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JAARVERSLAG 1983
VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR
TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE

Algemeen

Het Instituut was in het verslagjaar opnieuw op diverse manieren be-
trokken bij de beleidsvoorbereiding betreffende de structurele verster-
king van de Indonesische studies aan de Nederlandse universiteiten.
Na het verschijnen van het Rapport van de Werkgroep Indonesische
Studies in december 1982 vond onder auspiciën van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen ter verdere oordeelsvorming onder een
breder publiek dan alleen de vakspecialisten op 18 en 19 april een
symposium plaats in het gebouw van het Nederlands Instituut voor
Voortgezet Wetenschappelijk Onderzoek (NIAS) te Wassenaar, geor-
ganiseerd door het NIAS en het KITLV, over het onderwerp "Indonesië
in de Nederlandse wetenschapsbeoefening, in het bijzonder met be-
trekking tot de cultuur- en maatschappijwetenschappen". De ruim 50
deelnemers aan het symposium, dat onder voorzitterschap van prof. dr.
J. D. Speckmann stond, discussieerden over dit thema aan de hand van
een tiental inleidingen van deskundigen over hun diverse vakgebieden,
geschiedenis, culturele antropologie, taal- en letterkunde en praehisto-
rie, terwijl prof. dr. Harsja Bachtiar uit Jakarta en prof. dr. B. Dahm uit
Kiel de internationale aspecten belichtten. In de slotzitting aanvaardde
het symposium elf aanbevelingen, die aan de Minister werden aan-
geboden. Met klem werd erin aangedrongen op een continuering en zo
mogelijk uitbreiding van de Indonesische studies in Nederland. De
beleidsaanbevelingen neergelegd in het Rapport van de Werkgroep
werden onderschreven. In het bijzonder werd de noodzaak bepleit op
korte termijn de bestaande voorzieningen op het terrein van onderwijs
en onderzoek veilig te stellen. Het werd zinvol geacht de verdere coördi-
natie van de bedoelde studies aan een commissie van deskundigen toe te
vertrouwen; in dit verband werd een centrumfunctie toegedacht aan het
Koninklijk Instituut in samenwerking met de Werkgemeenschap Zuid-
oost-Azië.

In overeenstemming met deze laatste aanbeveling richtten de be-
sturen van het Instituut en de Werkgemeenschap zich in augustus tot de
Minister met het voorstel tot de oprichting te komen van de bovenbe-
doelde, ook in het Rapport van de Werkgroep genoemde commissie, die
tot taak zou hebben op het terrein van de Indonesische studies in
Nederland signalerend, stimulerend, coördinerend en evaluerend op te
treden. Zij stelden voor tot leden van deze commissie te benoemen prof.
dr. J. D. Speckmann, voorzitter, prof. dr. A. Teeuw, prof. dr. H. Suther-
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382 Jaarverslag 1983

land, prof. dr. O. D. van den Muyzenberg en prof. dr. J. Breman. In
afwachting van officiële besluiten ter zake ging de commissie vast aan
het werk.

Toen later in het jaar de Leidse Universiteit met het oog op door de
Minister in het vooruitzicht gestelde extra financiën voor Indonesische
studies daarvoor een structuurplan opstelde, dat op 1 december in
voorlopige vorm aan de Minister werd toegezonden, was dit aanleiding
tot overleg met het Instituut over speciaal het Instituut regarderende
zaken.

Een van deze aangelegenheden was de financiering van de positie van
de algemeen secretaris. Terwijl sinds vele jaren hiervoor een universi-
taire formatieplaats beschikbaar is, waarop betrokkene volledig bij het
Instituut is gedetacheerd, meende de universiteit in het kader van de
noodzakelijke bezuinigingen dit nog hoogstens voor de helft te kunnen
continueren. Het bestuur was van oordeel dat in overeenstemming met
de voorstellen van de Werkgroep Indonesische Studies gestreefd moet
worden naar volledige financiering hiervan via de Rijkssubsidie van het
Instituut.

Een andere zaak van overleg was de reeds ettelijke jaren aan de orde
zijnde vraag op welke wijze het Instituut zich voor zijn bibliotheek zou
kunnen aansluiten bij het PICA geautomatiseerde catalogiseersysteem.
Hoewel uit steekproeven bleek dat slechts een gering deel van de Indo-
nesische titels die het Instituut had aangeschaft ook in het PICA-bestand
aanwezig was, werd het zoeken naar wegen om aansluiting mogelijk te
maken toch voortgezet. Onderzocht werd of aansluiting door bemidde-
ling van de Leidse Universiteit mogelijk was. Nadat door de Auto-
matiseringscommissie in samenwerking met de directie van de Universi-
teitsbibliotheek een programma van eisen en een kostenraming was
opgesteld, werden deze na enig mondeling vooroverleg met een verzoek
tot financiering bij het College van Bestuur ingediend.

Een van de belangrijkste evenementen in het verslagjaar was de
verhuizing van het Instituut van Stationsplein 10-12, waar het sinds
1966 gevestigd was, naar zijn definitieve behuizing op het adres
Reuvensplaats 2 in het nieuwe Witte Singel/Doelen-complex van de
Leidse Universiteit, waar het Instituut opnieuw zonder kostenvergoe-
ding is gehuisvest, nu in een gedeelte van een gebouw dat vanaf het
eerste ontwerp op de behoeften van het Instituut kon wórden afgestemd.
Onder toezicht en met behulp van de magazijnmeester H. Siebert en zijn
assistent A. F. Schipper brachten de verhuizers tussen 10 oktober en 18
november ruim drie strekkende kilometer boeken van de bibliotheek
over, in de week van 24 oktober de meeste andere afdelingen en daarna
de collecties in beheer bij DGI. Daar de verhuizing van deze laatste
collecties ook herinrichting meebracht, hadden vooral de medewerkers
van deze afdeling een zware taak en moesten deze collecties tot het eind
van het jaar gesloten blijven. Sluiting van de leeszaal kon tot IV2 week
beperkt blijven.

Het Bestuur nam in het verslagjaar een ingrijpend besluit ten aanzien
van de distributie van de Instituutspublikaties door de verzorging hier-
van na grondige overweging, consultaties en besprekingen — waarin
vooral dr. H. A. Poeze, hoofd van de afdeling Redactie, een belangrijk
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aandeel had - te doen overgaan van de firma Martinus Nijhoff naar de
uitgeverij Foris Publications te Dordrecht. Sinds 1981 was de distributie
in een nieuwe opzet, maar op voor het Instituut minder gunstige voor-
waarden dan tevoren, door Martinus Nijhoff Publishers B.V. uitge-
voerd. Hierbij diende het Instituut o.a. zelfzorg te dragen voor de opslag
van het overgrote deel van de voorraad pubükaties. In dit verband was
het van belang dat in het nieuwe Instituutsgebouw geen mogelijkheid
meer zou bestaan voor voldoende afzonderlijke opslag van publikaties.
In de besluitvorming was doorslaggevend dat het later contractueel
vastgelegd aanbod van Foris Publications op alle onderdelen gunstiger
uitkwam dan de bestaande praktijk te zien gaf. Het omvatte verkoop op
basis van een vergoeding van 50% in plaats van 60% van de winkelprijs,
gratis opslag van de gehele voorraad, inclusief het gedeelte dat sinds
jaren in een gehuurd magazijn in Den Haag werd bewaard, verzorging
tegen geringe kostenvergoeding van verpakking en verzending van aan
leden verkochte exemplaren, hetgeen tot nog toe door het Instituut in
huis werd verricht, en uitzicht op een uitgebreide publiciteitsverzorging.
Daarnaast speelde de overweging een rol dat weliswaar een groot ge-
renommeerd bedrijf als Nijhoff een betere garantie voor continuïteit
kon geven dan een klein en wellicht kwetsbaar bedrijf, maar dat bij dit
laatste een betrekkelijk klein en gespecialiseerd fonds als dat van het
Instituut veel gemakkelijker de vereiste aandacht zou krijgen dan blij-
kens de praktijk bij een firma met vele grote belangen het geval kon zijn.
De distributie werd door Foris volgens contract per 1 oktober overge-
nomen en de voorraad vóór die datum naar Dordrecht overgebracht,
zodat een en ander juist voor de verhuizing van het Instituut gerealiseerd
werd, met dien verstande dat de overname van het tijdschrift Bijdragen
werd uitgesteld tot de aanvang van de nieuwe jaargang (deel 140) in
1984. Ter voorbereiding op de overbrenging van de voorraden werd een
aantal oudere publikaties, zowel monografieën als afleveringen van
de Bijdragen tot deel 100, waarvan nog slechts een geringe hoeveel-
heid voorradig was, voor een verlaagde prijs aan de leden aangeboden;
vele leden maakten hiervan gebruik. Van een aantal oudere publika-
ties werd de blijkens de verkoopresultaten al te grote voorraad door
vernietiging tot hanteerbare omvang teruggebracht. Hoewel dit een
minder gelukkige oplossing was - hetgeen ook uit enkele protesten van
leden bleek - was het in de gegeven omstandigheden moeilijk te ver-
mijden.

