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de geschiedenis vau den (ouden) oorlog met IMi; over de in-
voering van liet mohamedanisme ea over de schaking van eene
prinses van Cheribon door een prins van Madura. Het bleek
dat dergelijke boeken vooral in den smaak van een Inlander
vielen, zoodat de heer Sloet het zeer wenschelijk zou achten
dat men daarvan ook hier inzage nam. Het bestuur deelt dien
weusch en draagt volgaarne den lieer Sloet, die zich daartoe
welwillend bereid verklaart, op de overzending van eeuige van
die boekjes te verzoeken.

Niets verder aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de ver-
gadering.

BESTUURSVERGADERING.

GEHOUDEN 19 SEPTEMBER 1808.

Tegenwoordig de heeren Bleeker (Voorzitter), Millard,
Godon, van Limburg Brouwer, Oevers Deynoot, van Heu-
kelom en van der (ion Netsclier eu de Adjunct-Secretaris.

De notulen van liet verhandelde in de vorige vergadering
worden gelezen en goedgekeurd.

De Voorzitter bericht de ontvangst van:
T. de volgende voor de bibliotheek ingezonden of aangekochte

werken:
Dr. J. J. Hoffmann, Japansche spraakleer, ingezonden door

het Ministerie van koloniën.
Königlich Preussischen Akadeinie der Wissenschaften zu Berlin ,

Mouatsbericht Januari — Mei 13C8;
Kaiserliche Akadeinie der Wissenschaften in Wien, Sitzungen

der mathematisch-naturwissenschaftlichen. Classe Jahrg. 1868
n». 1 — XX;

Königlicli Bayer. Akademie der Wissenschaften zu Muncheu,
Sitzungsberichte 1868 I , heft 2 en 3.

Kon. Akadeinie van Wetenschappen te Amsterdam, Afd. Na-
tuurkunde 3e deel 1« stuk.

Kon. Instituut voor Ingenieurs. Alg. Verslag over 1867/68
en Notulen 14 April 1868.
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Miquel. Ainuiles niusei botanici. Lugd. Hat. 111« deel afl.

6—10.
Bulletin de la Société de géographie afl. Mei en .luli.
The Calcutta review 11°. 86 en 92.
Revue maritime et coloniale, ail. Juni en Augustus.
P. A. Leupe. De reizen der Nederlanders naar liet Zuidland.
H. VOB de Wall. Tjakap- 2 Rampai- 2 Bahasa malajoe üjohor.
Sédillot. De la déterminition de la troisième inégalité lunaire

ou variation par Aboul-Wéfïl et Tycho-Brahé.
IT. een schrijven van de Akadeinie van wetenschappen te

Weenen, waarbij zij verklaart liet voorstel tot ruiling van werken,
door het Instituut gedaaii, aan te nemen en aan het Instituut
geregeld te zullen toezenden de door de philos. hist, klasse uit-
gegeveTi »Sitzungsberichte" en den door de mathem. natuurwe-
tenschappelijke klasse openbaar gemaakte »Anzeiger."

De Voorzitter bericht daarbij dat bereids eenige noinmers der
/'Sitzungsberichte" ontvangen zijn. Ofschoon de Berlijnsche
akademie, aan wie gelijke uituoodiging als aan die te Weenen
gezonden is, geen antwoord heeft gegeven, heeft toch blijk-
baar ook dit wetenschappelijk lichaam het gedane voorstel aan-
genomen, daar de door die Akademie uitgegeven "Monatsberichten"
over de maanden Januari tot Mei 1S68 ontvangen zijn.

Het Instituut heeft ook ontvangen twee afleveringen der door
de Akademie van wetenschappen te Munchen uitgegeven '/Sit-
zungsberichte." De Voorzitter meent in die toezending de uit-
noodiging te vinden om ook met dit lichaam in ruiling te treden
en stelt daarom voor, met welk voorstel de vergadering zich
vereenigt, die akademie geregeld een exemplaar der Bijdragen
en werken van het Tnstituut toe te zenden en de Akademie uit
te noodigen met de toezending harer werken te willen voortgaan.

