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JAARVERSLAG 1986
VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR
TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE

Algemeen

Het hoogtepunt in de wederwaardigheden van het Instituut gedurende
het verslagjaar was het werkbezoek dat Z.K.H. Prins Claus der Neder-
landen als beschermheer op 27 mei aan het Instituut bracht. Het werk-
bezoek duurde van 10 tot 12 uur. Na verwelkoming door het bestuur en
een inleidend gesprek maakte Prins Claus een rondgang langs alle
afdelingen in hun nieuwe huisvesting. Begeleid door voorzitter en alge-
meen secretaris nam hij kennis van wat in de verschillende ruimten als
voorbeeld van de activiteiten was uitgestald en door de afdelings-
hoofden werd uiteengezet. Vervolgens vond in de leeszaal de presen-
tatie plaats van het zojuist verschenen honderdste deel van de serie
Verhandelingen, getiteld "In het land van de overheerser". Er was voor
dit onderwerp grote belangstelling zowel van medewerkers van het
Instituut als van personen die materiaal hadden helpen aandragen voor
dit tweedelige werk over de lotgevallen van Indonesiers, Surinamers en
Antillianen die in de loop van de geschiedenis korter of langere tijd in
Nederland hadden vertoefd. Nadat twee van de auteurs, dr. H. A. Poeze,
hoofd van de afdeling Redactie, en drs. G. Oostindie, hoofd van de
Caraibische afdeling, een korte inleiding hadden gehouden, overhan-
digde de voorzitter het eerste exemplaar van beide delen aan Prins
Claus. De Prins besloot het werkbezoek met een afsluitend gesprek met
bestuursleden en de auteurs van het boek. 's Middags hidden.Rudy
Kousbroek en professor R. van Lier voordrachten over het boek voor
een groot publiek van leden en belangstellenden.

Op 26 mei bracht prof. dr. D. Tisna Amidjaja, de voorzitter van de
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia te Jakarta, een bezoek aan het
Instituut. Hij werd ontvangen door de voorzitter, de ondervoorzitter en
de algemeen secretaris.

In het kader van het streven van het Instituut om nationaal en inter-
nationaal een centrum-functie te vervullen vonden enkele nieuwe acti-
viteiten plaats. Door de afdeling Documentatie Modern Indonesie' werd
een inventarisatie van lopend onderzoek betreffende Indonesie in West-
Europa door middel van enquetering uitgevoerd en nagenoeg voltooid.

Van 21 tot en met 24 april werd in het Instituut een internationale,
interdisciplinaire workshop gehouden over "Balinese State and
Society", die voorbereid en georganiseerd was door prof. C. van Dijk
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van genoemde afdeling, mw. dr. H. I. R. Hinzler en drs. H. G. C. Schulte
Nordholt. Door financiele steun uit daarvoor geeigende fondsen van de
organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, het Programma Indone-
sische Studies en het Leids Universiteits Fonds konden een 18-tal des-
kundigen uit West-Europa, Indonesie, Australie en Amerika aan de
workshop deelnemen. Het Instituut nam op zich enige uit deze work-
shop voortvloeiende projecten te stimuleren.

Samen met de Leidse Vakgroep Zuidoost-Azie en Oceanie en de
Werkgroep Geschiedenis Europese Expansie werd een serie lezingen
geentameerd, die gehouden worden door buitenlandse onderzoekers
die voor studie in Nederland zijn.

In het kader van het reeds enkele jaren durende overleg aangaande de
onderbrenging van instellingen als het Instituut onder koepelorganisa-
ties werd eind oktober een concept-beleidsnotitie van de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen ontvangen over "De plaats van de para-
universitaire instituten in het Nederlandse wetenschapsbestel", waarop
de erbij betrokken instellingen tot 1 december commentaar konden
geven, waarna de Minister zijn standpunt in deze aan de Tweede kamer
wil aanbieden. Het Dagelijks Bestuur reageerde hieropdooropnieuwde
voorkeur voor liering van het Instituut aan de KNAW tot uitdrukking te
brengen.

De algemeen secretaris, dr. J. Noorduyn, nam deel aan de lOde
conferentie van de International Association of Historians of Asia, die
van 27 tot 31 oktober in Singapore werd gehouden, en hield er een
voordracht over Makasar en de Islamisering van Bima. Aansluitend
bracht hij een bezoek van veertien dagen aan Jakarta en Ujung Pandang
voor contact met de Instituutsvertegenwoordiging en andere instanties
en het verzamelen van bibliografische gegevens. In het Centrum voor
Archaeologie te Jakarta hield hij op uitnodiging een causerie over
oudheidkundige onderwerpen. Van zijn hand verschenen "The Bugis
Auxiliaries from Tanete in the Chinese war in Java, 1742-1744" in C. M.
S. Hellwig and S. O. Robson (eds.), A Man of Indonesian Letters. Essays
in Honour of Professor Teeuw (Dordrecht/Cinnaminson, biz. 271-292)
en "The Etymology of the Name of Yogyakarta" in Archipel 31 (biz.
87-96).

Het bestuur aanvaardde een uitnodiging om deel te nemen in het
curatorium van de wisselleerstoel voor Indonesische studies van de
Leidse Faculteit Letteren en in de Landelijke Sectie Culturele Antro-
pologie/Sociologie der Niet-westerse Samenlevingen. Het wees de alge-
meen secretaris aan als vertegenwoordiger in deze colleges.

In het gebouw Reuvensplaats 2, waar het Instituut is gevestigd, raakte
verleden jaar de zonwering van het glazen deel van het dak onherstel-
baar in het ongerede. De hierdoor ontstane overlast werd provisorisch
verholpen door het wijkalken van het glas.

Bestuur

Aan de beurt van aftreden waren de bestuursleden prof. dr. J. Breman,
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prof. dr. R. Th. Buve (ondervoorzitter), prof. dr. O. D. van den Muy-
zenberg en prof. dr. J. D. Speckmann, terwijl dr. H. de Jonge na twee
jaar wegens verblijf in het buitenland was afgetreden. In de algemene
ledenvergadering werden prof. dr. G. A. de Bruyne, prof. dr. F. von
Benda-Beckmann, drs. F. Husken, prof. dr. J. J. Ras en (in de vacature
van dr. H. de Jonge) dr. J. van Goor bij acclamatie tot bestuursleden
benoemd. Het bestuur in zijn nieuwe samenstelling benoemde prof. dr.
A. Teeuw tot ondervoorzitter.

In het verslagjaar was het bestuur derhalve als volgt samengesteld:
prof. dr. J. W. Schoorl, voorzitter; prof. dr. A. Teeuw, ondervoorzitter;
drs. C. H. Stefels, penningmeester; dr. C. P. J. H. Baks; dr. G. J.
Bartstra; prof. dr. F. von Benda-Beckmann; prof. dr. G. A. de Bruyne;
dr. P. J. Drooglever; dr. J. van Goor; mw. dr. H. I. R. Hinzler;
drs. F. Husken; drs. Th. C. van der Mey; dr. Ph. Quarles van Ufford;
prof. dr. J. J. Ras; mw. dr. M. K. Slaats-Portier. Algemeen secretaris
was dr. J. Noorduyn.

Commissies

In de Adviescommissie voor de Caraibische Afdeling ontstond een
vacature doordat prof. dr. L. F. Triebels zich terugtrok. In zijn plaats
benoemde het bestuur dr. H. C. Wekker. De commissie bestond na-
dien uit de volgende leden: dr. C. W. M. den Boer, dr. ir. W. van den
Bor, prof. dr. G. A. de Bruyne (voorzitter), drs. H. P. J. van Bueren,
prof. dr. R. Th. J. Buve, dr. P. C. Emmer, mw. dr. S. W. de Groot,
drs. W. Hoogbergen, dr. J. Noorduyn, drs. G. J. Oostindie (secretaris),
mw. D. van Schendel-Labega, dr. H. C. Wekker, mw. dr. W. van
Wetering.

In de sinds het begin van het veslagjaar bestaande vacatures in de
Redactie-commissie benoemde het bestuur dr. P. J. Drooglever, dr. P. J.
M. Nas en dr. R. Schefold. De commissie bestond daarna uit de volgende
leden: prof. dr. H. J. M. Claessen (redacteur Bijdragen), dr. P. J. Droog-
lever, drs. C. D. Grijns (redacteur Bijdragen), dr. H. I. R. Hinzler, prof,
dr. H. Hoetink, prof. dr. P. R. de Josselin de Jong (voorzitter), dr. P. J.
M. Nas, dr. J. Noorduyn, drs. G. J. Oostindie, dr. H. A. Poeze (secreta-
ris), dr. D. J. Prentice, dr. L. de la Rive Box, dr. S. O. Robson (redacteur
Bibliotheca Indonesica), prof. dr. A. de Ruyter, dr. R. Schefold en dr. G.
J. Schutte.

Leden en Begunstigers

Beschermheer is Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden.
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Overzicht van het aantal leden op 31 december 1986
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Vergaderingen

De algemene ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 26 april om
14.00 uur en werd bijgewoond door 91 leden en 7 gasten. De notulen
van de algemene ledenvergadering van 27 april 1985 en het jaarverslag
over 1985 werden door de vergadering goedgekeurd.