Het is nodig ditmaal ook te rapporteren over activiteiten die onder het
hoofd (zelfevaluatie zijn samen te vatten en die zich al sinds 1980
afspelen op initiatief van de Hoofddirectie Onderzoeksbeleid (OZB),
het onderdeel van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
waaronder het Instituut naast vele andere instituten ressorteert. De
doelstelling van dit initiatief is geweest de desbetreffende instituten te
stimuleren tot evaluatie van eigen werkzaamheden en daarbij begelei-
ding te geven. In de loop van het eerste halfjaar 1980 werd een door
OZB ontworpen en toegezonden zeer uitvoerig evaluatieformulier, in-
gevuld en van de nodige extra toelichting voorzien, bij de Hoofddirectie
ingediend. Deze operatie zou volgens het departementale voornemen
om de vier jaar herhaald worden. In 1981 werden de gegevens uit de
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ingevulde formulieren van alle erbij betrokken instellingen door OZB in
een rapport samengevat, dat vervolgens in mei met vertegenwoordigers
van de instituten werd besproken op een Institutendag, een jaarlijks
terugkerende bijeenkomst belegd door de Hoofddirectie. Als gevolg
hiervan werden voorstellen tot nadere overweging van de procedures in
enkele achtereenvolgende werkgroepen, bestaande uit vertegenwoor-
digers van de instituten, besproken en uitgewerkt, hetgeen in april van
het verslagjaar resulteerde in een brochure getiteld "Handreiking (zelf-
evaluatie Instituten". De hoofdpunten hieruit werden door het Ministe-
rie overgenomen, met name het samenstellen van een vijfjarennota over
het eigen instituut bestaande uit een evaluatieverslag over de afgelopen
vijfjaar en een meerjarenvisie aangaande de komende vijfjaar, en het
ter beschikking stellen van een samenvatting van het jaarverslag ten
behoeve van het ministerieel jaarverslag voor het parlement. In over-
eenstemming hiermee hebben staf en dagelijks bestuur van het Instituut
zich beijverd een samenvatting van het jaarverslag 1982 te maken en
vóór 1 oktober, zoals verzocht was, bij de Hoofddirectie in te dienen, en
een Evaluatienota KITLV 1983 samen te stellen, die in oktober gereed
kwam, waarin het Instituut en zijn afdelingen in de jaren 1978-1982 in
een 15-tal pagina's besproken worden en dat beschouwd kan worden als
aan te sluiten bij het in 1977 verschenen Doorlichtingsrapport.

De algemeen secretaris, dr. J. Noorduyn, kon naast zijn bureauwerk-
zaamheden enige tijd besteden aan de inventarisering van de nagelaten
papieren en handschriften van H. van der Veen, A. A. Cense en anderen
ter opname in de verzameling Oosterse Handschriften, waarvan hij
conservator is, en aan zijn onderzoek van Oud-Soendase literatuur. Van
zijn hand verscheen "De handelsrelaties van het Makassaarse rijk vol-
gens de Notitie van Cornelis Speelman uit 1670" in Nederlandse Histo-
rische Bronnen deel 3 (Amsterdam; blz. 96-123, 309-312).

Bestuur

Aan de beurt van aftreden waren de bestuursleden prof. dr. F. von
Benda-Beckmann, dr. P. J. van Leeuwen (penningmeester) en mw. C.
H. M. Nooy-Palm, terwijl drs. F. Hüsken en dr. A. J. Piekaar (voorzitter)
hun zetel ter beschikking stelden. In de algemene ledenvergadering
werden door schriftelijke stemming, die nodig was doordat een aantal
leden de heer Th. C. van der Mey kandidaat had gesteld, in hun plaats
gekozen de bestuurskandidaten mw. dr. H. I. R. Hinzler, prof. dr. O. D.
van den Muyzenberg, dr. A. de Ruyter, mw. dr. M. K. Slaats-Portier en
prof. dr. J. D. Speckmann. Het nieuwe bestuur koos uit zijn midden prof.
dr. J. W. Schoorl tot voorzitter en drs. C. H. Stefels tot penningmeester.

In het verslagjaar was het bestuur derhalve als volgt samengesteld:
prof. dr. J. W. Schoorl, voorzitter; dr. R. Th. J. Buve, ondervoorzitter;
drs. C. H. Stefels, penningmeester; prof. dr. J. Breman; dr. J. van Goor;
mw. dr. H. I. R. Hinzler; prof. dr. P. E. de Josselin de Jong; prof. dr. O.
D. van den Muyzenberg; dr. J. J. Ras; dr. A. de Ruijter; dr. R. Schefold;
mw. dr. M. K. Slaats-Portier; prof. dr. J. D. Speckmann; prof. dr. A.
Teeuw en dr. M. O. Woelders. Algemeen secretaris was dr. J. Noorduyn.
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Leden en Begunstigers

Beschermheer is Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden.

Overzicht van het aantal leden op 31 december 1983
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Commissies

Per 1 april trad dr. J. G. Oosten af als redacteur voor recensies van de
Bijdragen en lid van de Redactie-Commissie. Het bestuur benoemde in
zijn plaats drs. C. D. Grijns.

Vergaderingen

De algemene ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 28 mei om
14.00 uur en werd bijgewoond door 84 leden en 4 gasten. De notulen
van de algemene ledenvergadering van 15 mei 1982 en het jaarverslag
over 1982 werden door de vergadering goedgekeurd.

Op voorstel van de kascommissie, bestaande uit de heren drs. W. van
der Molen en mr. J. A. Zevenbergen, werd op grond van het financieel
jaarverslag van de penningmeester over 1982 en de daarbij behorende
accountantsverklaring volledig acquit en décharge verleend aan de pen-
ningmeester voor het financiële beheer gedurende het verslagjaar.

Op voorstel van het bestuur benoemde de vergadering prof. dr. E. M.
Uhlenbeck tot erelid wegens zijn langdurige en uitzonderlijke ver-
diensten jegens het Instituut en voor de bloei van de Indonesische
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studies in Nederland.
Na de pauze hield prof. dr. J. D. Speckmann een voordracht, getiteld

"Het symposium over Indonesische studies: een terugblik".
Hij releveerde hierin een aantal hoofdmomenten uit dit symposium,

dat, zoals hierboven vermeld, kort tevoren onder zijn voorzitterschap
had plaats gevonden. Overeenkomstig de besprekingen op het sympo-
sium ging hij hierbij uit van het rapport van de werkgroep Indonesische
studies. Van de argumenten die de werkgroep hanteerde voor de recht-
vaardiging van een continuering van de Indonesische studies in Neder-
land besteedde hij speciaal aandacht aan de historische relatie tussen
beide landen, de omvangrijke collecties in Nederland die een speciale
verantwoordelijkheid opleggen en de sociaal-economische relevantie.
Het werd door het symposium erkend dat voor deze studies zowel een
regionale als een disciplinaire invalshoek gerechtvaardigd is. Daarnaast
werd ook gepleit voor een ruimer geografisch kader, waarin de weten-
schappelijke betrokkenheid op Indonesië te formuleren is als een area-
study gericht op Zuid-Oost Azië. Met aandrang werd ook gewezen op
het belang van in het rapport niet genoemde vakgebieden als politico-
logie, demografie, de studie van de rechtsontwikkeling en ethnomusico-
logie. Met betrekking tot de plaats van de geschiedenis in het kader van
de Indonesische Studies kwamen af en toe scherpe tegenstellingen aan
het licht, beperking tot de geschiedenis van de Nederlanders werd
afgewezen en aandacht voor de maatschappij-wetenschappelijke invals-
hoek aanbevolen. Ten slotte benadrukte Spreker het belang dat gehecht
werd aan de centrumfunctie van het KITLV. Hij bepleitte uitwerking
daarvan bijvoorbeeld in een jaarlijks samen met NIAS te organiseren
workshop en in activiteiten in de richting van voorlichting over de area
aan een breder publiek, zoals in Engeland gebeurt. Hij besloot met de
oproep, voor ogen te houden dat alle gemaakte voorbereidingen de
verplichting opleggen de aangegeven nieuwe wegen ook daadwerkelijk
in te slaan.