III . een schrijven van den heer H. von de Wall te Batavia,
waarbij deze met verwijzing naar zijn schrijven van 25 April
1866, mededeelt, dat de bij dat schrijven bedoelde 200 vellen
maleische samenspraken, op last der indisehe regeering ter
landsdrukkerij te Batavia worden gedrukt. De heer von de Wall
biedt het Instituut aan een exemplaar van het eerste twaalftal
der samenspraken, dat thans afgedrukt is en dat ongeveer £ van
den ge.heeleu voorraad uitmaakt. Verder zegt de heer von de
Wall in zijn schrijven het volgende: '/Wellicht is het niet ge-
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heel onbelangrijk voor liet Instituut te vernemen, tl;it, op een
door mij gedaan voorstel, 200 exemplaren van liet eerste deel
zullen worden gezonden naar de westkust van Sumatra. Mijn
voorstel is gedaan naar aanleiding van het schrijven van dr. S.
Keyzer aan den minister van koloniën van S Januari 186(5, han-
delende over de wetenschappelijke beoefening der nialeisclie taal.''

Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen.

IV. eene missive van commissarissen van het Instituut te
Paramaribo, daarbij toezendende een schrijven van het lid des
Instituuts, den heer S. van Dissel, die het bestuur ter opne-
ming in de Bijdragen aanbiedt drie opstellen:

IA Eenige opmerkingen omtrent den stoffelijkeu toestand van
het eiland Curacao;

2°. Eenige bijzonderheden omtrent het eiland Bonaire; en
8". Verhaal vau een uitstap van Curacao naar Maracaïbo enz.
Commissarissen doen. verder het voorstel tot lid van het In-

stituut aan te nemen, den heer mr. F. H. van Aftelen van
Oorde, tijdelijk lid van het gerechtshof en lid van de koloniale
staten te Paramaribo.

Tegen dit voorstel werden geene bedenkingen geopperd, zoo-
dat besloteu wordt den naam van den heer van Aft'eleu van
Oorde op de ledenlijst te plaatsen.

De drie toegezonden opstellen van den heer van Dissel zijn
dadelijk na ontvangst in handen gesteld van het bestuurslid,
den heer van der Gon Netscher, die verklaart dat de beide
eerstgenoemde opstellen veel bevatten over de Nederlandsche
West Indische koloniën, wat men te vergeefs elders zoeken zal
en daarom waard zijn als bijdrage tot de kennis van den toe-
stand aldaar te worden gepubliceerd. De heer Netscher verklaart
zich bereid de beide opstellen van den heer van Dissel hier en
daar door statistieke opgaven en mededeelingen aan te vullen,
die in den vorm hetzij van noten hetzij van aanteekeuingeu
aan de opstellen zouden kunnen worden toegevoegd.

Het derde opstel over het Uitstapje naar Maracaibo vindt
de heer Netscher niet geschikt door het Instituut te worden
gepubliceerd, vooral omdat het een gewest beschrijft dat niet
tot het nederlandsch gebied behoort. De heer Netscher zou
evenwel gaarne zien dat ook andere bestuursleden daarover hunne
meeuiug konden zeggen, tengevolge waarvan de Voorzitter het
opstel in handen stelt van de heeren Gevers Deynoot en Godon,

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:16PM
via free access



BESTÜUitSVEHGADEfeiXÖ.

met verzoek in de volgende vergadering omtrent de wensche-
lijkheid tot plaatsing te willen rapporteeren.

Van de toezegging des heereu Netscher om met betrekking
tot de beide eerste opstellen daaraan nog eenige opgaven en
wededeelingen toe te voegen, verklaart het bestuur gaarne ge-
bruik te maken, zoodat de heer Netscher wordt uitgenoodigd
de door hem noodig gekeurde bijvoegingen aan den Secretaris
te willen doen toekomen.

