse
Antillen en met financiele steun van STICUSA bracht de afdeling een
derde deeltje uit in de reeks UNA studenten-onderzoekverslagen.
Het bevat een verslag van een onderzoek naar de werkzaamheden van
de lagere klasse in Willemstad, Curacao, en werd onder de titel
Senor(a) ta traha? geschreven door de heren M. de Jong, T. van Dijk
en G. Koopman van de Amsterdamse Universiteit. Voorts verschenen
in het verslagjaar de afleveringen 29 en 30 van het gezamenlijk met het
Studie- en Documentatiecentrum voor Latijns Amerika (CEDLA) te
Amsterdam uitgegeven Boletin de Studios Latino-americanos y del
Caribe.

Van de 90 studenten, die zich in het eerste jaar van de vierde
Interuniversitaire Cursus Carai'bistiek hadden ingeschreven, slaagden
65 voor het slot-tentamen. Een vijftiental studenten meldde zich voor
het lopende tweede jaar. Dr. Marks verzorgde in de cursus drie onder-
delen. De cursus-assistente Mw. I. Koulen had een groot aandeel in
het welslagen van de cursus. Mw. Drs. J. Henket-Hoornweg bezocht
in mei de jaarlijkse conferentie van de Association of Caribbean Uni-
versities and Research Institute Libraries in Miami.

De heer Marks woonde eveneens in mei een conferentie van de
Caribbean Studies Association in St. Thomas bij. Hieraan voorafgaand
organiseerde en leidde hij in april een seminar in het kader van het
Intercongres van de International Union of Anthropological and
Ethnological Sciences. Het seminar droeg de titel White collar migrant
labour in Latin America and the Caribbean en leverde het materiaal
voor een toekomstige afdelingspublicatie.

In het verslagjaar kwam de nieuw gevormde Adviescommissie van
de afdeling voor de eerste maal bijeen onder het ad interim voorzitter-
schap.van Prof. Dr. J. D. Speckmann; de opgestelde regels van samen-
stelling en functioneren werden bij die gelegenheid aanvaard.

Documentatie Geschiedenis Indonesie

Drs. F. G. P. Jaquet, hoofd van de afdeling, rondde zijn werkzaam-
heden aan de Gids van in Nederland aanwezige bronnen af en leverde
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de Engelse tekst in bij de uitgever K. G. Saur te Miinohen.
In juni nam hij deel aan een congres van het Third European Col-

loquium on Malay and Indonesian Studies te Napels, terwijl hij in
September een bijdrage leverde voor de Second Anglo-Dutch conference
on comparative colonial history te Leiden. Per 1 juni werd hij benoemd
tot adjunct-secretaris als opvolger van Prof. Dr. B. J. Boland.

Vanaf 17 augustus verving hij de algemeen secretaris Dr. J. Noor-
duyn die een jaar studieverlof op NIAS in Wassenaar toegewezen
kreeg. In verband met deze vervanging nam Mw. D. B. M. Buur zijn
taken als afdelingshoofd waar, terwijl Mw. Drs. E. I. van der Meulen
in tijdelijke dienst trad om de overige werkzaamheden van de heer
Jaquet over te nemen.

De heer A. Baksoellah beschreef ca. 275 geografische kaarten en
100 atlassen. In navolging van de afdeling Bibliotheek werd voor de
kaartenverzameling de ISBD (CM) ingevoerd.

Van de hand van Mw. Buur verscheen het persoonsnamenregister
op de eerste twee delen van het Repertorium op de literatuur betref-
fende de Nederlandse kolonien. Zij zette haar werk voort aan het
beschrijven en systematisch indelen van de foto's. Tevens was zij
betrokken bij de invoering van de ISBD (CM).

Mw. L. Manuputty-Tentua verwerkte ca. 1.000 catalogusnummers
van de fotocollectie. Er werden ca.55 tekeningen in passe-partout gezet,
een aantal banden werd gerestaureerd.