Op voorstel van de kascommissie, bestaande uit de heren dr. W. van
der Molen en drs. G. Telkamp, werd op grond van het financieel jaar-
verslag van de penningmeester over 1985 en de daarbij behorende
accountantsverklaring volledig acquit en decharge verleend aan de pen-
ningmeester voor het financiele beheer gedurende het verslagjaar.

Na de pauze hield raw. dr. K. von Benda-Beckmann - Drooglever
Fortuijn een voordracht getiteld "Het testament van Hasan Suleiman:
kwesties van grondenrechten in Islamitisch Ambon". Aan de hand van
voorbeelden verzameld tijdens onlangs op Ambon verricht onderzoek
liet spreekster zien dat oude documenten daar een belangrijke rol spelen
in steeds weer oplaaiende conflicten aangaande rechten op gronden en
functies. Schriftelijke stukken, zoals testamenten, koopacten, vonnissen
en registers genieten veel ontzag en hebben welhaast magische beteke-
nis. Ze worden daarom zorgvuldig bewaard en vaak angstvallig geheim
gehouden. De nalatenschap van Hasan Suleiman is een duidelijk voor-
beeld. Hij was een invloedrijk en vermogend dorpshoofd van Hila in het
Islamitische deel van Ambon aan het eind van de 17de en het begin van
de 18de eeuw, die samenwerkte met de VOC. Een verslag van zijn
besprekingen in Batavia en ettelijke testamenten die hij en later zijn
weduwe maakten, hebben sindsdien herhaaldelijk als bewijsstukken in
processen over erfkwesties gediend. Het blijkt dat dergelijke stukken in
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de praktijk eerder de proces-bereidheid dan de rechtszekerheid ver-
groten, doordat men veelal geneigd is zich er ook voor vermeende
rechten op te beroepen en de in het Westers recht aanwezige mecha-
nismen en regelingen die in combinatie met het verplichte schriftelijke
bewijs de rechtszekerheid waarborgen, in het geheel anders werkende
adatrecht ontbreken.

Na een levendige discussie naar aanleiding van deze voordracht,
waaraan werd deelgenomen door mw. Slaats-Portier en de heren Van
Pernis, Tan, Knaap, Voorhoeve, Otto, Kroon en Schefold, sloot de
voorzitter na een dankwoord tot de spreekster, de deelnemers aan de
discussie en de andere aanwezigen, de vergadering om 16.45 uur.

Bestuursvergaderingen werden gehouden op 22 februari, 26 april
(2x), 31 mei, 20 September en 22 november.

Personeelsmutaties
Voor de Vertegenwoordiging in Indonesie trad per 1 januari dr. M. M.
van Bruinessen in dienst om als begeleider op te treden in een onder-
zoeksproject van de LIPI.

Bij de Caraf werkte vanaf 9 juni mw. M. J. G. Juffermans in tijdelijke
dienst om door ziekte opgelopen achterstand te helpen inhalen.

Voor een aantal kortlopende extra-projecten waren enkele mede-
werkers in tijdelijke dienst. Dr. T. Iskandar werkte van 1 januari tot 1
augustus aan de beschrijving van de Maleise handschriften van. het
Instituut, mw. drs. R. Ammerlaan van 1 februari tot 1 mei aan het
uittypen van een te publiceren manuscript, mw. drs. C. Touwen-
Bouwsma vanaf 1 april aan een inventarisatie van de Indonesische
studies aan de universiteiten in Nederland voor de Commissie Indone-
sische Studies en mw. drs. A. Lanzing van 1 September tot 1 december
aan een lijst van Sanskrit leenwoorden in het Indonesisch.

Bibliotheek

De cijfers over het verslagjaar tonen aan dat de groei van het biblio-
theekgebruik zich over de gehele linie ook in het verslagjaar duidelijk
gemanifesteerd heeft.

Index
1972 = 100

1972 1983 1984 1985 1986
abs. ind. abs. ind. abs. ind. abs. ind. abs. ind.

leeszaal-
bezoekers 5.810 100 11.915 205 13.108 226 13.261 228 14.812 250

ge'introduceerde
niet-leden 225 100 321 142 376 167 352 156 437 194

uitleningen
buiten de
leeszaal 2.810 100 5.565 198 7.462 266 7.533 268 8.832 314

uitleningen
binnen de
leeszaa! 2.244 100 8.056 359 12.291 548 11.537 514 12.038 536
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Door de heer C. G. van den Aardweg, bijgestaan door mw. C. van den
Oever, werden 2.938 titels in het joumaalboek ingeschreven (1985:
2.860), waarvan 722 (1985, exclusief Suriname en Antillen: 411) be-
treffende het Caraibisch gebied. Van de Vertegenwoordiging in Jakarta
werden 5.993 journaalnummers van nieuwe aanwinsten ontvangen
(1985:4.631).

Onder leiding van mw. M.-L. J. van Hoeve werden door de dames C.
M. Hogewoning, A. G. van 't Oostende en M. Simon-Tan 7.056 titel-
beschrijvingen vervaardigd (1985: 7.594).

Door mw. M. Pietersz en de heer N. Noordhoek werden op de
tekstverwerker 6.165 titels ingevoerd (1985: 6.624) en uitgeprint die tot
catalogusfiches werden gesneden. Ongeveer 21.000 fiches werden ge-
sorteerd en in de leeszaalcatalogi ingevoegd. .

212 afgesloten tijdschrifttitels werden door de heer N. Noordhoek
opnieuw beschreven en op aanwezigheid gecontroleerd (1985: 400),
waardoor een totaal van 2.723 werd bereikt.

Het aantal boeken en tijdschriften dat werd ingebonden bedroeg
1.488 (1985: 1.608). Door de heren H. J. Siebert en A. F. Schipper
werden 2.666 (1985: 2.727) delen zelf geliimbeckt en 70 afleveringen
van "De Indische Gids" gefotocopieerd ter plaatsing in de leeszaal.

Evenals in de voorgaande jaren werden verschillende groepen stu-
denten, die een verzamelgebied van de bibliotheek tot onderwerp
hadden, rondgeleid. Ook een aantal bibliothecarissen uit binnen- en
buitenland bezocht vakmatig de bibliotheek.

In samenwerking met de afdeling DMI verschenen in COM-fiche
(Computer Output on Microform) de Supplementen 16, 17 en 18 op de
catalogus van de bibliotheek (aanwinsten 1982, 1983, 1984).

De Bibliothecaris woonde in maart de SEALG (South East Asia
Library Group) conferentie in Hull bij. Voor de "Vriendenkring Lian Yi
Hui" hield hij in december een lezing over Chinees-Maleise literatuur.

De collectie Oosterse handschriften werd uitgebreid met een negental
manuscripten uit de nalatenschap van dr. F. S. Eringa, waaronder een
Maleis (het Boek der Duizend Vragen), vier Javaanse in pegon schrift
(Biografie Muhammad, Abdul Kadir Jaelani, Seratan Anbia, Amir
Hamzah), een getypte Oost-Javaanse woordenlijst, en drie Arabische
met interlineaire Javaanse vertaling (Fath al-Qarib en over gram-
matica); ze werden ingeschreven onder de nummers Or. 548-556.

Voor de aanwinsten voor de collectie Westerse handschriften wordt
verwezen naar de hierachter gevoegde bijlage.

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

J. H. Abendanon, H. H. van Ark, B. Arps, C. J. van Baalen, A. Barbedo de Magelhaes, J.
Bartlema, G. J. Bartstra, J. H. van den Berg, K. Bertens, T. Blanco, J. Boland, M. A.
Boldyreva, D. Buur, R. Buve, R. H. W. H. Bijleveld-Visser, P. B. R. Carey, L. D.
Carrington, V. M. Clara van Groenendael, S. M. Cuales, Th. Damsteegt, W. Drexler, C.
van Dijk, J. Eringa-Lieneman, S. Fair, J. Fisch, J. J. Fox, J. Hartmann, Harsya W. Bachtiar,
B. Hering, G. Hesselink, W. S. G. Hillen-Le Grom, F. G. P. Jaquet, G. Jones, C. de Jong,
Yu San-Yuan, H. A. J. Klooster, T. Kobong, Kong Yuanzhi, P. S. van Koningsveld, K.
Kramer, M. J. Leclerc, F. F. L. Leung, W. L. Man A Hing, A. F. Marks, P. G. W. Martha, P.
Meel, R. Mees, M. A. P. Meilink-Roelofsz, Th. C. van der Meij, R. Mol, N. Mulder, E.
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Muller, H. F. Munnike. G. Nagelkerke. A. K. Ogloblin.T. M. P. Oltheten. L. Paravisini, A.
Perotin, H. Poeze, J. M. C. Pragt, G. H. A. Prince, J. Prins, J. van der Putten, J. J. Ras, J.
Robinson, P. Rodenburg, T. Rudyansjah. Yus Rusyana, M. Schouten. K. P. Sherlock. R.
Sikkes, U. Sirk, L. Smits, R. Soekmono. C. M. Sommeling. E. van Stappershoef. M. Stol. F.
J. van Suchtelen. P. Sutikno, A. Teeuw. S. G. The. E. M. Uhlenbeck. A. M. Viaro. A.
Vleer, P. Voorhoeve, H. B. Vos. E. J. Ph. Westra. N. L. Whitehead. S. Wibisono. H.
Wijayakusuma, P. J. Zoetmulder, J. R. D. Zwahlen.

