
AANMOEDIGING TOT ONDERZOEK VAN HISTO-
RISCHE MONUMENTEN VAN DEN

JND1SCHEN ARCHIPEL.

Omtrent den oorsprong en de ontwikkeling van den Tsliïin
in den Indischen Archipel is tot nu toe minder bekend dan
met recht kon verwacht worden. Wij , Nederlander?, moesten
daarvan meer weten. Hoe menig gedenkteeken had ons reeds
veel wetenswaardig? kunnen vertellen !

Heeft men vroeger, in plaats van naar die kennis te trachten,
geheel andere plannen volvoerd, wat toen minder belangrijk
werd geacht, moge nu meer de aandacht gaan trekken. Want
uitstel is in dit opzicht gevaarlijk: ,v/ee« is f«v/«nfc/;y/t; vele
leerrijke berichten kunnen dus reddeloos verloren raken.

Evenals door de hedendaagsche geleerden de Hindoe-oudheid
van den Archipel in steeds helderder licht wordt gesteld, is
het wenschelijk, dat ook zijne oudste documenten der Islam-
periode aan ernstig onderzoek worden onderworpen. En kunnen,
volgens den aard der zaak, slechts weinigen die moeilijke taak
aanvaarden , velen zijn toch in staaf dien arbeid mogelijk te maken
en te verlichten door het aanbrengen van het noodige materiaal.

Wij vragen namelijk naar inscriptiëu van moskeeën, van
scholen en van heilige graven. Nauwkeurige afschriften of af-
drukken, liever nog pholographiën, mits niet te klein en on-
duidelijk, zende men ons, met opgaaf der plaats van herkomst.
Het Kon. Instituut zal die bijdragen gaarne aannemen en de
ontvangst berichten.

Zoodra de gegevens voor sommige punten genoegzaam licht
verschaft hebben , zoodat daarvoor het onderzoek is afgeloopen,
of althans eeuige belangrijke uitkomst is vastgesteld, zal dit in
de Bijdragen vermeld worden, om den beiichlgevers onnoodige
moeite en herhaling te besparen. Later kan eene overzichtskaart,
opgemaakt in den trant als hier verder beschreven wordt, de
dan noodzakelijke ophelderingen en beperkingen aanwijzen. Doch
in den eersten tijd zullen alle volledige inlichtingen welkom zijn.
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Het bovenbedoeld onderzoek der Hindoe-oudheid is, wat Java
betreft, thans reeds zoo ver gevorderd, dat hiervoor eene aan-
wijzing der resultaten mogelijk en wenschelijk is. Zulk eene
aanwijzing kan wellicht het best worden verschaft door eene kaart
van Java of deelen er v;in, waarop a//e plaatsen der bekende
Tlindoe-documeiiten duidelijk zijn aangegeven , de twijfelachtige
met een vraagteeken of met een teeken dat naar eene nadere
omschrijving van den twijfel verwijst. De verschillende perioden
kunnen op die kaart door verschillende kleuren aangeduid worden,
zooals bij voorbeeld op de historische kaart van Veth, /'Java,'/ II ,
is geschied. Waar eene nog juistere opgaaf van tijd mogelijk
blijkt, kan de*e door een daarnevens geplaatst jaartal worden aan-
gegeven. Voegt men dnarbij nog een teeken om te verwijzen naar
eene lijst der schrijvers op wier mededeelingen deze opgaaf steunt,
zoo geeft men, op eenvoudige doelmatige wijs, een volled-'g
overzicht van hetgeen men omtrent deze zaak meent te weten,
en de gronden waarop het resultaat berust. Zoo doende stelt men
iederen belangstellende in staat deze gegevens naar vermogen
te verbeteren, aan te vullen of te bevestigen. De vervaardiging
eener zoodanige kaart met register is dus, tot aansporing van
verder onderzoek, zeer aan te bevelen.

Of het mogelijk is, omtrent den zoogenaamden vóórhistorischen
tijd van den Indischen Arc'iipel inlichtingen te verkrijgen, valt
vooralsnog moeilijk te beslissen. Doch pogingen hiertoe zoudeu
evenzeer op doelmatige wijs zijn te beproeven. Te Leiden, te
Batavia en elders bestaan verzamelingen van steeuen werktuigen
en wapenen uit den Indischen Archipel. Voor zoover de vind-
plaatsen dezer voorwerpen bekend zijn, kan eene opgaaf en
omschrijving hiervan welliciit aanleiding geven tot eene verge-
lijking met meerdere dergelijke, van dezelfde plaats afkomstige
voorwerpen en aldus misschien eenig licht verschaffen omtrent
de oudste bewoners dier plaats.

Daarom zal voortaan ieder, die in Indië zulke zaken vindt,
de wetenschap dienen door deze voorwerpen naar hier op te zenden
met vermelding van vindplaats en bijomstandigheden. Mogelijk
opent eene zoodanige verzameling uitzicht op vruchtbaar en
degelijk onderzoek.
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