De grote belangstelling voor de verzamelingen beheerd door de
afdeling blijft een belemmering vormen voor de voortgang van de
werkzaamheden. Ondanks sluiting voor het publiek in de maanden
juli en december bleef de produktie in vergelijking met 1979 ongeveer
gelijk. Het bezoekersaantal steeg van 200 naar ca. 225, waarvan 65
voor de kaartenverzameling, 64 voor de fotoverzameling en de rest
onder meer voor het vragen om advies omtrent onderzoeksmogelijk-
heden binnen en buiten het Instituut. Ten behoeve van het publiek
werden ca. 450 handschriften gelicht en geborgen, terwijl er ca. 4000
foto's werden geraadpleegd, waarvan 254 kopieen werden besteld.

De afdeling verleende in het verslagjaar onder meer medewerking
aan het fotoboek Baren en Oudgasten door R. Nieuwenhuys, aan de
Junghuhntentoonstelling in het Volkenkundig Museum te Rotterdam
en aan een door de NOS uit te zenden televisieprogramma over de
geschiedenis van Suriname.

Documentatie Modern Indonesie

Na een bijeenkomst van de voorzitter van de Adviescommissie van de
afdeling met 'het dagelijks bestuur van het Instituut vergaderde de
commissie in april ter bespreking van de werkzaamheden van de
afdeling.

Het hoofd van de afdeling, Drs. R. S. Kami, werkte verder aan
verbetering van de automatisering binnen het Instituut, onder meer ter
voorbereiding van de uitgave van de gedrukte catalogus van de biblio-
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theek. Zijn werkzaamheden als penningmeester van de Interuniversi-
taire Commissie Cursus Indonesie-kunde 1980/1981 zette hij voort
tot de afsluiting daarvan. Ook trad hij, evenals Dr. C. van Dijk, op
als lid van de Commissie voor de Doctoraalcursus Indonesie van de
Subfaculteit Culturele Anthropologie/niet-Westerse Sociologie van de
Rijksuniversiteit te Leiden.

In September bracht hij een bezoek aan een 27-tal bibliotheken en
documentatiecentra in Indonesie en Singapore, terwijl hij in december
de te Cambridge gehouden jaarvergadering van de South East Asia
Library Group (SEALG) ibijwoonde, waar hij de taak op zich nam
om op te treden als redacteur van de Newsletter van SEALG.

Door de ohef-documentalist, Mr. H. C. Kemp, tot 1 juni geassisteerd
door Mw. T. Zecevic-Boulogne en vanaf 1 September door Mw. K. A.
Visscher, werden ca. 4.600 Indonesische en Westerse boekaanwinsten
en microfiches van trefwoorden voorzien.

De KITLV-Microthesaurus, le editie, alfabetisch deel, werd in juli
in een aantal exemplaren voor intern gebruik verspreid. Deze thesaurus
is het werk van de Thesauruswerkgroep, waarin documentalisten van
verschillende afdelingen van het Instituut samenwerken. Aan de syste-
matische indeling van de Microthesaurus wordt sinds 15 September
gewerkt door Mw. Visscher.

In november kwam het 8e supplement (aanwinsten 1974) van de
gedrukte catalogus van de bibliotheek gereed in de vorm van computer
output op microfilm. De computerprogrammatuur van deze publicatie-
vorm werd door de free-lance medewerkster Mw. A. van Duijn ge-
schreven. Mw. C. Baak werkte sinds 15 april aan de correctie van de
gegevens voor de supplementen 9 en 10 (aanwinsten 1975 en 1976).
Eind december was dit werk tot meer dan halverwege supplement 10
gevorderd. Tevens werd door Mw. Visscher begonnen met de correctie
van de via de tekstverwerker WP 6000 op diskette vastgelegde gegevens
voor supplement 11 (aanwinsten 1977). De vastlegging van de ge-
gevens voor supplement 11 werd in juli door Mw. V. Jutting afgesloten
en in September werd begonnen met supplement 12 (aanwinsten 1978).
In totaal werden door Mw. Jutting 4.779 titels via de tekstverwerker
op diskette vastgelegd.
Per 1 juni nam Dr. Van Dijk de redactie van Excerpta Indonesica, tot
dan toe gevoerd door het hoofd van de afdeling, over. Per 1 januari
nam Mw. A. G. van 't Oostende-Schulz (werkzaam bij de bibliotheek)
een ochtend per week over van Mw. Drs. T. Sommeling, assistent-
redacteur, voor sorteerwerkzaamheden.