Adviescomm. Onderzoek Minderheden, Leiden; Adviesraad voor Cult. Samenw. tussen
de landen van het koninkrijk, Amsterdam; Afrika Studiecentrum. Leiden: Alg. Rijks-
archief, Den Haag; Ambassade van Griekenland. Den Haag; Antiquariaat de Robijn,
Harlingen; Anton de Kom - Univ. van Suriname. Paramaribo; Antropologisch-Socio-
logisch Centrum, Amsterdam; Archeologisch Instituut. Leiden; Archiefraad. Rijswijk;
Asian Bureau Australia, Parkville; Aspen Institute of Humanistic Studies, Washington;
Association des archivistes, bibliothecaires. documentalistes francophones de la Caraibe.
Basse Terre; Bibliotheca Nacional Jose Marti - Min. de Cultura, La Habana; Bibl.
Sociaal-Culturele Wetenschappen, Kath. Univ. Nijmegen; Bibl. van het Sociologisch
Instituut, Leiden; Bureau of Libraries, Museums and Archaeological Services, Dept. of
Cons, and Cult. Affairs, St. Thomas; Bureau WIV, Diemen; C.A.S.P. Erasmus Univ.,
Rotterdam; Caribbean Doc. Centre, Port-of-Spain; Caribbean Inst. and Study Center for
Latin America, Hato Rey; Casa de las Americas, La Habana; Central Bureau of Statistics,
Jakarta; Central Statistical Office. Port-of-Spain; Centrale Archief Selectiedienst, Win-
schoten; CEDRASEMI, Paris; Centre for Caribbean Studies, Univ. of Warwick,
Coventry; Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto Univ., Kyoto; Centre for South-East
Asian Studies, Univ. of Hull, Hull; CELADE, Santiago; C1MAL. Santiago: The Cuban
American Nat. Found., Washington; Cult. Centrum Curacao, Willemstad; Dept. van Fin.
Ned. Antillen; Dev. Studies Centre. Canberra; Dienst Gem. Musea, Rotterdam; Doc.
Center for Asian Studies, Inst. of Oriental Cult., Univ. of Tokyo, Tokyo; Doc. Centre,
Econ. Affairs Seer. Org. of E. Car. States, St. John's, Antigua; East-West Center,
Honolulu; Erasmus Univ., Rotterdam; European Center for Social Welfare Training and
Research, Vienna; Fac. der Econ. Wetenschappen, V.U., Amsterdam; Fac. der Sociale
Wetenschappen, Erasmus Univ., Rotterdam; Fak. fur Soziologie. Univ. Bielefeld,
Bielefeld; Friedrich-Schiller-Univ., Jena, DDR; Gadjah Mada Univ., Yogyakarta;
Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Eilandgebied Curacao, Willemstad; The Gen.
Libraries Office, Austin; Geschiedeniswinkel, Groningen; Geogr. Inst. der Rijksuniv.
Utrecht, Utrecht; PTGramedia, Jakarta; Guatemala Komitee, Nuenen; Harland Society,
Dept. of Soil Science, St. Augustine, W.I.; The Horniman Museum and Library, London;
ILDEP, Jakarta; INDOC, Leiden; Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam; Inst.
of Commonwealth Studies, London; Inst. of Social Studies, Den Haag; Inst. of Southeast
Asian Studies, Singapore; Inst. voor Culturele Antr. en Sociologie der Niet-Westerse
Volken, Rijksuniv., Leiden; Inst. voor Volksrecht, Nijmegen; Intern. Dev. Research
Centre, Ottawa; Intern, reference centre for community, water supply and sanitation, Den
Haag; Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica afd. missiologie,
Leiden; Jamaica Library Service, Kingston; Kon. Bibl., Den Haag; Kyoto Univ., Kyoto;
Library of Congress, New York; Libros Latinos, Redlands, U.S.A.; Maritiem Museum
"Prins Hendrik", Rotterdam; Microformat Systems, Lisse; Min. of Finance and Planning,
Barbados; Nat. Book Dev. Council of Singapore, Singapore; Nat. Library of Australia,
Canberra; Nat. Museum of New Zealand, Wellington; Ned. Bijbelgenootschap, Haarlem;
Ned. Org. voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek, Den Haag; Ned. Raad voor
Juridische Samenwerking met Indonesia, Leiden; NUFFIC/IMWOO, Den Haag; Pacific
Islands Studies Program, Center for Asian and Pacific Studies, Univ. of Hawaii, Honolulu;
Plataforma di Organisashonnan Antiano, Utrecht; Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala
Lumpur; Raad voor de Zending der Ned. Hervormde Kerk, Oegstgeest; Rapporten-
centrale Soc.-Wetensch. Info, en Doc. centrum, Kon. Akademie v. Wetenschappen,
Amsterdam; RELC, Singapore; Royal Commonwealth Society, London; Rijksarchief
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Prov. Utrecht, Utrecht; Rijkscomm. voor Vaderlandse Geschiedenis, Den Haag; Rijks-
instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam; The Scandinavian Inst. of Asian
Studies, Copenhagen; School of Oriental and African Studies, London; St. Audiovisueel
Info, centrum Cult. Minderheden, Utrecht; Stichting Carmabi, Curacao; Stichting Cultu-
reel Centrum Aruba, Oranjestad; Stichting Educatie Culturele Minderheden, Utrecht;
Stichting Menno van Coehoorn, Oisterwijk; Stichting Peutjut-Fonds, Rijswijk; Stichting
Surinaams Museum, Paramaribo; Stichting TENASU, Den Haag; STICUSA, Amster-
dam; Survival International London; Univ. Hamburg, Hamburg; Univ. van Amsterdam,
Amsterdam; Univ.bibl. Leiden, Leiden; Univ. of Malaya Library, Kuala Lumpur; Vak-
groep Talen en Culturen van Zuidoost-Azie en Oceanie, Leiden; U.M. Westfriesland,
Hoorn; Vakgroep Oosterse Talen, fac. der letteren, Rijksuniv. Utrecht, Utrecht; Voor-
lichtingsdienst Ontw.samenwerking van het Min. van Buitenl. Zaken, Den Haag; Vrije
Univ. Amsterdam, Amsterdam; Women and Dev. Studies Group, St. Augustine, Trini-
dad; WOTRO, Den Haag; Zeister Zendingsgenootschap, Zeist; Zendingsbureau Zending
der Ned. Herv. Kerk, Oegstgeest.

Caraibische Afdeling

In het verslagjaar vergaderde de Adviescommissie van de Caraibische
Afdeling (Caraf) een maal.

Per 1 november nam de documentatiemedewerkster mw. drs. E. M.
F. Maduro afscheid in verband met de aanvaarding van een betrekking
bij de Openbare Bibliotheek op Curacao. Aangezien haar positie niet tot
de eigenlijke personeelsformatie van het Instituut behoorde, kon, al-
thans op korte termijn, geen opvolger worden aangesteld.

Niet alleen studieverlof en aansluitend het vertrek van mw. Maduro,
maar ook veelvuldig ziekteverlof veroorzaakte achterstanden in het
werk. Mede dankzij de tijdelijke assistentie van mw. M. J. G. Juffer-
mans, die vanaf juni op Caraf werkte, was echter een belangrijk deel van
de achterstand aan het einde van het verslagjaar ingelopen.

Ten behoeve van de bibliotheek werden 415 Caraibische titels ver-
worven, waarvan 119 door schenking of incidentele ruil. Er werden drie
nieuwe tijdschrift-abonnementen genomen, en voor vier nieuwe tijd-
schriften kon een ruilovereenkomst worden aangegaan. De door de
Bibliotheek verrichte acquisitie met betrekking tot Suriname, Aruba en
de Nederlandse Antillen omvatte 307 titels, waarvan 165 door schen-
king of incidentele ruil.

In december werd de nieuwe Centrale Catalogus Caraibiana (CCC)
op microfiche gepubliceerd. Hiermee werd de achterstand ingelopen die
was ontstaan doordat in 1985, ten gevolge van langdurig ziekte- en
studieverlof, geen CCC kon worden uitgebracht. Tevens is een belang-
rijk deel van de acquisitie van de eerste helft van het verslagjaar op deze
CCC verwerkt.

Deze CCC is de laatste microfiche-catalogus die handgeschreven
ponsformulieren als uitgangspunt had. In augustus werd automatise-
ringsapparatuur en -programmatuur aangeschaft ten einde de produktie
van de CCC aanzienlijk te vereenvoudigen. Titels, bestemd voor de
CCC 1987, werden daarna via een personal computer ingevoerd met
behulp van een speciaal hiervoor vervaardigde programmatuur. Tevens
is een zoekprogramma ontwikkeld, zodat het reeds ingevoerde maar nog
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niet op een CCC-microfiche verwerkte materiaal onmiddellijk opvraag-
baar is. In het verslagjaar werd de overgang naar dit nieuwe systeem tot
voile tevredenheid gemaakt. De titelinvoer op de personal computer
wordt thans verricht door de documentatie-assistente mw. F. H. J. de
Koning.