Bestuursvergaderingen werden gehouden op 8 januari, 26 februari,
23 april, 28 mei (2x), 25 juni, 24 september en 5 november.

Personeelsmutaties

Met ingang van 17 januari werd drs. G. J. Oostindie benoemd tot hoofd
van de Caraïbische Afdeling als opvolger van dr. A. F. Marks.

Het dienstverband van de heer J. L. Nieuwenhuysen, magazijnbe-
diende bij de Bibliotheek, liep op 1 januari af. In zijn plaats trad per 1
februari de heer A. F. Schipper in dienst.

Mw. M. E. Bakker trad per 1 februari in dienst als documentaliste
voor halve werktijd bij de afdeling Documentatie Modern Indonesië.

Bij de administratie nam mw. J. A. A. Oudendorp-Vetter per 1
januari ontslag wegens vertrek naar elders.

Aan de directiesecretaresse mw. A. E. M. Sanders werd per 1 oktober
om gezondheidsredenen ontslag verleend in verband met recht op inva-
liditeitspensioen.

De heer A. Baksoellah nam per 1 november ontslag als documentalist
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bij de afdeling Documenta t ie Geschiedenis Indonesië.
Van het door het Instituut ten laste van de fondsen van het Pro-

g r a m m a Indonesische Studiën aangestelde personeel liep het dienst-
verband van mw. dr. V. M. Clara van Groenendael per 1 januari ten
einde , dat van mw. K. Polman per 1 juli.

Ten laste van de daarvoor beschikbaar gestelde gelden uit het Stimu-
leringsfonds voor het Wetenschapsbeleid werden de volgende onder-
zoekers aangesteld: met ingang van 1 september mw. drs. L. E . Visser
voor de periode van 1 jaar, halve werktijd, en met ingang van 1 oktober
dr. N. G. Schulte Nordhol t voor tien maanden.

Bibliotheek

Wegens verhuizing naar het Witte Singel/Doelen complex had de biblio-
theek gedurende zes weken een beperkte uitleen en waren de leeszaal-
voorzieningen in het oude en in het nieuwe gebouw voor ongeveer IV2
week niet voor het publiek beschikbaar. Desondanks tonen de cijfers
over het verslagjaar wederom een stijging van het aantal leeszaalbe-
zoekers ten opzichte van die over de voorgaande jaren. Daarentegen
lijkt de verhuizing van drie kilometer bibliotheekbezit en dientenge-
volge de beperkte uitleen, van invloed te zijn geweest op de daling van de
uitleencijfers over het verslagjaar.

Index 1972 1980 1981 1982 1983
1972 = 100 abs. ind. abs. ind. abs. ind. abs. ind. abs. ind.

leeszaal-
bezoekers 5810 100 7878 138 9015 155 10367 178 11915 205
geïntroduceerde
niet-leden 225 100 277 123 294 131 263 116 321 142

uitleningen
buiten de
leeszaal 2810 100 5313 189 5134 183 5889 209 5565 198

uitleningen
binnen de
leeszaal 2244 100 5093 227 7021 313 8785 391 8056 359

De catalogiseermedewerkers hebben onder leiding van mw. M. L. J. van
Hoeve 7029 titelbeschrijvingen gemaakt (in 1982: 7865).

-Op de tekstverwerker werden door mw. M. Pietersz en de heer N.
Noordhoek 6848 titels (1982: 7072) ingevoerd en op offsetmaster over-
gebracht. Bovendien hebben ze ongeveer 20.000 catalogusfiches ge-
sorteerd en ingevoegd in de leeszaalcatalogus.

De heer G. A. Nagelkerke heeft naast zijn informatiewerkzaamheden
ook 292 afgesloten tijdschriftentitels (1982: 376) opnieuw beschreven
en op aanwezigheid gecontroleerd.

In het journaalboek werden 2575 nieuwe titels door de heer C. G. van
den Aardweg ingeschreven (1982: 2115), waarvan 474 betreffende het
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Caraïbisch gebied (1982: 469). Van de Vertegenwoordiging in Jakarta
werden 3556 journaalnummers aan nieuwe aanwinsten ontvangen
(1982: 3637), waarvan 1815 in microvorm.

Nieuw ingebonden werden 3839 boeken en tijdschriften (1982:
3581). Hiervan werden er 2052 (1982: 2145) door de magazijnmeester
H. J. Siebert en zijn assistent A. F. Schipper zelf gelumbeckt.

In april woonde de bibliothecaris, drs. P. Sutikno, de SEALG (South
East Asia Library Group) conferentie in Londen bij.

Gedurende de maanden maart, april en mei heeft de bibliotheek in
samenwerking met de afdeling DMI een tweetal uit Jakarta overge-
komen stagiaires van de Perpustakaan Nasional Indonesia vertrouwd
gemaakt met het bibliotheek- en documentatietechnisch werken met
Nederlandstalige publikaties over Indonesië.

In mei verscheen in COM-fiche (Computer Output on Microfilm) het
10e Supplement (aanwinsten over 1976) op de catalogus van de biblio-
theek, samengesteld in samenwerking met de afdeling DMI.

Onder de aanwinsten voor de collectie Oosterse handschriften be-
vonden zich een Wudaran Serat Wedatama, een Hikayat Poelo Ma-
doera, woordenlijsten en adatgegevens van Noord Nieuw-Guinea af-
komstig van J. Held, een Nieuw Nederlands-Nias woordenboek en
stukken over Javaanse geschiedenis en grammatica van J. Israël.