In juli verscheen Excerpta Indonesica no. 23, en in September de
cumulatieve index op de nummers 11 tot en met 20. Het materiaal
voor deze index werd genormaliseerd en geredigeerd door Mr. Kemp.

Het beheer van de microvorm-collectie dat tot nu toe bij deze
afdeling berustte wordt geleidelijk overgedragen aan de Bibliotheek.
Hierdoor hebben Mr. Kemp en Drs. Kami meer tijd voor de compilatie
van de geannoteerde bibliografie van bibliografieen van Indonesie,
waarvoor in 1981 ca. 400 titels werden beschreven en gedeeltelijk
geannoteerd.
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Dr. Van Dijk zette zijn medewerking aan de Review of Indonesian
Affairs (RIMA) voort met twee publikaties:

Major developments in Indonesia in the first half of 1980: the
General Elections Act and two speeches by Suharto (RIMA 14, no. 2)
en Major developments in Indonesica in the second half of 1980: crime
prevention, anti-Chinese riots and the PDI party congress (RIMA 15,
no. 1).

Dr. Van Dijk en Drs. Kami gaven enkele colleges in het .kader van
de Interuniversitaire Cursus Indonesie-kunde 1980/1981, respectieve-
lijk over politieke ontwikkelingen in het moderne Indonesie' en over
bibliografie van Indonesie.

In September legde Mr. Kemp met goed gevolg het doctoraal examen
Nederlands Recht af, terwijl in oktober Dr. Van Dijk promoveerde
op het proefschrift Rebellion under the banner of Islam: the Darul
Islam in Indonesia, dat in de Verhandelingen van het Instituut als
no. 94 werd gepubliceerd. De in 1980 te Kuala Lumpur versohenen
Bibliography of Malaysia and Singapore van de hand van Drs. R. S.
Kami werd in de loop van het verslagjaar in Nederland ontvangen.

Programma Indonesische Studien

Het programma yoor 1981 waarover in januari overeenstemming werd
bereikt door de Nederlandse en Indonesische Stuurgroepen, kon na
verkregen goedkeuring van de Minister van Onderwijs en Wetenschap-
pen worden uitgevoerd.

Naar aanleiding van de oprichting van de Werkgemeenschap Zuid-
Oost Azie besloot de Nederlandse Stuurgroep ter stroomlijning van
de advisering per 1 december in de plaats van de twee bestaande
adviescommissies literatuurwetenschappen (LIS) en maatschappij-
wetenschappen (MIS) een nieuwe adviescommissie Indonesische
Studien (AIS) in te stellen waaraan zullen worden voorgelegd die pro-
jecten, ingediend bij het Programma, die naar hun aard betrekking
hebben op Nederlands-Indonesische samenwerking. Individuele Neder-
landse onderzoeksaanvragen, waarin geen typisch aspect van Neder-
lands-Indonesische samenwerking zit, zullen ter advisering worden
voorgelegd aan de Werkgemeenschap Zuid-Oost Azie. In de AIS zijn
de volgende disciplines vertegenwoordigd: archeologie, geschiedenis,
linguiistiek, filologie, islamologie en geografie.De voormalige sub-advies-
commissie van LIS, de commissie Geschiedenis (GIS), zal binnen het
Programma een stimulerende en begeleidende functie blijven vervullen
ten opzichte van projecten als de training van Indonesische historici,
het organiseren van historische congressen e.d.