De documentaliste mw. I. M. M. Loeffen reorganiseerde met mw.
Juffermans enkele onderdelen van de documentatie. Naast haar lopende
werkzaamheden vervaardigde zij uitvoerige literatuurlijsten, die werden
gepubliceerd in "OSO" (5/2:219-22) en tevens de basis vormden voor
de in het "Boletin de Estudios Latinoamericanos y del Caribe" gepubli-
ceerde rubriek "Caribbean Studies".

Met de verzameling van gegevens met betrekking tot de in de laatste
twee decennia geschreven scripties, stageverslagen etc. over het Garai-
bische gebied kon slechts beperkte vooruitgang worden geboekt. Het
plaatsvervangend hoofd van de afdeling, mw. drs. J. L. M. G. Henket-
Hoornweg, zette de inventarisatie wel voort, maar heeft besloten, gezien
de vele andere werkzaamheden en de gebleken onmogelijkheid een
bevredigende mate van compleetheid te bereiken, af te zien van inte-
grale publikatie. Wel zijn de scriptiegegevens op deellijsten toe-
gankelijk.

Voor de zevende interuniversitaire Cursus Caraibistiek (1986/1988)
schreven zich 57 studenten en toehoorders in, van wie 39 het voor-
tentamen aflegden en 30 hiervoor slaagden. De coordinate van de
cursus was in handen van de wetenschappelijk assistent drs. P. J. J. Meel.
De cursus wordt gesubsidieerd door de betrokken universiteiten en de
Stichting voor Culturele Samenwerking (Sticusa).

Het afdelingshoofd drs. G. Oostindie verzorgde een drietal colleges in
deze cursus. Ook gaf hij gastcolleges aan de University of Warwick en de
Rijksuniversiteit Leiden.

In mei nam mw. Henket-Hoornweg deel aan het congres van de
Association of Caribbean University, Research, and Institutional Li-
braries (ACURIL) op St. Croix. Hierop aansluitend bezocht zij een
aantal wetenschappelijke centra in Puerto Rico.

De heer Oostindie bezocht in februari de University of Warwick voor
het geven van een college en het bespreken van een mogelijk collo-
quium. In november nam hij deel aan een congres in Parijs over de
afschaffing van de slavernij in de Spaanstalige Cara'iben.

De heer Oostindie organiseerde een colloquium onder de titel "The
history of blacks in Western Europe", dat van 12 tot 14 juli werd
gehouden. Op dit colloquium werd een twaalftal lezingen verzorgd door
een internationaal samengesteld wetenschappelijk gezelschap. De heer
Oostindie gaf zelf twee lezingen.

Het colloquium, alsmede de hierboven genoemde dienstreizen naar
Engeland en Frankrijk, werden gefinancierd uit een subsidie van de
E.E.G., in casu het fonds voor Gezamenlijke Studieprogramma"s. Sub-
sidies uit dit fonds werden jaarlijks aan de Caraf toegekend sinds het
academisch jaar 1982/83; een verlenging voor 1986/87 was echter niet
meer mogelijk.

Er verscheen een vijftal nieuwe Caraibische publikaties. In de Carib-
bean Series werden gepubliceerd: C. N. Dubelaar. "South American
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and Caribbean petroglyphs" (no. 3) en Rudolf van Lier, "Tropische
Tribaden; Een studie van homoseksualiteit en homoseksuele vrouwen
in Suriname" (no. 4). In de door Sticusa gesubsidieerde reeks Antillen
Working Papers werd als.no. 11 uitgegeven Harry Theirlynck, "Van
Maria tot Rosy; Over Antilliaanse literatuur". Als incidentele afde-
lingspublikatie verscheen Peter Meel, "How to get to know the Carib-
bean; A student's guide". Speciale vermelding verdient de publikatie
van het laatste Cara'ibische deel in de reeks Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut, te weten VKI-100, "In het land van de overheerser
II; Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667-1954", ge-
schreven door Gert Oostindie en Emy Maduro. Van deze Verhandeling
kon nog in hetzelfde jaar een noodzakelijke herdruk worden verzorgd.
Ook van Antillen Working papers no. 10, Joan D. van Andel, "Carib-
bean traditional architecture. The traditional architecture of Philips-
burg, St. Martin (N.A.)" (1985), verscheen een herdruk.

Het redactionele werk voor deze uitgaven werd verricht door de
heren Meel en Oostindie. Het zetwerk werd gedeeltelijk door de afde-
lingssecretaresse mw. M. E. Heeger-Klarenbeek op de eigen apparatuur
verricht, gedeeltelijk uitbesteed.

De achterstand van het door het Studie- en Documentatiecentrum
Latijns Amerika (CEDLA) te Amsterdam in samenwerking met Caraf
uitgegeven vaktijdschrift "Boletin de Estudios Latinoamericanos y del
Caribe" werd helaas geenszins ingelopen. In het verslagjaar verscheen
slechts no. 39 (Diciembre de 1985); hierin zijn als Caraibisch relevante
titels opgenomen Alvin O. Thomson, "The Guyana-Suriname bound-
ary: an historical appraisal, c. 1683-1816" en Hilary McD.Beckles,
"The slavedrivers' war: Bussa and the 1816 Barbados slave rebellion"
en Gert Oostindie, "Caribbean Studies 1984".

Mw. Maduro publiceerde "Nos a bai Hulanda; Antillianen in Neder-
land 1634-1954" in bovengenoemde VKI-100 (biz. 133-244). Dit was
tevens haar afstudeerscriptie aan de subfaculteit Geschiedenis van de
Rijksuniversiteit Leiden.

De heer Meel zette zijn promotie-onderzoek naar de staatkundig/
politieke betrekkingen tussen Nederland en Suriname in de periode
1954-1975 voort. Naast de bovengenoemde afdelingspublikatie publi-
ceerde hij een tweetal recensies in "OSO" (5/1 en 5/2).

De heer Oostindie publiceerde "Kondreman in Bakrakondre; Suri-
namers in Nederland 1667-1954" in bovengenoemde VKI-100 (biz.
1-131); voor dit boekwerk droeg hij tevens de redactionele verantwoor-
delijkheid. Verder verschenen van zijn hand "Drie eeuwen Surinaamse
geschiedenis in Nederland" in "OSO" 5/1:7-31, bovengenoemde "Ca-
ribbean Studies 1984" en een recensie in de "Bijdragen" (142/IV).
Door de vele andere verplichtingen kwam hij in het verslagjaar slechts in
geringe mate toe aan zijn onderzoek naar Surinaamse plantages in de
achttiende en negentiende eeuw. Hij vervulde evenals vorig jaar enige
bestuurlijke taken op het gebied van de Cara'ibische studien in Neder-
land.
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Documentatie Geschiedenis Indonesie

Het afdelingshoofd drs. F. G. P. Jaquet zette zijn werkzaamheden ter
voorbereiding van zijn proefschrift voort. Hij bracht daartoe van 6
december tot 23 januari 1987 een bezoek aan Indonesie. Tevens voerde
hij verschillende gesprekken over Kartini in verband met de nieuwe
aanwinst voor de verzameling Westerse handschriften, de collectie J. H.
Abendanon, waarin zich een aantal onbekende brieven van Kartini
bevindt. Zijn bezoek aan Indonesie werd met een week verlengd, omdat
hij a titre personnel werd uitgenodigd voor het bijwonen van het seminar
SARBICA (Southeast Asia Regional Branch - International Council of
Archives). Hij publiceerde een drietal bibliografische bijdragen in het
tijdschrift "Indische Letteren" (biz. 50-52, 98-100, 145-148). Verder
verscheen van zijn hand "Dutch reactions on the eruption of Krakatau: a
picture of the time", in dl. 2 van "Proceedings of the symposium on 100
years development of Krakatau and its surroundings", Jakarta, LIPI,
1985 (biz. 58-73). Aan de voorlopige inventarisatie van de hierboven-
genoemde collectie Abendanon werd vanaf augustus zeer veel aandacht
besteed.

Mw. D. B. M. Buur rondde haar onderzoekswerkzaamheden aan een
bibliografie van Indische jeugdboeken en haar inventaris van de col-
lectie Rouffaer af. Zij werkt nu de door haar gevonden gegevens uit.
Vanwege deze werkzaamheden was haar bijdrage inzake de beschrijving
van de fotocollectie minder dan in voorafgaande jaren. Van haar hand
verscheen de tekst van haar lezing "Het Indische element in de Neder-
landse jeugdliteratuur" in het tijdschrift "Indische Letteren" (biz. 173-
192).

Mw. L. Manuputty-Tentua verwerkte 419 catalogusnummers van de
fotocollectie. Er werden 548 foto-orders verwerkt. In totaal werden ten
behoeve van beschrijving en orders 1.785 negatieven gelicht en gebor-
gen. Er waren 192 bezoekers voor de fotocollectie. Mw. Fluitsma be-
schreef en bewerkte 1.420 foto's, mw. Buur beschreef er 457 (1985:
2.106). In totaal werden er 1.839 nieuwe foto's bewerkt en ingevoegd
(1985: 2.292), zodat nu 9.523 beeldende documenten in de catalogus te
vinden zijn. Mw. A. van 't Oostende-Schultz assisteerde de afdeling door
5.321 foto's, albums en glasnegatieven voorlopig te beschrijven.