De volgende personen en instellingen verrijkten de bibliotheek met
zeer gewaardeerde schenkingen:
A. J. Bernet Kempers, D. M. Blankhart, B. J. Boland, M. A. Boldyreva, H. Borkent, C. A.
Bos, W. M. Brada, W. F. L. Buschkens, D. B. M. Buur, R. Buve, W. J. Cameron,B. H. G.
Cense-Haan, V. M. Clara van Groenendael, S. M. Cuales, W. Derks, M. C. A. van Doorn,
E. Drooglever Fortuijn, E. Dumasy, C. van Dijk, R. Eisengarten, E. S. Ekajati, Ph. Elias, J.
Erkelens, Ch. F. van Fraassen, V. Groverman, W. Gijsbers,Y. Hadjar, B. H. Harahap, J.
Hartog, P. H. van Heesewijk, H. I. R. Hinzler, C. M. Hogewoning, J. G. D. Hoogland, C.
M.C. Hooykaas-Van Leeuwen Boomkamp, F. C. Jansen, F. G. P. Jaquet, Ju San-Yuan, U.
Junus, Kamajaya, M. H. F. Klaasse Bos-Van Cattenburch, A. Klomp, H. A. J. Klooster, G.
Koster, P. J. van Leeuwen, M. Leon de Leal, Liaw Yock Fang, Lin Tien-Yee, J. Lindsay,
G. W. Locher, Masyhuri, Th. C. van der Meij, H. J. Middelkoop, A. Nagazumi, G. A.
Nagelkerke, J. Noorduyn, D. J. Nijland, A. K. Ogloblin, J. G. Oosten, I. G. Parimartha,
Ch. Pelras, I. Phaf, E. L. Poelinggomang, H. A. Poeze, J. J. Ras, H. A. J. Ronde, R.
Roolvink, M.D. Sagimun, M. Salea-Warouw, Th. J. Scheepens, J. A. Schoterman, W. B.
Sidjabat, U. Sirk, M. Steinhart-Teudt, Th. Stevens, W. A. L. Stokhof, P. Sutikno, A.
Teeuw, G. Termorshuizen, O. Törnquist, E. M. Uhlenbeck, H. T. Usup, P. Voorhoeve, C.
G. van Wering, H. Wijayakusuma, F. L. Wojciechowski.
Afrika-Studiecentrum, Leiden; Algemeen Rijksarchief, Den Haag; Antropologisch-So-
ciologisch Centrum v. d. Universiteit van Amsterdam; Archiefraad, Rijswijk; Arsip Nasio-
nal, Jakarta; Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta; Balai Pustaka, Jakarta;
Bibliotheek v. h. Instituut voor Culturele Antropologie der Rijksuniversiteit Utrecht;
Bibliotheek v. h. Instituut voor Culturele en Sociale Antropologie, Nijmegen; Bibliotheek
v. h. Sociologisch Instituut, Leiden; Biologisch-Archaeologisch Instituut, Groningen;
Bureau Buitenland, Rijksuniversiteit Leiden; Caribbean Conservation Association, Bar-
bados; Het Catharijneconvent, Utrecht; Centraal Historisch Archief, Curacao; Centrale
Bibliotheek v. h. Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam; Centre for South-East
Asian Studies, University of Huil; Centre sovietique de 1'Union internationale de la
Marionette, Moskou; Coördinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbe-
scherming, Den Haag; Departemen Kehakiman, Jakarta; Departement van Financiën,
Curacao; Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur; Dienst Gemeentelijke Musea,
Rotterdam; Ditjen Pembinaan Badan Peradilan Umum, Jakarta; Evert Vermeer Stich-
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ting, Amsterdam; Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit, Rotter-
dam; Fakultat für Soziologie, Universitat Bielefeld; Fakultas Ekonomi, Universitas Indo-
nesia, Jakarta; Field Museum of Natural History, Chicago; Friedrich Ebert Stiftung, Bonn;
Genootschap Nederland-Indonesië, Den Haag; Gereja Kristen Protestan Simalungan,
Pematang Siantar; Grafiti Pers, Jakarta; Hasta Mitra, Jakarta; Institute of Commonwealth
Studies, University of London; Institute of Developing Economies, Tokyo; Institute of
Social Studies, Den Haag; Instituto Autonomo Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas, Caracas; Instituut v. Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse
Volken, Rijksuniversiteit Leiden; International Labour Organisation, Port-of-Spain;
Interuniversitair Instituut v.Missiologie en Oecumenica, Utrecht; Lembaga Ilmu Penge-
tahuan Indonesia, Jakarta; Library, Griffith University, Nathan Qld; Library, University
of the South Pacific, Suva; Library, University of the West Indies, St. Augustine; Afdeling
Maritieme Historie van de Marinestaf, Den Haag; Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Den Haag; Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Rijswijk; Uitgeverij
Moesson, Den Haag; Museum für Völkerkunde und Schweizerisches Museum für Volks-
kunde, Basel; Museum Nasional, Jakarta; Nanzan Anthropological Institute, Nagoya;
National Library of Australia, Canberra; National Library of Singapore; National Uni-
versity of Singapore; Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, Leiden; Nederlands
Interuniversitair Demografisch Instituut, Voorburg; NUFFIC/IMWOO, Den Haag;
Organization of American States, Washington; C. P. J. v. d. Peet, Amsterdam; Per-
pustakaan Universiti Sains Malaysia, Penang; Afdeling Persdocumentatie v. d. Vrije
Universiteit, Amsterdam; Plataforma di Organisashonnan Antiano POA, Utrecht;
Proyek Javanologi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta; Pusat Penelitian
Arkeologi Nasional, Jakarta; Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian, Bogor; Em.
Querido's Uitgeverij, Amsterdam; Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde
Kerk, Oegstgeest; Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, Den Haag; Rijksinsti-
tuut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam; Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden;
Scheltema, Holkema Vermeulen bv, Amsterdam; Sectie Militaire Geschiedenis v. d.
Landmachtstaf, Den Haag; Sekretariat Negara R.I., Jakarta; Sinar Harapan, Jakarta; Ia
Société d'Histoire de la Guadeloupe; Stabelan, Dordrecht; Statistical Department, Min. of
Government and Commercial Service, Bermuda; Stichting Groniek, Groningen; Stichting
Lalla Rookh Nederland, Utrecht; Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties
voor Surinamers, Utrecht; Stichting Nederlands Spoorweg Museum, Utrecht; Stichting
Peutjut-Fonds, Rijswijk; Stichting Rela 69, Amsterdam; Stichting v. d. Leerplanontwikke-
ling, Enschede; Stichting v. Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen WOTRA, Den
Haag; Sticusa, Amsterdam; Tropenmuseum, Amsterdam; U.N. Economie Commission
for Latin America, Port-of-Spain; Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; Universitas
Hasanudin, Ujung Pandang; Universiteitsbibliotheek, Leiden; Werkgroep v. d. Geschie-
denis v. d. Europese Expansie, Leiden; Werktheater, Amsterdam; Westfries Museum,
Hoorn; Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente, Zeist.

Caraïbische Afdeling

In het verslagjaar kwam de Adviescommissie van de Caraïbische Afde-
ling (Caraf) tweemaal bijeen, onder voorzitterschap van prof. dr. G. A.
de Bruijne. Op deze vergaderingen, in april en oktober, werden lopende
zaken en plannen besproken.

Begin januari kon de sollicitatieprocedure voor een nieuw afdelings-
hoofd worden afgesloten met de benoeming, per 17 januari, van drs. G.
J. Oostindie. Hiermee werd de periode afgesloten waarin mw. drs. J. L.
M. G. Henket-Hoornweg deze functie ad interim bekleedde (juli '82-
jan. '83). Dankzij haar waarneming konden in deze periode de lopende
zaken van Caraf zonder grote problemen doorgang vinden.
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In het verslagjaar werden ten behoeve van de bibliotheek 474 titels
ontvangen, waarvan 90 door schenking of ruil werden verworven. Er
werden twee nieuwe tijdschriftabonnementen genomen en een nieuw
ruilabonnement overeengekomen. Niettemin is het totaal van de lopen-
de tijdschriften verminderd. Enerzijds is dit toe te schrijven aan de
opheffing van verschillende Caraïbische tijdschriften, anderzijds door
het niet continueren van enkele Latijns-Amerikaanse tijdschriften
waarvan de relevantie voor Caraïbische studies beperkt is gebleken,
terwijl deze bovendien elders in Nederland te vinden zijn.

De magneetbanden voor de bijgewerkte microfiche-uitgave van de
Centrale Catalogus Caribiana werden in december voltooid; de nieuwe
microfiches konden daardoor begin januari 1984 verschijnen. Opnieuw
werd door onderzoekers en studenten uit het gehele land druk gebruik
gemaakt van de CCC. Ook kon de afdeling tegemoet komen aan vele
verzoeken om informatie en samenstelling van gespecialiseerde litera-
tuurlijsten, i

De verzameling van materiaal ten behoeve van het doorlopende
bibliografische project "Women in the Caribbean" van de documenta-
liste mw. B. A. Cohen Stuart vond goede voortgang. Hetzelfde geldt ten
aanzien van de Inventarisatie van doctoraalscripties en stageverslagen
over het Caraïbisch gebied door mw. drs. Henket-Hoornweg. Het Antil-
liaanse deel van deze inventarisatie werd ter beschikking gesteld voor
een in 1984 te verrichten inventarisatie van het sociaal-wetenschappe-
lijk onderzoek naar de Nederlandse Antillen. Het bibliografisch project
over migratie binnen de Association of Caribbean Universities and
Research Institute Libraries (ACURIL) kon geen doorgang vinden ten
gevolge van organisatorische en financiële problemen bij de Caraïbische
partners. Het door mw. Henket-Hoornweg verzamelde materiaal werd
voorlopig ter beschikking gesteld aan een onlangs in het Verenigd
Koninkrijk gestart bibliografisch project met hetzelfde thema.