In het kader van het Programma werden in 1981 enige nieuwe
onderzoeken opgezet en andere activiteiten ondernomen. Onder bege-
leiding van de door de Stuurgroep ingestelde Commissie Ambon Stu-
dien (CAS) is Drs. E. J. Knaap in September begonnen de Memories
van Overgave van Ambon uit de VOC-periode te selecteren voor een
bronnenpublikatie. In dezelfde maand begon Drs. P. Groen aan de
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voorbereiding voor een bronnenpublikatie van 19e en 20e eeuws mate-
riaal met betrekking tot de Centrale Molukken. Drs. H. G. C. Schulte
Nordholt werkt sinds januari aan een dissertatieonderzoek naar de ver-
anderende machtsverhoudingen tussen Balische vorsten en het koloniaal
bestuur in de periode 1840-1940.

Van 4 juni tot 20 augustus werd aan 14 studenten, die zich toe-
leggen op de wetenschappelijke studie van Indonesie en die het bijvak
studie Indonesisch hadden voltooid, een intensieve cursus Bahasa In-
donesia gegeven te Bandung, welke voor 6 van hen ook gekoppeld was
aan een daaropvolgend leeronderzoek.

In verband met de dringende behoefte aan een up to date Neder-
lands-Indonesisch woordenboek maakte Dr. T. Iskander een orientatie-
reis naar Jakarta, waar hij de Pusat Bahasa bezocht.

In januari arriveerden 4 pas afgestudeerde Indonesische antropologen
en 4 historici voor een tweejarig studieverblijf in Nederland. In juni
begonnen de antropologen him training onder begeleiding van Mw.
Drs. A. Niehof en Mw. Drs. M. Djajadiningrat-Nieuwenhuis aan het In-
stituut Culturele Anthropologie in Leiden en de historici aan hun
training op de vakgroep niet-Westerse Geschiedenis van de Vrije
Universiteit Amsterdam onder begeleiding van Mw. Prof. Dr. H.
Sutherland en Drs. H. G. C. Schulte Nordholt.

Van 10 tot 22 augustus gaf Prof. Dr. A. Teeuw in Yogyakarta aan
7 deskundigen in Javaanse en andere streekliteraturen de laatste van
een serie van drie, jaarlijks in de zomer georganiseerde, upgrading cur-
sussen literatuurwetenschap.

In September arriveerde Dhr. Roesli Amran in Nederland om gedu-
rende een half jaar met een beurs van het Programma materiaal te ver-
zamelen voor het documentatiecentrum van de Universitas Andalas te
Padang.

Aan twee Indonesische onderzoekers werden reisbeurzen verstrekt
voor deelname aan het Minangkabau seminar op het Koninklijk Insti-
tuut voor de Tropen, dat in april werd gehouden.

In de loop van het jaar liepen de subsidieperiodes van drie jaar, in
het kader van het Madura-project verleend aan Mw. Drs. E. Touwen-
Bouwsma en aan Drs. J. Bijlmer, ten einde. De laatste vertrok in okto-
ber naar Indonesie om te assisteren bij de training van Indonesische
onderzoekers bij het Madura-project. Ook liepen de eveneens drie-
jarige subsidieperiodes af van Drs. D. Teljeur, die een onderzoek doet
naar het symbolisch systeem van de Guman op Halmahera en van Drs.
A. van Schaik, die de invloed onderzoekt van de suikercultuur op de
bevolkingslandbouw op Java van het cultuurstelsel tot 1930.

Drs. Irawan, die in Nederland verbleef voor training in de econo-
mische geschiedenis aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen onder
supervisie van Prof. Stuyvenberg en Mr. Creutzberg en materiaal ver-
zamelde voor een dissertatie over de invloed van de spoorwegen op
de inheemse economie van Midden-Java in de 19e eeuw, keerde in juni
naar Indonesie terug.