Mw. L. van der Spree-Annyas hield zich in de eerste helft van het
verslagjaar bezig met de controle van de microfiches van handschriften
voor het schaduwarchief. Vanwege het tijdrovende karakter van de
microverfilming van de handschriften heeft zij de werkzaamheden hier-
aan gestaakt. Zij herordende en beschreef 229 kaarten. Tevens inventa-
riseerde zij de naslagwerken van de afdeling.

Het aantal bezoekers bedroeg 626 (1985: 562). Ten behoeve van het
publiek werden 1.368 Westerse handschriften gelicht en geborgen
(1985: 751), 795 Oosterse (1985: 298), 1.442 kaarten en atlassen
(1985: 364) en 1.785 foto's (1985: 1.996). De afdeling verleende
medewerking aan het tot stand komen van diverse publikaties en ten-
toonstellingen.
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Documentatie Modern Indonesie

De Commissie van Advies van de afdeling vergaderde op 17 april onder
voorzitterschap van dr. R. Schefold, omdat voorzitter dr. F. Tichelman
revaliderend was na een verkeersongeluk.

In het kader van de Iopende automatisering van de gedrukte catalogus
werden drie supplementen op COM-fiche aan de Bibliotheek afge-
leverd, de supplementen 16 (1982), 17 (1983) en 18 (1984). De chef-
documentalist mr. H. C. Kemp had de dagelijkse leiding over dit project,
dat dit jaar in de laatste fase van zijn inhaal-stadium kwam. Daardoor
zijn sinds 1973 ca. 70.0.00 aangekochte titels van descriptoren voorzien,
machineleesbaar gemaakt, en door middel van computerverwerking
toegankelijk geworden in jaarlijkse kruiscatalogi.

Voor geautomatiseerde verwerking werden supplementen 20 (1986)
en 19 (1985) voorbereid. Dit laatste supplement, nog op de oude wijze
van overnemen van documentatiegegevens van formulieren door de
datatypiste gebaseerd, kon nog niet geheel worden voltooid door lang-
durige en ernstige ziekte van de datatypiste mw. V. Jutting. Daardoor
konden door haar slechts 3.616 titels op de tekstverwerker TTX 90.3
worden bewerkt (v.j. 7.868 titels).

Door mr. Kemp en de documentaliste mw. M. Bakker werden 8.129
van de nieuwste titels rechtstreeks van descriptoren voorzien op de TTX
90.1 tekstverwerker (v.j. 7.954). Door de secretaresse mw. C. Baak
werden supplement 18 (1984) en gedeeltelijk supplement 19 (1985) op
typefouten gecorrigeerd. Mr. Kemp verrichtte dit werk voor de rest van
supplement 19 en voor supplement 20 (1986). Mw. Bakker en mr.
Kemp verzorgden de inhoudelijke correctie van supplement 16 (1982)
en 18 (1984), terwijl mw. Jutting de aangebrachte correcties via de
tekstverwerker invoerde.

Met behulp van het database programma Micropolydoc werden ver-
schillende tests uitgevoerd om te bepalen in hoeverre de huidige format-
tering van de titels en descriptoren zich leent voor omzetting naar een
invoerbestand voor on-line raadpleging. Hiervoor werd door de free-
lance medewerkster mw. M. Westerkamp enige programmatuur ge-
schreven. De testen werden bevredigend afgesloten.

Twee technologische vernieuwingen werden voorbereid. Midden
december verleende het Dagelijks Bestuur toestemming tot produktie
van supplement 19 (1985) en supplement 20 (1986) met behulp van
nieuw te schrijven programmatuur op de eigen IBM PC XT micro-
computer in plaats van bij het Centraal Rekeninstituut van de RUL.
Door de investering in de nieuwe techniek kan een besparing van ca.
75% op de produktiekosten van de catalogi op microfiche worden
bereikt.

Tevens verleende het Dagelijks Bestuur toestemming om in het kader
van het Intentioneel Apparatuur Schema voor het para-universitair
onderwijs een aanvraag voor computerapparatuur en -programmatuur
voor te bereiden, waarmee op basis van de thans aanwezige kennis en de
ca. 70.000 machineleesbare titels met descriptoren een geautomatiseerd
Documentair Informatie Systeem te realiseren is.

In november verscheen de derde editie van de Microthesaurus
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KITLV, waarin ten opzichte van de tweede editie van april 1984 door
mr. Kemp een aantal verbeteringen werden aangebracht.

De Annotated bibliography of bibliographies of Indonesia kwam in
voorlopige vorm gereed. De bibliografie bevat 1.603 titels, waarvan
80% uitgebreid geannoteerd is. De samensteller, mr. Kemp, verzorgde
zelf een groot deel van de gegevensinvoer, en de aanmaak van de
auteur/onderwerps- en corporate auteursindex via de microcomputer.
Verdere medewerkers aan de samenstelling van dit werk waren mw.
Bakker, mw. drs. F. Eggink en mw. M. Pattiiha.

Onder leiding van de redacteur prof. dr. C. van Dijk werd Excerpta
Indonesica (El) ook dit jaar weer samengesteld door de adjunct-redac-
trice mw. T. Sommeling, daarbij terzijde gestaan door mw. Bakker en
drs. J. van de Kok, die de selectie en abstrahering van de Indonesisch-
talige publikaties verzorgde. Excerpten van artikelen in het Japans
werden voor het eerst vervaardigd door het Team for Japanese Publica-
tions on Indonesia, onder leiding van prof. dr. Akira Nagazumi met als
verbindingsman drs. W. G. J. Remmelink, directeur van het Japan-
Netherlands Institute in Tokyo. Ter gelegenheid van de eerste plaatsing
van een 17-tal uittreksels uit deze bron werd het omslag van El 33
voorzien van een gecalligrafeerde Japanse tekst.

Excerpta Indonesica 33 verscheen op tijd, de publikatie van El 34
werd vertraagd door ATV dagen op de drukkerij. El 33 en 34 bevatten
samen 559 uittreksels (v.j. 526).

El telde 262 betalende abonnees in Nederland en 247 in het buiten-
land. Ten opzichte van het vorig jaar steeg het aantal betalende abon-
nees in Nederland met 7% als gevolg van actieve abonneewerving door
middel van direct mailing. Ten behoeve van de Bibliotheek werd geruild
met 16 instellingen in Nederland en 52 in het buitenland. Er waren 97
vrijwillige medewerkers die El gratis ontvingen en 83 personen of
instellingen met een gratis abonnement uit hoofde van bestuurs- of
commissielidmaatschappen. De Vertegenwoordiging in Indonesie ont-
ving 251 gratis exemplaren als literatuurhulp voor Indonesische biblio-
theken en universiteiten (1985: resp. 245, 246, 15, 53, 90, 83, 250).

Mw. Bakker, geassisteerd door mw. Jutting, verzorgde de naar aan-
leiding van uittreksels in El aangevraagde kopieen van publikaties: 15
personen of instellingen vroegen 124 titels aan waarvoor 3.414 pagina's
werden gekopieerd (1985: 16 aanvragen voor 56 titels met 995 pa-"
gina's). 5 personen of instellingen vroegen microfiches, waarvoor 44
microfiches werden geleverd (1985: 3 aanvragen voor 7 titels op 35
microfiches).

In het kader van de "centrum-functie-gedachte" van het Instituut
werd het project Inventarisatie West-Europese Indonesianisten door
de afdeling uitgevoerd. Het doel van de inventarisatie is de publikatie
van een directory met namen, adressen en onderzoeks- en publikatie-
gegevens van West-Europese Indonesianisten van minimaal doctoraal-
niveau vanuit een regelmatig bij te houden database "Europees In-
formatie Systeem voor Indonesische Studien" (EURISIS) die ook
schriftelijk of telefonisch geraadpleegd kan worden. Nadat eind 1985
prof. Van Dijk en drs. Kami gezamenlijk een questionnaire hadden
ontwikkeld en een proefenquete hadden gehouden, werden begin 1986
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de questionnaires verzonden op basis van de al in 1985 verzamelde
adressen. De questionnaires en net begeleidend schrijven werden in vier
talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits uitgevoerd. In januari werd
begonnen met de Nederlandse adressen, in maart met de adressen in de
rest van Europa. In april werd naar ca. 50% van de Nederlandse adres-
sen een herinnering gestuurd, in juni naar 50-60% van de overige
adressen. In totaal zijn 1.205 questionnaires verzonden, op 31 december
was het absolute responscijfer 763, ofwel gemiddeld ruim 63%; voor
Nederland lag het responspercentage belangrijk hoger: ruim 73%. Vrij-
wel alle formulieren zijn inmiddels ingevoerd. Bij het voorbereidend en
uitvoerend werk zijn betrokken geweest: mw. Baak (adressen vastleg-
gen, eerste toezending en herinnering, registratie inkomende formulie-
ren, invoeren correcties, verzorgen van definitieve lay-out); mr. Kemp
(descriptoren toekennen op basis van door respondenten opgegeven
interessen en onderzoeks- en publikatiegegevens, benevens het ont-
werpen van een rapportageprogramma ten behoeve van de te publiceren
directory); freelance medewerksters mw. B. Vijverberg en mw. M. van
Son (invoeren van de gegevens); drs. Kami (ontwerp database, ontwerp
conversietabellen, controle van alle ingevoerde gegevens aan de hand
van de originele formulieren).