De assistente documentatie mw. E. Maduro verrichtte onderzoek
naar de geschiedenis van de Antillianen in Nederland; evenals voor het
geval van het bibliografische project van mw. Cohen Stuart, geldt dat
veel van het dagelijkse werk dat hierdoor bleef liggen werd overge-
nomen door de assistente documentatie mw. F. de Back-de Koning.

Drs. Oostindie verrichtte onderzoek naar de geschiedenis van de
Surinamers in Nederland. Hij nam de plaats over van zijn voorganger in
de redactie van het "Boletin de Estudios Latino-americanos y del
Caribe", waarvan de afleveringen 34 en 35 verschenen. Tevens was hij
gastredacteur en mede-auteur van een speciale uitgave van "OSO" en
Caraf, gewijd aan de Surinaamse geschiedenis en opgedragen aan dr. S.
W. de Groot.

Als afdelingspublikatie verscheen "White collar migrants in the
Americas and the Caribbean", geredigeerd door dr. A. F. Marks en H.
M. C. Vessuri. In samenwerking met de Universiteit van de Nederlandse
Antillen (UNA) en met financiële steun van de Stichting voor Culturele
Samenwerking (Sticusa) werden het vijfde en zesde deel uitgebracht in
de reeks UNA-student papers: "Van Rebellie tot Revolutie: oorzaken
en achtergronden van de Curacaose slavenopstanden in 1750 en 1795"
van L. de Hoog en "Aspecten van de ontwikkeling van de Curacaose
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arbeidersklasse" van Henk ten Napel. Tevens werd.een brochure uit-
gebracht waarin informatie wordt gegeven over de werkzaamheden van
de Caraïbische afdeling. Bovenstaande afdelingspublikaties werden ge-
typt door de secretaresse van Caraf, mw. M. E. Heeger-Klarenbeek.

Voor het eerste cursusjaar van de vijfde Interuniversitaire Cursus
Caraïbistiek meldden zich 65 studenten aan. Hiervan werden er 48 na
het voortentamen toegelaten tot de cursus. Tweeëndertig van hen sloten
het eerste cursusjaar met een positief beoordeeld tentamen af, 5 werden
afgewezen, 4 kregen het recht tot herkansing in 1984, terwijl 7 zich
terugtrokken. Een klein deel van de geslaagden zal in het tweede cursus-
jaar ('83/'84) een werkstuk vervaardigen.

De commissie van Europese Gemeenschappen honoreerde ook een
tweede subsidie-aanvrage voor de ontwikkeling van gezamenlijke
studie-onderdelen Caraïbistiek. Dit betreft een samenwerking tussen de
University of Warwick (UK) en de bij de Nederlandse cursus betrokken
universiteiten, vertegenwoordigd door Caraf. In dit kader bezocht drs.
Oostindie het Verenigd Koninkrijk in maart en juli. Vertegenwoor-
digers van de Universiteit van Warwick bezochten Nederland in januari,
mei en november. Bij de laatste gelegenheid werd op het KITLV een
seminar georganiseerd waaraan ook verschillende Nederlandse weten-
schappers deelnamen.

Mw. drs. Henket-Hoornweg nam in april deel aan de jaarlijkse
ACURIL-conferentie op Aruba. Drs. Oostindie woonde de conferentie
van de Society for Caribbean Studies te Hoddesdon bij (maart, UK),
waar hij een lezing hield over Cubaanse geschiedenis; daarnaast nam hij
deel aan de conferentie "Legacies of West Indies slavery" in Huil (juli,
UK). Een oriënterende reis in mei naar Puerto Rico, Trinidad en Cura-
gao werd afgesloten met deelname aan de conferentie van de Caribbean
Studies Association in de Dominicaanse Republiek, waar hij een histo-
riografisch paper leverde voor het panel "Caribbean Studies in the
Netherlands". Op uitnodiging van de Venezolaanse regering woonde hij
tevens in juli het congres "El pensamiento politico latinoamericano" bij
ter gelegenheid van de Bolivar-herdenking.

Documentatie Geschiedenis Indonesië

Het afgelopen verslagjaar had voor de afdeling een minder gunstig
verloop. Langdurige ziekten gedurende de eerste helft en intensieve
werkzaamheden gedurende de tweede helft van het jaar ten behoeve van
de verhuizing stagneerden de produktie.

Drs. F. G. P. Jaquet was als vertegenwoordiger van het Instituut
betrokken bij de organisatie van het symposium in NIAS (Wassenaar)
"Indonesië in de Nederlandse wetenschapsbeoefening". Op uitnodiging
van de LIPI (Jakarta) nam hij in augustus deel aan een symposium over
de uitbarsting van de Krakatau in 1883. Hij leverde hiervoor een bij-
drage over de Nederlandse reacties op deze ramp. Van zijn hand ver-
scheen bij Saur te München "Sources of the history of Asia and Oceania
in the Netherlands; part II; sources 1796-1949" (547 blz.). De uitgave
maakte deel uit van een project van de Internationale Archiefraad en
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werd gepubliceerd onder auspiciën van de UNESCO. Deze publikatie
betekende de afsluiting van een jarenlang onderzoeksproject.

Mw. D. B. M. Buur zette naast haar werkzaamheden als plaatsver-
vangend afdelingshoofd de samenstelling van een bibliografie van Indi-
sche jeugdboeken voort. Zij beschreef voorts 1445 foto's.

Mw. L. Manuputty-Tentua verwerkte ca. 319 catalogusnummers van
de fotocollectie. De restauratiewerkzaamheden aan tekeningen en ar-
chivalia vonden verdere voortgang.

De heer A. Baksoellah behandelde vooral de vragen ten aanzien van
de verzameling topografische kaarten. Per 1 november werd hem op zijn
verzoek ontslag verleend.

Mw. drs. E. I. van der Meulen behandelde evenals vorig jaar de
archiefzaken en de vragen van onderzoekers en zette haar inventari-
satiewerkzaamheden voort. Zij bewerkte de papieren afkomstig van dr.
H. J. de Graaf en stelde daarvan een voorlopige inventaris samen.

Vanwege de verhuizing was de afdeling vanaf september voor het
publiek gesloten. Het bezoekersaantal bedroeg 85. Ten behoeve van het
publiek werden 228 handschriften gelicht en geborgen, terwijl ca. 800
foto's werden geraadpleegd, waarvan 261 kopieën werden besteld.

De afdeling verleende onder meer medewerking aan het boek "Onze
laatste oorlog" door A. Verhoog; de catalogus "De heiden moest eraan
geloven" van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht; aan de
Duitse televisie (WDR Television) voor een uitzending over Boeginese
prauwen en een programma over Nieuw-Guinea. Verder aan Verhan-
delingen no. 101 "Control of Land and Labour in Colonial Java" door
Jan Breman en Bibliographical Series no. 12 "The Central Moluccas"
door Katrien Polman.

Documentatie Modern Indonesië

De Adviescommissie van de afdeling vergaderde ter bespreking van het
jaarverslag 1982 en het concept-werkplan 1983-1984. Werkplan en
verslag van de Commissievergadering werden in mei besproken door het
Dagelijks Bestuur met de afdelingsleiding. Het voornaamste resultaat
van deze bespreking was het besluit geen nieuwe bibliografische pro-
jecten te entameren voordat de lopende gereed zijn.

Wat betreft de aansluiting bij het PICA bibliotheek-automatiserings-
systeem, door de Automatiseringscommissie, waar het hoofd van de
afdeling, drs. R. S. Karni, secretaris van is, werd in samenwerking met de
directie van de Universiteitsbibliotheek Leiden een Definitief Pro-
gramma van Eisen opgesteld. Na goedkeuring door het Bestuur werd dit
nog in december voorgelegd aan het College van Bestuur van de Rijks-
universiteit Leiden met een verzoek tot financiering van die aansluiting.

Bij de lopende automatisering van de gedrukte catalogus op COM-
' fiche werden de supplementen 11 (1977) en 12 (1978) in test-fase door
de afdeling aan de Bibliotheek ter beschikking gesteld. Door buiten-
gewone omstandigheden werden deze delen eerst in januari 1984 in
definitieve vorm voor de Bibliotheek in COM-fiche gereed gemaakt.
Nadat een definitieve procedurebeschrijving van dit gecompliceerde
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project gereedkwam, is sinds mei de chef-documentalist mr. H. C. Kemp
op voorstel van het Dagelijks Bestuur belast met de dagelijkse leiding
hiervan.