Voor het overige werden de werkzaamheden aan de reeds in vorige
jaren vermelde projecten voortgezet.
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In het raam van het Indonesisoh-Nederlandse Halmahera - Raja
Ampat onderzoeksproject organiseerde LEKNAS in juni een vijf dagen
durend seminar over Halmahera en Raja Ampat. Zes Nederlandse
antropologen die in dat project onderzoek in Indonesie hebben ver-
richt namen aan dat seminar deel.

Drs. G. Termorshuizen voltooide een niet-vakgericht tekstboek met
het thema "Nederland" voor Indonesiers. In oktober werd van zijn
hand bij de uitgeverij Djambatan een op woordgebruik-frequentie ge-
baseerde Nederlandse woordenlijst met voorbeelden en Indonesische
vertalingen gepubliceerd onder de titel Kosakata dasar Bahasa Belanda.
De door Mw. Drs. M. Patuleia-Schouten samengestelde bibliografie
van de Minahasa en Bolaangmongondow en de door Mw. Drs. K.
Polman samengestelde bibliografie van de Noordelijke Molukken ver-
schenen in de Bibliographical Series van het Instituut.

Naast het redigeren van de Minahasa bibliografie assisteerde de
documentaliste Mw. I. Farjon Prof. Dr. B. J. Boland bij de samenstel-
ling van diens Islambibliografie.

In het vertaalproject, dat met subsidie van het Programma onder
leiding van Dr. W. A. L. Stokhof door de Instituutsvertegenwoordiging
te Jakarta wordt uitgevoerd, werden vertaald: Kats, Spraakkunst en
Taaleigen van het Soendanees, De Hollander, Handleiding tot be-
oefening der Maleische taal, en Uhlenbeck, Taalwetenschap. Van het
project ter bewerking van de Holle woordenlijsten onder leiding van
Dr. Stokhof verschenen in Pacific Linguistics Series D vol 2 Sula and
Bacan Islands, North Halmahera, South and East Halmahera, vol. 3/1
Southern Moluccas, Central Moluccas: Seram (1) en vol. 3/2 Central
Moluccas: Seram (2).

Vertegenwoordiging Indonesie

De Vertegenwoordiging leed een gevoelig verlies door het onverwachte
overlijden van de heer Soewarto op 25 oktober. In zijn functie als
boekhouder heeft de heer Soewarto vier jaar lang aan de Vertegen-
woordiging zeer belangrijke diensten bewezen. Zijn plaats wordt in-
genomen door Mw. J. Taslim.

Als gevolg van de beeindiging van het dienstverband van enige
parttime krachten daalde het aantal medewerkers tot 9. Aan het eind
van het verslagjaar was er een vacature.

Van de voor de bibliotheek van het Instituut verworven nieuwe aan-
winsten werd een groot gedeelte ten geschenke ontvangen of door mil
verkregen. De lijsten van doctoraalscripties en de V.I. aanwinsten-
lijsten bewezen in deze grote diensten.

De verfilming van de aanwinsten die in microvorm worden bewaard
verliep voorspoedig zodat de lopende acquisitie goed kon worden bijge-
houden. Sinds januari ontvangt ook de LIPI een zogeheten mastercopy
van de betreffende microfiches.

In de samenwerking met het Museum Nasional werden de hand-
schriften uit de collectie-Cohen Stuart, het vorig jaar reeds geinventa-
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riseerd, op microvorm overgebracht. De negatieffilm blijft bij de Hand-
schriftenafdeling van het Museum Nasional, terwijl een positief-kopie
naar het Instituut wordt gezonden. Tevens werd het grootste deel van
de collectie-Pleyte geinventariseerd.

In dit zelfde samenwerkingsverband werden 25 oude kranten ge-
microfilmd. Ook hiervan bleef de mastercopy in Jakarta en ging een
positief-kopie naar het Instituut.