Eveneens in het kader van de "centrum-functie gedachte" van het
Instituut organiseerde prof. Van Dijk samen met mw. dr. H. I. R.
Hinzler en drs. H. Schulte Nordholt de workshop "Balinese state and
society: historical, textual and anthropological approaches", die van 21
t/m 24 april op het Instituut werd gehouden. De workshop telde 18
deelnemers, die uit Australie, de Verenigde Staten, Duitsland, Enge-
land, Frankrijk, Indonesie" en Nederland afkomstig waren.

Prof. Van Dijk zette zijn hoofdredacteurschap van Orion en zijn
redacteurschap van de Review of Indonesian and Malayan Affairs
(RIMA) voort. Eind februari hield hij zijn inaugurele rede "Kiezen of
delen: het dilemma van de Nahdatul Ulama". Voor de publikatie "In het
land van de overheerser" schreef hij de bijdrage over de periode 1600
tot 1898 (Verhandelingen van het KITLV no. 100). Voorts verscheen
van zijn hand "The Muslim contribution to the Indonesian revolution"
in Utrechtse historische cahiers 7, 2/3, biz. 147-163. Dit was oorspron-
kelijk een bijdrage tot de conferentie "The Indonesian revolution", aan
de Rijksuniversiteit Utrecht, 17 tot 20 juni.

Drs. Van de Kok werkte als mede-redacteur van RIMA verder aan
zijn bijdrage over recente politieke ontwikkelingen in Indonesie.

Drs. Kami zette tot oktober zijn redacteurschap van de South East
Asia Library Group Newsletter voort. Na publikatie van no. 29/30 in
September droeg hij het redacteurschap over aan de Zuidoost-Azie
bibliothecaris van de University of Kent.

Prof. Van Dijk verzorgde colleges voor de Subfaculteit der Culturele
Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Volken en de Vakgroep
Talen en Culturen van Zuidoost-Azie en Oceanie. Hij trad op als studie-
begeleider van twee studenten uit resp. de Volksrepubliek China en uit
Japan, benevens voor een aantal Nederlandse studenten en promo-
vendi. Zijn eigen onderzoek richtte zich op de samenwerking van Indo-
nesische Moslims en communisten in de twintiger jaren. Verder hield hij
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twee lezingen: in februari tijdens een studiedag georganiseerd door het
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon getiteld "Strijders op
de weg van Allah, de Moslims en de Indonesische onafhankelijkheid" en
in juni op het 24e Huishoudelijk Congres van het Oosters Genootschap
getiteld "Islamitische schriftgeleerden in een veranderde wereld, een
Indonesisch voorbeeld".

Drs. Van de Kok werkte aan het onderzoeksvoorstel van zijn voor-
genomen dissertatie over Islamitisch ondernemerschap op Java.

Mr. Kemp werkte aan zijn handleiding voor documentatie. Hiervan
zijn thans drie hoofdstukken in concept gereed.

In het kader van de tweejaarlijkse Interuniversitaire Cursus Indo-
nesiekunde, dit jaar in Utrecht, verzorgde drs. Kami een college over
massacommunicatie en cultuurverandering in Indonesie. Hij trad tevens
op als studiebegeleider van een student aan de Universiteit van Amster-
dam over de pers in Nederlands-Indie/Indonesie.

Op het gebied van de automatisering begeleidde drs. Kami de free-
lance medewerkster mw. Westerkamp bij het schrijven van twee con-
cordansprogramma's voor de promovendi R. Tol en J. van de Veerdonk
aan de Faculteit der Letteren. Aan medewerkers van de VakgroepTalen
en Culturen van Zuidoost-Azie en Oceanie verleende hij vele malen
automatiseringsadviezen en diensten. Voorde Caraibische Afdeling van
het Instituut ontwierp hij een gegevensinvoer systeem op een personal
computer voor de Centrale Catalogus Caraibiana. De programmatuur
hiervoor werd door mw. Westerkamp geschreven.

Programme Indonesische Studien

Met goedkeuring van de begroting door de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen en in samenwerking met de Indonesische Stuurgroep
kon het programma 1986 als volgt worden uitgevoerd.

In September voltooide de derde en laatste groep (4 personen) Indo-
nesische historici van het pencangkokan-programma Geschiedenis (S-II
fase) haar training. Deze werd onder leiding van prof. dr. H. Sutherland
gegeven aan de Vakgroep Niet-Westerse Geschiedenis van de Vrije
Universiteit Amsterdam, met medewerking van onder meer dr. G. J.
Schutte (project-verantwoordelijke aan Nederlandse zijde) en drs. F. G.
van Baardewijk. Met dezelfde staf en in samenwerking met docenten
van andere universiteiten ging in oktober voor 3 Indonesische historici,
die eerder aan het pencangkokan-programma Geschiedenis in Neder-
land hadden deelgenomen, een studie- en onderzoeksprogramma van
start dat hen moet voeren naar het schrijven van hun dissertatie (S-III
fase). In juli voltooiden 4 deelnemers van de derde groep Indonesische
antropologen (S-II fase) hun training in Nederland. Deze werd onder
leiding van prof. dr. P. E. de Josselin de Jong (project-verantwoordelijke
aan Nederlandse zijde) gegeven door prof. dr. J. D. Speckmann en
andere stafleden van het Instituut voor Culturele Antfopologie van de
Rijksuniversiteit Leiden. Mw. dr. A. Niehof, die voor dit project bij de
staf van het ICA was aangesteld, beeindigde per 1 februari haar werk-
zaamheden ervoor, wegens het aanvaarden van een betrekking elders.
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In haar plaats werden als docenten aangetrokken mw. drs. F. Brinkgreve
en drs. G. A. Persoon. De vierde groep Indonesische antropologen (5
personen) zetten hun training voort. In januari begon een groep van 4
Indonesische deelnemers (S-II fase) aan een opleiding in de rechts-
antropologie, die wordt verzorgd door prof. dr. P. E. de Josselin de Jong
(project-verantwoordelijke in Nederland), prof. dr. F. von Benda-Beck-
mann (Vakgroep Agrarisch Recht van de Landbouwhogeschool Wage-
ningen), en andere stafleden van de betrokken vakgroepen. De studie-
coordinator van het PRIS, mw. drs. M. Djajadiningrat-Nieuwenhuis,
verleende evenals in vorige jaren medewerking aan de trainingspro-
gramma's. In verband met de toegenomen werkzaamheden werd haar
deeltijdaanstelling gewijzigd in een aanstelling voor de voile werktijd.
Drs. G. Termorshuizen verzorgde zoals gebruikelijk het onderwijs
Nederlands.

Van 1 juli tot 1 September werd onder supervisie van prof. dr. Yus
Badudu aan de Universitas Pajajaran te Bandung een intensieve cursus
Bahasa Indonesia gegeven aan 10 Nederlandse hoofdvakstudenten In-
donesisch.

Dr. A. C. van der Leeden zette de training en begeleiding van Indone-
sische onderzoekers, voornamelijk van de Universitas Cendrawasih,
voort. Daarnaast werkte hij aan de publikatie van de gegevens, ver-
zameld bij zijn onderzoek van 1979-1981 naar landbouw en handel op
de Raja Ampat eilanden.

Dr. H. de Jonge zette de assistentie bij het opzetten van het Madura
onderzoekscentrum te Jember en de begeleiding van Indonesische
antropologen aldaar voort.

Dankzij de activiteiten van prof. dr. W. A. L. Stokhof werden met
subsidie van het PRIS weer verscheidene delen gepubliceerd in de
Australische Pacific Linguistics reeks en in de Indonesische ILDEP-
serie.

De in 1984 door mw. dr. V. M. Clara van Groenendael voltooide
bibliografie van de wayang werd in de reeks Bibliographical Series van
het Instituut gepubliceerd.

Evenals in vorige jaren werden met subsidie van het PRIS voor het
KITLV kopieen gemaakt van opnamen door ARNAS van een belang-
rijke collectie Butonese handschriften.

Drs. P. Jobse beeindigde per 31 december zijn werk aan het samen-
stellen van een bronnenpublikatie over Ambon en omliggende eilanden
1900-1942.

Op 1 februari begon mw. I. Farjon haar werkzaamheden voor de
samenstelling van een bibliografie van de traditionele literaturen van
Indonesie en Maleisie.

Op 31 december liep de subsidising af van het onderzoek dat drs. P.
Haenen verrichtte naar de prestige-economie van de kain timur bij de
Moi in de Vogelkop van Irian Jaya en van het onderzoek dat mw. drs. H.
van der Werff verrichtte naar de rol van de vrouw bij de Moi.

Op 31 januari liep de subsidising af van het onderzoek van mw. drs.
S. van Bemmelen naar schoolbezoek van meisjes in de Minahasa en
Noord-Tapanuli (1830-1940).