Door de datatypiste mw. V. Jutting werden 6184 titels vastgelegd
(vorig jaar 6346), terwijl zij supplement 14(1980) geheel en supplement
15 (1981) en 16 (1982) gedeeltelijk administratief voorbereidde voor
vastlegging. Sinds juli gebeurt dit op de nieuwe tekstverwerker TTX
90.3. Door de secretaresse mw. C. Baak werd het hele supplement 12
(1978) en de helft van supplement 13 (1979) op typefouten gecorri-
geerd. Mr. Kemp verzorgde zelf de definitieve correctie van supplement
11 en 12.

Door mr. Kemp, sinds februari voor halve dagen geassisteerd door
mw. M. Bakker, werden 7199 Indonesische en Westerse boekaanwin-
sten en microfiches van trefwoorden voorzien (vorig jaar 4350). Het
systematisch gedeelte van de KITLV-Microthesaurus, dat vorig jaar in
basisvorm gereedkwam, werd door tijdelijk medewerkster mw. T. Zece-
vic nog voor het eind van het jaar in definitieve vorm afgeleverd en kan
nu in de tekstverwerker worden ingevoerd.

Aan de annotatie van de bibliografie van bibliografieën van Indonesië
werd in het verslagjaar praktisch alleen door mr. Kemp gewerkt. Het
aantal op te nemen titels steeg van ca. 1200 naar ca. 1400. Door
omstandigheden was drs. Karni nauwelijks in staat hieraan mede te
werken. Voor de verwerking op de tekstverwerker verzorgde drs. Karni
een systeem waarbij dit voor het grootste deel in thuiswerk door tijde-
lijke medewerkers voorbereid kan worden.

De Redactieraad van Excerpta Indonesica (EI) vergaderde niet, door
langdurige ziekte van een van de leden. Wel werd incidenteel contact
onderhouden. Dr. C. van Dijk voerde de redactie van EI, daarbij terzijde
gestaan door de assistent-redactrice mw. drs. T. Sommeling en de groep
van vrijwilligers-uittrekselmakers. Mw. Baak verzorgde de invoer en
afdruk van de manuscripten met indexen op de tekstverwerker. In juli
werd EI 27 gepubliceerd en in december EI 28, met een record aantal
van totaal 555 uittreksels (vorig jaar 505).

Onder leiding van drs. Karni werd door de free-lance programmeur
H. van den Brink een computer-programma opgeleverd dat automatisch
een index per nummer samenstelt. Dit programma, dat draait op de
eigen tekstverwerker, bespaart per nummer ca. 1 mensmaand arbeid.

In september legde drs. G. L. Koster ten behoeve van EI op het 31ste
International Congress of Human Sciences in Asia and North Africa te
Tokyo en Kyoto (Japan) belangrijke contacten met Japanse weten-
schapsbeoefenaren. Hopelijk zal hieruit voortvloeien dat de moeilijk
toegankelijke Japanse publikaties over Indonesië althans in uittreksel-
vorm in de toekomst in EI zullen worden opgenomen.

Excerpta Indonesica heeft thans 261 betalende abonnees in Neder-
land en 243 in het buitenland. Daarnaast werd ten behoeve van de
Bibliotheek geruild met 12 instellingen in Nederland en 51 in het buiten-
land en werden 237 exemplaren door de Vertegenwoordiging in Indo-
nesië gratis verspreid (vorig jaar resp. 266, 257, 12, 51, 237).

De Chinese titels voor de voorgenomen speciale bibliografie van
Japanse en Chinese publikaties werden welwillend getranslitereerd door
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een bezoekende medewerker van de Universiteit van Peking, de heer
Yü Sanyuan.

Mw. Bakker verzorgde de kopieën van publikaties die naar aanleiding
van de uittreksels in EI werden aangevraagd: 32 personen en instel-
lingen vroegen 107 titels met een totaal van 3646 kopieën aan.

Dr. Van Dijk zette zijn medewerking aan de Review of Indonesian
and Malayan Affairs (RIMA) voort. Gepubliceerd werden: "Survey of
major political developments in Indonesia in the second half of 1981:
Problems in the PPP" (RIMA 16,1 pp. 119-144) en "Major political
developments in Indonesia in the first half of 1982: The general elec-
tions" (RIMA 16,2 pp. 130-158). Voorts schreef hij een artikel "Islam
in Indonesia" voor Kora-Kora (Rotterdam) jaargang 3, no. 3, en "The
area of tension between Islamic ideals and political reality, Islamic
opposition and the government: some Indonesian examples" voor
Social Compass (België) en een hoofdstuk over politieke en econo-
mische ontwikkelingen in Indonesië in de afgelopen 10 jaar voor de
Spectrum encyclopaedie (Utrecht/Antwerpen). Daarnaast schreef hij 5
boekbesprekingen en werkte hij aan zijn onderzoek naar Revolutionary
councils and state concepts. Zijn dissertatie van 1981 over de Darul
Islam werd in het Indonesisch vertaald en uitgegeven onder de titel
"Darul Islam: sebuah pemberontakan" door de Grafiti Pers in Jakarta.

Drs. Karni zette zijn redacteurschap van de South East Asia Library
Group Newsletter voort, waarvan no. 26 in juli in Berlijn gedrukt werd.

Mr. Kemp voltooide de bibliografie "Indonesië nu: zien en leren.
Literatuur voor toerisme en middelbare school". Samen met Enro-
drukkerijen te Rijswijk ontwikkelde drs. Karni een systeem om direct
van tekstverwerker-diskette het zetwerk te maken. Nog voor eind 1983
waren de drukproeven gereed.

Dr. Van Dijk gaf colleges voor de Interuniversitaire cursus Indo-
nesiëkunde; voor de doctoraalcursus Indonesië 1983-1984 aan de Sub-
faculteit der culturele antropologie en sociologie der niet-Westerse
volken en voor de cursus cultuurkunde aan de Vakgroep Talen en
Culturen van Zuidoost Azië van de Rijksuniveriteit Leiden. Hij hield
lezingen voor de Yayasan Dialog Nusantara te Amsterdam, het Oosters
Genootschap te Leiden en de Friedrich Ebert Stiftungte Bonn. Verder
trad hij op als (bestuurs)lid van diverse commissies buiten het Instituut.

Drs. Karni adviseerde en begeleidde 5 leden van de Vakgroep Talen
en Culturen van Zuidoost Azië bij tekstverwerking en geautomatiseerde
gegevensverwerking met behulp van de TTX 90.3 apparatuur.

Programma Indonesische Studiën

Het programma voor 1983, waarover in januari 1983 overeenstemming
werd bereikt door de Nederlandse en Indonesische Stuurgroepen, kon,
na verkregen goedkeuring van de Minister van Onderwijs en Weten-
schappen, worden uitgevoerd.

In het vertaalproject dat onder leiding van dr. W. A. L. Stokhof door
de Instituutsvertegenwoordiging werd uitgevoerd op kosten van het
PRIS werden in 1983 gepubliceerd: Soenjono Dardjowidjojo, Beberapa
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Aspek Linguistik Indonesia; J. S. Badudu, Morfologi: Bahasa Gqron-
talo; S. Kaseng, Bahasa Bugis Soppeng: Valensi morfologi dasar kata
kerja; C. Salombe, Bahasa Toraja Saqdan: Proses morfemis kata kerja;
M. D. Simatupang, Reduplikasi Morfemis Bahasa Indonesia; Sudar-
yanto, Predikat-Objek dalam Bahasa Indonesia; P. J. Zoetmulder, Ka-
langwan; Sastra Jawa Kuno Selayahg Pandang. De heer Sagimun heeft
de vertaling van de catalogi Kern van het Buginese epos I La Galigo
afgerond. In het project ter bewerking van de Holle-lijsten onder leiding
van dr. Stokhof verschenen in Pacific Linguistics Series D. de volgende
delen: no. 51, vol. 4 Talaud and Sangir Islands en no. 52, vol. 5/1 Irian
Jaya: Austronesian Languages; Papuan Languages, Digul Area.