Tegen het einde van het verslagjaar kwam de cumulatieve lijst ge-
reed van de aanwinsten uit de periode 1969, het oprichtingsjaar van de
Vertegenwoordiging, tot en met 1976. De sinds 1977 begonnen uitgave
van kwartaalsgewijze aanwinstenlijsten werd in het verslagjaar voort-
gezet.

In de cumulatieve lijst zijn slechts de zogenoemde non-commerciele
publicaties opgenomen, aangezien deze in Indonesie het moeilijkst zijn
te traceren.

Voorts zag een publicatie van historisch-filologisch karakter het
licht, getiteld Suku Bangsa Lima Pohalaa, welke een genealogie uit
Gorontalo bevat.

De in het vorig verslagjaar in manuscipt gereedgekomen groslijsten
van doctoraalscripties van de Universitas Indonesia (Tweede deel,
periode 1970-1978) en de Universitas Padjadjaran (Bandung; periode
1957-1980) werden in het verslagjaar vermenigvuldigd en verspreid
onder de bibliotheken en instanties met wie de V.I. een ruil-relatie
heeft.

In de Vertaalserie van de Vertegenwoordiging werden in het verslag-
jaar de volgende titels bij de Uitgever N.V. Djambatan gepubliceerd: B.
J. Haga, Lima Pohalaa, Susunan masyarakat, hukum adat dan kebijak-
sanaan pemerintahan di Gorontalo; C. van Vollenhoven, Penemuan
Hukum Adat en C. van Vollenhoven, Orientasi dalam Hukum Adat In-
donesia.

In januari en juni/juli maakte Drs. B. H. Harahap een reis naar
Zuid-Tapanuli ter verzameling van studiemateriaal voor zijn lezing, die
hij gehouden heeft in Hamburg op het Congres over Volk en Cultuur
van Sumatra, waartoe hij was uitgenodigd door het Institut fur Asien-
kunde aldaar. Van deze gelegenheid maakte hij gebruik om gedurende
een tweetal weken op het Instituut de invoering van de regels voor
titelbeschrijving volgens de ISBD te bespreken. Dr. W. A. L. Stokhof
was gedurende de maanden juli en augustus met verlof in Nederland
en voor besprekingen in Leiden. Voorts reisde hij in oktober naar
Australie voor overleg over de publicatie van de door hem verzorgde
"Holle Woordenlijsten" van het Instituut voor Pacific Linguistics.

Drs. J. Erkelens maakte tweemaal een reis naar Midden-Java voor
acquisitie ten behoeve van de bibliotheek en voor studiedoeleinden.

Dr. J. Vredenbregt zette zijn colleges in de methoden en technieken
van sociaal onderzoek aan de Universitas Hasanuddin te Ujung Pan-
dang voort. Ook gaf hij cursussen aan docenten van de universiteiten
te Ambon en Kupang. Van zijn leerboek over de methoden en technie-
ken verscheen in Jakarta een vierde druk. Eveneens in Jakarta ver-
scheen van zijn hand een publicatie over de materiele cultuur van de
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Dayak. In juni hield de heer Vredenbregt een voordracht op het semi-
nar over Halmahera en Raja Ampat.

Redactie en Publikaties

Op 31 december beeindigde het hoofd van de afdeling Prof. Dr. B. J.
Boland zijn dienstverband aan het Instituut omdat hij de leeftijd van
65 jaar had bereikt. Sinds 1974 leidde hij de af deling, die onder zijn
impulsen op zeer goede wijze functioneerde. Het aantal door het Insti-
tuut uitgegeven publicaties nam sinds 1974 in aanzienlijke mate toe,
zodat in de diverse series van het Instituut gemiddeld meer publicaties
dan ooit (in totaal 53) verschenen. Per 1 december trad Dr. H. A.
Poeze in dienst als opvolger van Prof. B. J. Boland.