Op 1 September liep de subsidising af van het onderzoek van mw. dr.
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V. M. Clara van Groenendael naar reinigingsrituelen op Centraal en
Oost Java.

De dames drs. M. Klokke en drs. T. Ruiter en de heren drs. G. A.
Persoon, drs. R. G. Tol en drs. J. A. L. B. van den Veerdonk continueer-
den hun onderzoek.

In juni begon mw. drs. L. C. Dolk haar onderzoek naar de rol van
Nederlandse literaire werken en concepten in de ontwikkeling van de
moderne Indonesische literatuur (1928-1958).

In februari begon drs. P. Post een dissertatie-onderzoek naar de
Japanse bedrijvigheid in Nederlands Indie in het tijdvak 1900-1942 en
begon drs. P. Hoffmanns een dissertatie-onderzoek naar de oud-Indo-
nesische bouwkunst op Oost-Java (10e-13e eeuw). In augustus vertrok
hij voor veldwerk naar Indonesie.

Door middel van reisbeurzen werden twee Indonesiers in de gelegen-
heid gesteld deel te nemen aan de in april op het KITLV gehouden
workshop over Balinese State and Society. Aan twee andere Indonesiers
werd een beurs verleend voor deelname aan het in juni te Utrecht
gehouden congres over de Indonesische Revolutie. Drs. J. H. de Beer
vertrok in September op een reisbeurs naar Serawak (Maleisie) om een
antropologisch onderzoek voor te bereiden met betrekking tot de no-
madische Punan van het binnenland van Kalimantan. Mw. drs. M. Grijns
verbleef van 23 januari tot 19 maart op een reisbeurs in Indonesie ter
voorbereiding van haar onderzoek naar de autonomie van vrouwen in de
West-Javaanse theeproduktie.

Van 23 t/m 27 juni had te Lage Vuursche het 5e Nederlands-Indone-
sisch Historisch Congres plaats met als thema's "Trade, State and
Society" en "Teachers, Preachers and Pressmen".

Vertegenwoordiging Indonesie

In dit verslagjaar kwam dr M. M. van Bruinessen in dienst bij de
Vertegenwoordiging (V.I.). Hij arriveerde te Jakarta op 15 juli en vatte
direct zijn werkzaamheden op als begeleider van een sociaal-weten-
schappelijk onderzoeksproject van het Indonesisch Instituut van Weten-
schappen (LIPI) naar de "Weltanschaung" van de Ulama. In deze
periode begeleidde hij diverse onderzoeksteams in Aceh, Medan, Riau,
Jakarta, Oost-Java, Kalimantan en Zuid-Sulawesi.

Voor de bibliotheek van het Instituut werden 5993 journaalnummers
aan nieuwe aanwinsten verworven (1985: 4631), waarvan 2593 in
microvorm naar Leiden werden verzonden (1985: 2612); in procenten
uitgedrukt verhouden de aantallen verworven monografieen in micro-
vorm eh in originale zich als 43,3 : 56,7 (1985: 56,4 : 43,6). Het aantal
ten geschenke ontvangen boekwerken bedroeg 1078 (18,2% der totale
acquisitie; 1985: 18,3%). Voorts werden 70 nieuwe periodieken in-
geschreven, waarvan 32 ten geschenke werden ontvangen. Voor de
bibliotheken van de Leidse Universiteit, het NORZOAC en de Konink-
lijke Bibliotheek werden in dit verslagjaar respectievelijk 809, 414, 91
publikaties verworven.

In de reeks vertalingen van de V.I. verscheen van H. J. de Graaf:
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"Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung" (VKI
23) en de tweede druk van H. J. de Graaf en Th. Pigeaud: "Kerajaan-
kerajaan Islam Pertama di Jawa" (VKI 69); beide bij de uitgeverij
Pustaka Grafitipers te Jakarta in een oplage van 3000 exemplaren. Bij
de uitgeverij P. T. Djambatan te Jakarta verschenen het 3e, 4e, 5e en 6e
deel van de "Serat Kandhaning Ringgit Purwa" met een subsidie van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Bij de uitgeverij "Sinar
Harapan" te Jakarta verscheen de Indonesische vertaling van K. J.
Pelzer: "Planter and Peasant" (VKI 84) onder de titel "Toean Keboen
dan Petani". Bij de uitgeverij Pustaka A-Z te Jakarta verscheen de
Indonesische vertaling van J. C. Vergouwen: "The Social Organisation
and Customary Law of Toba Batak of Northern Sumatra" (Translation
Series) onder de titel "Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba". Bij
de uitgeverij LP3ES te Jakarta verscheen de Indonesische vertaling van
JanBreman: "Control of Land and Labour in Colonial Java" (VKI 101)
onder de titel "Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa
Kolonial" met een subsidie van het Programma Indonesische Studies.

Evenals in voorgaande jaren publiceerde de V.I. kwartaalsgewijs een
lijst van door haar verworven publikaties in een oplaag van 200 gesten-
cilde exemplaren, waarvan 150 in Indonesie en 25 in het buitenland
werden verspreid.

Ten behoeve van acquisitie en onderzoek reisde drs. J. Erkelens naar
Medan, Aceh, Zuid- en Noord-Sulawesi en enkele malen naar Yogya-
karta en Surakarta, en Surabaya. In het verslagjaar zette hij de inventari-
satie van de archiefcollecties van het Java-Instituut en zijn secretaris
voort en schreef hij ten behoeve van de redactie van het dagblad "Kom-
pas" een artikel over Hoesein Djajadiningrat, de voorzitter van ge-
noemd Instituut, ter gelegenheid van diens honderdste geboortedag.

Prof. dr. J. Vredenbregt zette zijn onderwijswerkzaamheden aan de
Universiteit van Indonesie voort. In het Museum Nasional hield hij een
lezing over "de interpretatie van primitieve kunst" en in mei hield hij
een serie lezingen over onderzoeksmethodiek voor redacteuren en
medewerkers van het dagblad Kompas.

Redactie en Publikaties

In deel 142 van de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
verscheen als eerste aflevering Anthropologica XXVIII (in samenwer-
king met de Stichting voor Anthropologie) met 7 artikelen. De gecom-
bineerde afleveringen 2 en 3 en aflevering 4 bevatten 10 artikelen, 2
"review articles" en 5 korte mededelingen. De jaargang telde bovendien
48 boekbesprekingen, alsmede 4 readies naar aanleiding van boek-
besprekingen. De oplage van de Bijdragen bedroeg 2000 exemplaren.
Van dit aantal werden 400 exemplaren in Jakarta nagedrukt onder
verantwoordelijkheid van de Vertegenwoordiging Indonesie. Door deze
foto-mechanische reproduktie is het mogelijk de Indonesische leden van
het Instituut op veel snellere wijze en tegen aanzienlijk lagere kosten dan
voorheen van de Bijdragen te voorzien.

In de serie Verhandelingen verschenen:
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100-1 Harry Poeze met bijdragen van Cees van Dijk en Inge van der
Meulen, In het land van de overheerser; Indonesiers in Neder-
land 1600-1950.x+ 398 pp.

100-11 Gert Oostindie en Emy Maduro, In het land van de overheerser;
Antillianen en Surinamers in Nederland 1634/1667-1954. xii +
256 pp.

115 C. D. Grijns and S. O. Robson (eds.), Cultural contact and
textual interpretation, vi + 337 pp.

116 Keebet von Benda-Beckmann and Fons Strijbosch (eds.),
Anthropology of Law in the Netherlands, vi + 210 pp.

117 Peter J. M. Nas (ed.), The Indonesian city; Studies in urban
development and planning, viii + 328 pp.

118 Hetty Nooy-Palm, The Sa'dan-Toraja; A study of their social
life and religion; II Rituals of the east and west.
x + 380 pp.

119 N. A. Bootsma, Buren in de koloniale tijd; De Philippijnen
onder Amerikaans bewind en de Nederlandse, Indische en Indo-
nesische readies daarop, 1898-1942. vii + 150 pp.

120 Jelle Miedema, Pre-capitalism and cosmology; Description and
analysis of the Meybrat fishery and Kain Timur-complex. viii +
44 pp.

121 C. M. S. Hellwig and S. O. Robson (eds.), A man of Indonesian
letters; Essays in honour of professor A. Teeuw. vii + 349 pp.

122 Leonard Blusse, Strange company; Chinese settlers, mestizo
women and the Dutch in VOC Batavia. xiv + 302 pp.

De Bibliotheca Indonesica werd uitgebreid met:
26 G. W. J. Drewes and L. F. Brakel, The poems of Hamzah

Fansuri. x + 285 pp.

De Caribbean Series werd vervolgd met:
3 C. N. Dubelaar, South American and Caribbean Petroglyphs. x

+ 349 pp.
4 Rudolf van Lier, Tropische Tribaden, Een verhandeling over

homoseksualiteit en homoseksuele vrouwen in Suriname. vi +
84 pp.

Een herdruk bleek noodzakelijk voor:
TS10-I A. Teeuw, Modern Indonesian Literature, x + 232 pp.

De in mei verschenen tweedelige uitgave "In het land van de over-
heerser" (VKI 100) was binnen korte tijd uitverkocht en werd in het
najaar herdrukt.