De projecten voor het microfilmen van vooroorlogse kranten en van
manuscripten in Indonesische talen in het bezit van het Museum Nasio-
nal werden per 1 juli afgesloten. Als laatste werden de collectie Holle en
het lexicografisch materiaal van Von de Wall verfilmd. Met subsidie van
de Nederlandse Stuurgroep werden van een belangrijke collectie Bu-
tonese manuscripten met betrekking tot de instituten, adat, geschiedenis
e.d. van het Sultanaat Buton, die wordt verfilmd op initiatief van het
ARNAS, kopieën van de opnamen verstrekt aan het KITLV Leiden.

Drs. G. J. Knaap zette zijn werk voort aan de samenstelling van een
bronnenpublikatie van Memories van Overgave uit de V.O.C.-tijd met
betrekking tot Ambon. Drs. P. Jobse werkte verder aan de samenstelling
van een bronnenpublikatie met betrekking tot Ambon en de omliggende
eilanden, 1900-1942.

In 1983 verscheen B. J. Boland en I. Farjon, Islam in Indonesia, welke
bibliografie met steun van het PRIS werd gecompileerd en gepubliceerd.
Verder verscheen K. Polman, The Central Moluccas, welke bibliografie
werd samengesteld op fondsen van het Ministerie van WVC.

Drs. G. Termorshuizen zette het onderwijs Nederlands aan Indone-
sische fellows (historici, antropologen e.a.) voort. Tevens werkte hij aan
de samenstelling van een vakgericht tekstboek Nederlands voor antro-
pologen.

Na afloop van een tweejarige opleiding in Nederland keerde in april
de eerste groep historici (4 personen) en antropologen (4 personen) van
de programma's geschiedenis en antropologie naar Indonesië terug. Een
nieuwe groep historici (6 personen) arriveerde in het voorjaar. Twee
nieuwe groepen antropologen arriveerden, resp. lente (3 personen) en
herfst (5 personen). De training van de historici werd onder leiding van
prof. dr. H. Sutherland gegeven aan de Vrije Universiteit Amsterdam
met medewerking van dr. G. J. Schutte, de projectverantwoordelijke
aan Nederlandse kant, en drs. F. van Baardewijk van deze Universiteit.
De training van de antropologen werd gegeven aan het Instituut voor
Culturele Antropologie van de Rijksuniversiteit Leiden onder leiding
van prof. dr. P. E. de Josselin de Jong met medewerking van mw. drs. A.
Niehof en andere stafleden van dit instituut. De studiecoördinatrice van
het BIS, mw. drs. M. Djajadiningrat-Nieuwenhuis, verleende evenals in
vorige jaren medewerking aan de trainingsprogramma's voor historici
en antropologen.

Van 6 juni tot 15 augustus werd onder supervisie van dr. Yus Badudu
aan de UNPAD-Bandung een cursus Bahasa Indonesia aan 14 bijvak-
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studenten gegeven, gevolgd door een leeronderzoek van 3 maanden in
Indonesië.

In augustus gaf prof. dr. A. Teeuw een intensieve cursus literatuur-
wetenschap aan de Universitas Gadjah Mada te Yogyakarta.

In maart keerde mw. drs. M. Schouten, die een onderzoek verricht
naar de opkomst en ontwikkeling van de sociale stratificatie van de
maatschappij van de Minahasa, van veldwerk uit Indonesië terug. 31
Januari 1984 loopt de subsidie van haar onderzoek ten einde wegens het
bereiken van de maximale termijn van drie jaar. Eind 1983 keerde drs.
H. G. C. Schulte Nordholt terug van veldwerk op Bali voor een onder-
zoek naar de veranderde machtsverhoudingen tussen de Balische vor-
stenmacht en het koloniaal bestuur. Hij zette zijn onderzoek in Neder-
land voort. In februari begon mw. drs. S. van Bemmelen aan een histo-
risch dissertatie-onderzoek naar schoolbezoek van meisjes als teken van
sociale verandering in de Minahasa, de Minangkabau en Noord Tapa-
nuli, 1830-1940. In augustus keerde mw. drs. C. Brakel-van Papen-
huijzen, die een onderzoek uitvoert naar de bedaya- en srimpi-dansen
van de kratons van Surakarta en Yogyakarta, van veldwerk in Indonesië
terug en zette haar onderzoek in Nederland voort. Dr. M. M. van
Bruinessen, aangesteld bij het KITLV op het Stimuleringsfonds Indone-
sische Studiën, vertrok in maart naar Indonesië voor veldwerk in ver-
band met een onderzoek naar sociale en culturele veranderingen onder
migranten naar Bandung en in de dorpen van hun herkomst. Dr. S. O.
Robson, medewerker van de Leidse Vakgroep Talen en Culturen Zuid-
Oost Azië, deed van juni tot september veldwerk in de omgeving van
Muntilan (Midden Java) om materiaal te verzamelen voor de studie van
het modern gesproken Javaans. In februari liep de subsidieperiode van 1
jaar af, die was verstrekt aan drs. J. Miedema om de gegevens van zijn
onderzoek naar religie en verwantschap in Kebar, Irian Jaya, tot een
dissertatie uit te werken.

Aan drie Nederlandse onderzoekers werd een reisbeurs verleend
teneinde hen in staat te stellen deel te nemen aan het Van Heekeren
symposium over prehistorisch onderzoek op Java, gehouden te Yogya-
karta in september.

Van 24 tot 29 juli vond in Yogyakarta het Vierde Indonesisch-Neder-
lands Historisch Congres plaats, gewijd aan de thema's Agrarian Eco-
nomie Systems en History and Literature.

Van 13 juli tot 9 september verzamelde mw. dr. H. I. R. Hinzler in
samenwerking met de heer I Ketut Suwidya van de Kirtya en de Fakultas
Sastra van de Universitas Udayana Den Pasar additioneel materiaal
voor een catalogus van Balinese manuscripten en illustraties.

Vertegenwoordiging in Indonesië

De acquisitie van Indonesische publikaties werd behalve voor de biblio-
theek van het Instituut ook in dit verslagjaar weer verricht voor de
Leidse Universiteitsbibliotheek, voor het NORZOAC en voor de Ko-
ninklijke Bibliotheek.

Voor laatstgenoemde werden 24 titels verworven, eerste drukken
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zowel als herdrukken van Indonesische vertalingen van oorspronkelijk
Nederlandse werken op de gebieden der sociale wetenschappen en
humaniora.

Voor de bibliotheek van het Instituut werden 3556 journaalnummers
aan nieuwe aanwinsten verworven (in 1982: 3637), waarvan 1815 in
microvorm naar Leiden werden gezonden. Het aantal titels, dat ten
geschenke werd ontvangen bedroeg 326. Voorts werden 50 nieuwe
periodieken ingeschreven, waarvan 15 ten geschenke werden ont-
vangen.

In de vertaalserie van de Vertegenwoordiging verscheen de Indone-
sische vertaling van Hoesein Djajadiningrat, Critische Beschouwing van
de Sadjarah Banten. De vertaling van G. P. Rouffaer, De Vorsten-
landen, kwam gereed. Voorts verzorgde de V.I. de publikatie in stencil-
vorm van een vertaling in het Tontemboaans van de evangelies van
Mattheus en Marcus van de hand van F. S. Watuseke.

De uitgever Grafiti Pers verzorgde en publiceerde de Indonesische
vertaling van C. van Dijk, Revolution under the banner of Islam (VKI
94). Ten behoeve van deze uitgever bemiddelde de V.I. in de voorberei-
dingen voor de Indonesische uitgave van Paul van 't Veer, De Atjeh
Oorlog en P. Korver, De Sarekat Islam.

Met de uitgever "Sinar Kasih" werden contracten gesloten voor de
vertaling en uitgave van K. J. Pelzer, Planter and Peasant en Planters
against Peasants (VKI 84 en 97).

Met de uitgever Gadjah Mada University Press te Yogyakarta zijn
afspraken gemaakt voor de publikatie van de Indonesische vertalingen
van zes instituutsedita, de boeken van H. J. de Graaf over Senapati,
Sultan Agung, Sunan Mangkurat I en Sunan Mangkurat II, van H. J. de
Graaf en Th. Pigeaud over de eerste Moslimse vorstendommen op Java
en van J. J. Ras over Javanese Literature since Independence (VKI 13,
23, 33, 39, 69, 88) in samenwerking met het Project Javanologie in
Yogyakarta. De vertalingen kwamen in het verslagjaar gereed. De
kosten van deze uitgaven worden gefinancierd uit fondsen van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Directoraat voor Inter-
nationale Betrekkingen.