_ V. twee opstellen van den lieer Leupe. Het eene handelt
over de verdediging van Temate door den gouverneur W. J.
Cranssen in 1800—1801 en de overgave van dat gouvernement
aan de Engelschen op 21 Juni 1801. Dit opstel is een vervolg
op dat door denzelfden schrijver geplaatst in liet Se deel dei-
nieuwe volgreeks vnn de //Bijdragen" en kan tevens tot aan-
vulling dienen van eene bijdrage van den heer de Roo, geplaatst
in het XVI* deel van liet Tijdschrift van het Bataviaasch
Genootschap.

Het tweede opstel is getiteld «Herbert de Jager// en is een
vervolg op eenige in liet 4« deel der nieuwe volgreeks van de
//Bijdragen'/ medegedeelde bijzonderheden omtrent dezen orien-
talist.

Beide opstellen worden in handen gesteld van den Secretaris
om naarmate de gelegenheid zich aanbiedt die in de //Bijdragen//
op te nemen.

VI. eene missive van den heer Leupe, waarin deze zijn
voornemen aankondigt in het rijksarchief eenige nasporingen
te doen omtrent de wijze waarop men in de 17^ en 18e eeuw
gewoon was den Wten Mei 1619, den dag der verovering van
Jacatra, te vieren en alsim van het bestuur de toezegging zou
wenschen te ontvangen zijn opstel hetzij in de Bijdragen hetzij
afzonderlijk te willen publiceeren. Het ,bestuur meent niet de
toezegging te kunnen geven dat het door den heer Leupe te
vervaardigen opstel door het Instituut zal worden gepubliceerd,
omdat het bestuur tot gewoonte heeft gesteld niets uit te geven
dan nadat het over de wenschelijkheid tot plaatsing door ken-
nisneming van den inhoud heeft kunnen oordeelen. De heer
Leupe zal dientengevolge worden uitgenoodigd om wanneer hij
blijft volharden bij zijn wensch zijn opstel door het Instituut
uit te geven, het aan het Bestuur in te zenden.
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t)e Voorzitter deelt mede dat voor liet Instituut thans de
gelegenheid bestaat tot het huren van een ander locaal ten
huize van den boekhandelaar Couvée. Deze heeft het Instituut
tegen een huurprijs van ƒ 450 's jaars, waaronder begrepen ziju
de kosten van vuur en licht, aangeboden drie bovenkamers,
die ook volgens het gevoelen van die leden vau liet bestuur,
die de localiteit hebben gezien, eene ruime gelegenheid aanbieden
tot de plaatsing der boekerij en het houden der vergaderingen,
terwijl ook wanneer daartegeu geene bezwaren mochten bestaan,
een gedeelte aan liet Indisch Genootschap, dat ook naar eene
betere gelegenheid uitziet, in huur zou kunnen worden gegeven.
Met 6 tegen 1 stem wordt besloten de huur met den heer
Gouvée aan te gaan, te rekenen van lo. November a. s. en
voorts de beslissing over de vraag of een gedeelte aan het Tndisch
Genootschap zal worden afgestaan, aan te houden tot de volgende
bijeenkomst. ,

De lieer van Limburg Brouwer biedt het Instituut aan, voor-
loopig alleen om in de bibliotheek te deponeeren , twee boekwerken
geschreven op lontarbladen, bevattende teksten van heilige boeken
van brahmanen in Bali, benevens eene portefeuille met een ma-
nuscript daarop betrekkelijk.

Niets verder te behaudeleu zijnde wordt de vergadering gesloten.

5"» BESTUURSVERGADERING
GEHOUDEN 24 OCTOBER 1868.

(In het nieuwe locaal ten huize van den heer COUVÉE.)

Tegenwoordig de heeren: Bleeker (Voorzitter), Sloet
van de Beele, Millard, Godou, van Limburg Brouwer,
Gevers Deyuoot, Kern, van der (ion Netscher en
Obreeu en de Adjunct-Secretaris.

De Voorzitter deelt mede dat ten behoeve der bibliotheek
zijn ingezonden of aangekocht de volgende werken :

Van het departement van koloniën: Koloniaal verslag over
Oost-Indië over 1865. — Koloniaal verslag over West-lndië
over 1866. — Regerings-almanak en naamregister over 1867,
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