Het verschijnen van het honderdste deel van de Verhandelingen, in
de vorm van een tweedelige bijzondere uitgave, viel samen met het
werkbezoek van Z.K.H. Prins Claus aan het Instituut op 27 mei. Het
eerste exemplaar van de boeken werd bij die gelegenheid aan de prins
overhandigd tijdens een bijeenkomst voor genodigden en personeel.
Twee van de auteurs, dr. H. A. Poeze en drs. G. J. Oostindie, hidden
hierbij een korte inleiding over de boeken.

Het hoofd van de afdeling, dr. H. A. Poeze, publiceerde het boven-
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genoemde honderdste deel van de Verhandelingen. In de Bijdragen
verscheen een recensie van zijn hand. Hij nam van 25 oktober tot 1
november deel aan de tiende conferentie van de International Associa-
tion of Historians of Asia te Singapore, waar hij de voordracht "Abdul
Rivai and the 'Bintang Hindia'" presenteerde. Tijdens een aansluitend
verblijf in Indonesia (tot 19 december) hield hij op 22 november een
lezing over hetzelfde onderwerp voor de Masyarakat Sejarawan Indo-
nesia in Jakarta. In Indonesia deed dr. Poeze onderzoek in archieven en
bibliotheken en hij verzamelde via interviews materiaal voor enkele
voorgenomen publikaties. Ook pleegde hij overleg met enkele auteurs
over bij het Instituut te verschijnen boekwerken.

Financien

De begroting toonde een bedrag van /3.610.000,— aan inkomsten
(waarvan /3.196.000,— aan Rijkssubsidie 1986 en het restant uit 1985
van /69.000,—) en hetzelfde bedrag aan uitgaven.

De exploitatierekening sluit met een exploitatieoverschot van
/324,92 bij een bedrag van /352.957,98 aan eigen inkomsten, een
Rijkssubsidie van /3.189.000,—, het overschot uit 1985 ad
/76.264,27 en een uitgaventotaal van /3.617.897,33.

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

tijdelijke assistentie en verblijfstoelagen
Vertegenwoordiging Indonesie) /2.487.276,—

Bureau-, reis-en overtochtskosten „ 265.724,17
Huisvestingskosten „ 128.553,10
Kosten bibliotheek „ 362.591,86
Kosten publikaties „ 367.139,57
Kosten onderzoek Indonesie .• 6.612,63
Totaal /3.617.897,33

Wegens gebrek aan plaatsruimte is het niet mogelijk de gehele financiele
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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Bijlage
HANDSCHRIFTEN WESTERSE TALEN1

Aanwinsten 1985-1986
H 1163 Journaal door J. W. Langeler 22 oktober 1914 tot 7 januari

1915 over een patrouille langs twee grote zijrivieren van de
Idenburgrivier. 1 omslag. Afkomstig van het Ministerie van
Uniezaken.

H 1164 Stukover Andriesde Wilde. 1820. 1 omslag. Afkomstig van A.
Vriens-Neijtzell de Wilde.

H 1165 CollectieEIsman. 19e en 20eeeuw. 4 omslagen. Afkomstig van
W. B. L. Volke-van Dulken.

H 1166 "Mijne reis naar de Lampongsche Districten in September
1883", tekst van een lezing van <Willemstijn>. Z.J. 1 stuk.
Afkomstig van H. J. Koerts. Xeroxcopie.

H 1167 "Poesie-album" van Grietje Tan. 1915. 1 stuk. Afkomstig van
J. Erkelens.

H 1168 Demografische gegevens over de volksgezondheid in Suri-
name. Ca. 1950-1960. 3 omslagen. Afkomstig van het Instituut
voor Tropische Geneeskunde.

H 1169 Stukken over de kunst op Bali door P. A. J. Moojen. 1856-
1937. 0,80 meter. Afkomstig van SWO-KIT.

H 1170 Stukken over antropologisch onderzoek in Indonesie door B.J.
O. Schrieke. 1920-1960. 0,70 meter. Afkomstig van SWO-
KIT.

H 1171 Stukken over Bali door C. Lekkerkerker. 1910-1940. 0,40
meter. Afkomstig van SWO-KIT.

H 1172 Memories van overgave van Nieuw-Guinea. 1953-1961. 0,10
meter. Afkomstig van SWO-KIT.

H 1173 Stukken over Nieuw-Guinea door J. C. Verschueren en J. van
Baal. 1929-1965. 3 omslagen. Afkomstig van SWO-KIT.

H 1174 Stukken over Nieuw-Guinea door C. Schermers. Ca. 1940. 2
omslagen. Afkomstig van SWO-KIT.

H 1175 Losse stukken afkomstig van SWO-KIT. 1803-1930. 5 om-
slagen.

H 1176 "Banda-Neira; het land waar 't goud aan de boomen groeit;
van verleden en heden". Ca. 1930. 1 deel. Aangekocht.

H 1177 Collectie Heyting. 1919-1973. 0,10 meter. Afkomstig van L.
C. Heyting.

H 1178 Stukken over Nieuw-Guinea. Ca. 1950-1964. 0,40 meter. Af-
komstig van A. A. Gerbrands.

H 1179 Bestuursmemorie van Menado door M. van Rhijn. 1941. 1
bundel. Afkomstig van M. Schouten. Xeroxcopie.

H 1180 Knipsels over Indonesie 1940-1955. 1 bundel. Afkomstig van
J. Wezenaar.

H 1181 Notulen van de Rotary Club Malang. .1936-1937. 1 band.
Afkomstig van R. K. A. Bertsch.

H 1182 Journaal van de marine-werkplaats te Surabaja door W. van
Hartingsvelt. 1883-1921. 1 omslag. Afkomstig van J. H. van
den Berg.
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H 1183 Stukken betreffende adatrecht. 1894-1967. 1,20 meter. Af-
komstig van NORZOAC.

H 1184 Reisverslag van de commissaris van politie R. Moltzer over
diens reis Solo-Bandung en vice versa. 1942. 1 stuk. Xerox-
copie.

H 1185 Stukken betreffende Nieuw-Guinea <door W. G. F. Winia>.
1939-1958. 2 stukken.

H 1186 Certificate of Equator crossing. 1940. 2 stukken. Afkomstig
van H. de Jonge.

H 1187 Onafhankelijkheidsverklaring van Indonesia door Sukarno en
M. Hatta. 1945. 1 stuk. Xeroxcopie.

H 1188 Stukken betreffende Wadjo en de Batak-landen door C. J.
Seegeler. Ca. 1935. 1 omslag.

H 1189 Stukken afkomstig van H. Th. Chabot over Celebes. 1940-
1950. 1 bundel.

H 1190 Stukken afkomstig van J. Prins over bestuur en rechtspraak.
1936-1974. 4 omslagen.

H 1191 "Het schimmenrijk der Matebian's" door S. Schaper. 1950-
1965. 1 omslag. Afkomstig van H. Steinhauer.

H 1192 Dagboek, dl. XV, van J. A. Bakkers. 1873-1876. 1 deel. Aan-
gekocht.

H 1193 Brieven gericht aan P. C. M. Fluijt met een journaal over
Benkulu. 1946. 1 omslag. Afkomstig van F. W. Rappard.

H 1194 Collectie J. W. Bijleveld. 1887-1980. 0,10 meter.
H 1195 Reisverslag over Zuid-Celebes door H. J. Koerts. 1975. 1

omslag.
H 1196 Stukken over Zuid-Celebes en de PERMESTA. 1947-1966.

0,10 meter. Fotokopieen.
H 1197 Stukken afkomstig van J. van Baal over Merauke, Lombok,

Dema, J. C. Verschueren en de Molukken. 1936-1984. 3 om-
slagen.

H 1198 Stukken afkomstig van A. J. Vleer: Ongepubliceerd proef-
schrift "Volks- en gezagsordening op Sumatra", 1940; "Pem-
basmian penghianatan oleh spion moesoeh", 1904; "Riwajat
poelau Bangka berhoeboeng dengan Palembang", ca. 1940. 3
delen.

H 1199 Afschrift van het Staatsblad van Nederlandsch Indie over sub-
sidies aan Inlands onderwijs. 1895.1 stuk. Afkomstig van D. L.
Adriaanse.

H 1200 Collectie J. H. Abendanon, ondermeer bevattende brieven van
Kartini, Roekmini, Kardinah, Kartinah en Soematri en stuk-
ken over het Kartinifonds. 1900-1927. 0,60 meter. Afkomstig
van J. H. Abendanon jr. (raadpleging na toestemming).

1 Deze lijst is het tiende vervolg op de Catalogus van de Handschriften in de Westerse talen
toebehorend aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde door H. J.
de Graaf, 's-Gravenhage, 1963.
Voor het eerste tot en met het negende vervolg zie B.K.I. 123 (1967) p. 405-408, 125
(1969) p. 300-304, 127 (1971) p. 319-320, 129 (1973) p. 409-410, 131 (1975) p.
404-406, 133 (1977) p. 497-498, 135 (1979) p. 401-402, 137 (1981) p. 397-398, 139
(1983) p. 400-402, 141 (1985) p. 395-397.
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