Naast de samenstelling per kwartaal van een lijst van aanwinsten en
jaarlijkse cumulatieve index hierop werd in het verslagjaar begonnen
aan een Bibliografie van de Minangkabau en een Bibliografie van door
de V.I. verworven letterkundige werken sinds 1969.

Drs. J. Erkelens inventariseerde in het kader van het Programma
Indonesische Studiën een deel van de collectie privé-correspondentie
van Mangkunagoro VII in Surakarta en maakte daar een index op; in
totaal 1770 adressanten met ca. 20.000 stukken. In aansluiting daarop is
dit deel van de collectie gemicrofilmd. Een kopie van de microfiches is
geplaatst bij het Instituut (afdeling DGI). Het origineel zal bij het Arsip
Nasional in bewaring worden gegeven.

In het kader van zijn onderzoek van de geschiedenis van het vooroor-
logse Java-Instituut heeft drs. Erkelens in Yogyakarta de hand kunnen
leggen op een zeer aanzienlijk deel van het secretariaatsarchief en het
privé-archief van de secretaris van dit Instituut. Door zijn bemiddeling
zal dit archief worden overgedragen door het Departement van Onder-
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wijs en Cultuur aan het Nationaal Archief van Indonesia. De inventa-
risering van dit materiaal wordt hem tesamen met een archiefdeskun-
dige toevertrouwd door het Nationaal Archief, waarna ook dit materiaal
door hem zal worden gebruikt om bovengenoemd onderzoek te kunnen
voortzetten.

Hij moest zijn onderzoek naar de mogelijkheden voor de voorberei-
ding tot publikatie van het Dagboek van P.A. prof. dr. Hoesein Dja-
jadiningrat (1942-1947) in het verslagjaar beëindigen. Dit geschiedde
op verzoek van de erfgenamen, die bij nader inzien dit onderzoek thans
minder opportuun achtten; toegezegd werd, dat eventuele hervatting
van dit onderzoek een punt van overleg zal zijn met het Instituut.

Dr. J. Vredenbregt ving zijn werkzaamheden aan de Universiteit van
Indonesië aan met het geven van colleges en de kritische begeleiding van
een aantal onderzoeksonderwerpen. Daarnaast gaf hij enkele voor-
drachten. Gedurende bijna het gehele verslagjaar werkte hij bovendien
aan de vertaling van zijn boek over de methodologie van de empirische
wetenschappen tezamen met Indonesische collegae. De vertaling kwam
dit jaar gereed.

Redactie en Publikaties

De situatie wat betreft het aanbod van kopij voor de Bijdragen kan
bevredigend worden genoemd. In het algemeen kan een aangeboden
artikel na een jaar worden geplaatst.

Het bestuur besloot om financiële redenen om met ingang van 1984
voor de Bijdragen van loodzetwerk naar fotografisch zetwerk, en dien-
tengevolge van boekdruk naar offsetdruk over te gaan.

In deel 139 van de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
verscheen als eerste aflevering Anthropologica XXV (in samenwerking
met de Stichting voor Anthropologie) met 7 artikelen (alle in het
Engels). De gecombineerde afleveringen 2 en 3 en aflevering 4 bevatten
13 artikelen (12 in het Engels en 1 in het Nederlands) en 4 korte
mededelingen. De jaargang telde bovendien 42 boekbesprekingen.
. In de serie Verhandelingen verschenen:
101 Jan Breman, Control of Land and Labour in Colonial Java; A case

study of agrarian crisis and reform in the region of Cirebon during
the first decades of the 20th century, XII + 159 pp.

102 W. van der Molen, Javaanse Tekstkritiek; Een overzicht en een
nieuwe benadering geïllustreerd aan de Kunjarakarna. IX + 316
pp.

De Bibliotheca Indonesica werd uitgebreid met:
23 S. W. R. Mulyadi, Hikayat Indraputra; A Malay Romance, VII +

322 pp.
24 Russell Jones, Hikayat Sultan Ibrahim; The short version of the

Malay text, V + 78 pp.
In de Bibliographical Series verschenen:

12 Katrien Polman, The Central Moluccas: An annotated biblio-
graphy; With an introduction by Ch. F. van Fraassen. XXVI +
324 pp.
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13 Jan B. Avé, Victor T. King and Joke G. W. de Wit, West Kali-
mantan; A bibliography, X + 260 pp.

14 B. J. Boland and I. Farjon, Islam in Indonesia; A bibliographical
survey 1600-1942 with post-1945 addenda, XXII + 173 pp.

Buiten serie werden uitgegeven:
Politiek-Politioneele Overzichten van Nederlandsch-Indië; Bronnen-
publikatie; Deel II 1929-1930, samengesteld, bewerkt en ingeleid door
Harry A. Poeze, XCII + 544 pp.
E. M. Uhlenbeck, Javanese Linguistics; A retrospect and some pros-
pects, 24 pp. Dit is de voordracht van prof. Uhlenbeck op het "Fourth
European Colloquium on Malay and Indonesian Studies" te Leiden op
31 mei 1983.

Een veelgevraagd deel uit de Translation Series werd herdrukt:
17 P. E. de Josselin de Jong (ed.), Structural Anthropology in The

Netherlands; A reader, XII + 399 pp.
Een nieuwe serie, Reprints on IndonesialIndonesische Herdrukken,

werd in 1983 opgezet. Hierin zullen oudere nog steeds van waarde
geachte eerder verschenen boeken over Indonesië worden herdrukt. Dit
betreft ook publikaties die eerder bij andere uitgevers zijn verschenen.
In 1983 verschenen drie delen:
J. C. van Leur, Indonesian Trade and Society; Essays in Asian Social and
Economie History, XXIV + 465 pp.
Harry J. Benda, The Crescent and the Rising Sun; Indonesian Islam
under the Japanese occupation 1942-1945, XV + 320 pp.
P. J. Zoetmulder, De Taal van het Adiparwa; Een grammaticale studie
van het Oudjavaans, VIII + 261 pp.

Voor het Indonesian Etymological Project publiceerde het Instituut:
C. D. Grijns, J. W. de Vries and L. Santa Maria, European Loan-words
in Indonesian; A check-list of words of European origin in Bahasa
Indonesia and Traditional Malay, XIX + 119 pp.

In december 1983 kreeg de afdeling de beschikking over een tekst-
verwerker, waarmee voortaan in eigen beheer een groot deel van de
voor publikatie aanvaarde manuscripten cameraklaar voor offsetrepro-
duktie zal worden gereedgemaakt.

Het hoofd van de afdeling, dr. H. A. Poeze, stelde de eerder ge-
noemde bronnenpublikatie samen. In het kader van de interuniversi-
taire cursus Indonesiëkunde gaf hij op 28 februari een college over de
Indonesische revolutie. In de Bijdragen verschenen twee, in de Inter-
nationale Spectator één boekbespreking van zijn hand.

Financiën

De begroting toonde een bedrag van ƒ3.141.000,—- aan inkomsten
(waarvan ƒ2.887.000,— aan Rijkssubsidie) en hetzelfde bedrag aan
uitgaven.

De exploitatierekening sluit met een exploitatietekort van ƒ 1.882,99,
een bedrag van ƒ293.789,48 aan eigen inkomsten, een Rijkssubsidie
van ƒ2.887.000,— en een uitgaventotaal van ƒ 3.182.672,47.

De uitgaven kunnen als volgt worden onderverdeeld:
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Personeelskosten (salarissen, sociale lasten en
pensioenpremies, tijdelijke assistentie en
verblijfstoelagen Vertegenwoordiging Indonesië). ƒ2.227.480,39

Bureau-, reis-en overtochtskosten „ 193.710,66
Huisvestingskosten „ 202.118,45
Kosten Bibliotheek „ 297.375,76
Kosten publikaties „ 259.435,05
Kosten onderzoek Indonesië ,, 2.552,16
Totaal ƒ3.182.672,47

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