Het al in het vorige verslagjaar gesignaleerde probleem van de over-
vloed aan kopij voor de Bijdragen gold in 1981 onverminderd. Toepas-
sing van een compactere bladspiegel, waartoe in 1981 besloten werd,
zal aanzienlijke vermeerdering van opnamecapaciteit brengen.

In deel 137 (1981) van de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volken-
kunde verscheen als eerste aflevering Anthropologica XXIII (in samen-
werking met de Stichting voor Anthropologie) met 8 artikelen en 1
korte mededeling, alle in het Engels. De gecombineerde afleveringen 2
en 3 en aflevering 4 bevatten 12 artikelen (waarvan 9 in het Engels, 2
in het Nederlands en 1 in het Duits) en twee korte mededelingen. De
jaargang telde tevens 27 boekbesprekingen, terwijl het jaarverslag over
1980 werd afgedrukt in aflevering 2/3 (pp. 381-398). In de serie Ver-
handelingen verschenen:

90. H. I. R. Hinzler, Bima Swarga in Balinese Wayang, VIII +
396 pp.

91. Leonard Y. Andaya, The Heritage of Arung Palakka; A History of
South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century, XII +
364 pp.

92. J. H. M. C. Boelaars m.s.c, Head-hunters about Themselves; An
Ethnographic Report from Irian Jaya, Indonesia, XVI + 316 pp.

93. Gregory L. Forth, Rindi; An Ethnographic Study of a Traditional
Domain in Eastern Sumba, XVI + 528 pp.

94. C. van Dijk, Rebellion under the Banner of Islam; The Darul
Islam in Indonesia, X + 473 pp.

De Bibliotheca Indonesica werd uitgebreid met:
21. A. Teeuw en S. O. Robson (ed. & transl.), Kunjarakarna Dharma-

kathana; Liberation through the Law of the Buddha; An Old
Javanese Poem by Mpu Dusun, IX + 254 pp.

In de Translation Series verscheen:
20. J. F. Holleman (ed.), Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law;

Selections from "Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie", with
an Introduction by H. W. J. Sonius, LXVIII + 307 pp.
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De Bibliographical Series werd uitgebreid met:
10. Mieke Schouten, Minahasa and Bolaangmongondow; An Anno-

tated Bibliography; 1800-1942, XXVI + 290 pp.
11. Katrien Polman, The North Moluccas; An Annotated Bibliogra-

phy; With a Historical Introduction by Ch. F. van Fraassen, XX
+ 192 pp.

Het zogenaamde woordenboekenproject vordert gestaag. Het zetten van
het in twee omvangrijke delen te verschijnen Oudjavaans-Engels Woor-
denboek van Prof. Dr. P. J. Zoetmulder is grotendeels gereed. Met het
zetten van het Oostsoembaas-Nederlands Woordehboek van Prof. Dr.
L. Onvlee werd begonnen.

Financien

De begroting toonde een bedrag van / 3.141.000,— aan inkomsten
(waarvan / 2.894.000,— aan Rijkssubsidie) en een eender bedrag aan
uitgaven.

De exploitatierekening sluit met een exploitatieoverschot van
f 32.487,56 bij een bedrag van f 273.131,21 aan eigen inkomsten,
een Rijkssubsidie van / 2.856.000,— en een uitgaventotaal van
/ 3.096.643,65.

De uitgaven kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Personeelskosten (salarissen, sociale lasten en pen-

sioenpremies, tijdelijke assistentie en verblijfstoela-
• gen Vertegenwoordiging Indonesie) / 2.201.546,37
Bureau-, reis- en overtochtskosten „ 176.663,76
Huisvestingskosten „ 123.595,25
Kosten Bibliotheek „ 262.268,60
Kosten publicaties „ 328.064,36
Kosten onderzoek Indonesie „ 4.505,31

Totaal / 3.096.643,65
Wegens gebrek aan plaatsruimte is het niet mogelijk de gehele finan-
ciele 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.
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