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DEN STAAT EN DE WERKZAAMHEDEN

V A N II K T

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE
VAN NEDERLANDSCn-INDIÈ.

Mi jne H e e v e n !

Thans reeds voor de achtste maal geroepen om U, namens
het Bestuur, ingevolge de voorschriften der Wet, verslag te
geven omtrent den staat en de werkzaamheden ouzer In-
stelling over het afgeloopen jaar 1880, verblijdt het ous
opnieuw met de mededeeling te kunnen aanvangen, dat wij
ons voor ceu alleszins bevredigenden toestand geplaatst mogen
vinden.

liet gebouw, waarin het Instituut zijn zetel heeft geves-
tigd, voldoet aan de eischen, die in billijkheid mogen gesteld
worden , ook ter bewaring van onze steeds aangroeiende boek-
en handschriften-verzameling.

Werd vroeger wel eens de meening verkondigd, dat het
bezit van een eigen haard een voor het Instituut niet te
dragen weelde zou zijn, de ervaring van het afgeloopen tijd-
vak heeft opnieuw de onjuistheid dier stelling in het licht
gesteld. Wederom toch kou het besluit genomen worden de
hypotheeksom met een aanzienlijk bedrag, en wel m e t / 2 0 0 0
te verminderen, waardoor de op het Instituut rustende schuld
daalde tot ƒ 8 0 0 0 ; en verliest men voorts niet uit het oog,
dat telken jare door de zuster-instelling, het Indisch Ge-
nootschap, voor het gebruik onzer localen, een vergoeding
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wordt betaald van /"400, —- eene som welke juist het bedrag
der rente van de evengenoemde nog aanwezige hypotheek-
schuld vertegenwoordigt, — dan kan veilig worden beweerd,
dat het Instituut op dit oogenblik feitelijk in een toestand
verkeert, waarin het voor het bezit van een eigen gebouw
geene uitgaven meer op zijn budget zou behoeven uit te
trekken.

Overeenkomstig de vroeger gemaakte bepalingen is echter
op de begrooting voor het reeds ingetreden dienstjaar opnieuw
een bedrag van ƒ 5 0 0 ter aflossing der hypotheekschuld uit-
getrokken, terwijl uit de Rekening en Verantwoording van
den Penningmeester, die Iï straks zal worden voorgelegd,
blijken kan, dat het bedrag der ontvangsten is geweest
ƒ6912 .66 , en dat der uitgaven ƒ6214.88" , zoodat er een
voordeelig saldo is van ƒ787.77"-, waarmede het zoo even
genoemde cijfer ter aflossing moet worden verhoogd. Het is
voorts niet onwaarschijnlijk, dat in den loop van dit jaar
nog meerdere gelden beschikbaar zullen komen, die ter ver-
meerdering der aflossingssom zouden kunnen worden gebruikt;
en ware het niet, dat op de begrooting van dit jaar enkele
posten moesten worden uitgetrokken tot een hooger bedrag.
nevens eenige nieuwe ter bestrijding der kosten, deels van
voorgenomen wetenschappelijke uitgaven, deels van de aan-
schaffing van eenige kasten voor de bibliotheek: ongetwijfeld
zou ook dit jaar een gelijk bedrag als in het vorige ter af-
lossing kunnen worden bestemd. In ieder geval echter zal
tegen November a. s. de helft van hetgeen ten vorigen ja re
ter aflossing werd aangeboden, voor gelijk doel kunnen wor-
den aangewend.

Mag dus de financiëele toestand van het Instituut alleszins
gunstig heeten, zeker hebben wij dien voor ecu goed deel
te danken aan den steun , dien het bij voortduring van zijne
Leden-Donateurs en gewone Leden mag ondervinden , terwijl,
enkelen uitgezonderd, die persoonlijke redenen deden gel-
den, allen, zoowel hier te lande als in Indië, wicn wij in
de laatste Algemeene Vergadering het lidmaatschap hebben
opgedragen, gaarne de daaraan verbonden verplichtingen
hebben aanvaard.

Ons ledental is daardoor niet verminderd; eer klom het
tot een ecnigszins hooger cijfer dan wij bij den aanvang van
Li't dienstjaar mochten stellen Met getal contribueerende
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leden bedraagt thans 325, waarvan hier te lande 8 Donateurs,
drie contribueerende instellingen en 205 gewone Leden, eu
in de overzeesche bezittingen en koloniën 109 gewone leden,
terwijl het Instituut voorts 23 buitenhmdsche en 8 corres-
ponderende leden telt.

Tot ons diep leedwezen moesten wij ook in den afgeloopen
tijdkring weder de treurige taak vervullen van onze lijst
eenige ook U bekende namen af te voeren van Leden die
ous door den dood ontvielen. Nog kort geleden hadden wij
het overlijden aan te teekenen van den gewezen gouverneur-
generaal van N I., de heer mi'. P. Mijer, en, dezer dagen,
van een ander niet minder verdienstelijk medelid, den alge-
meen geëerden Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal , mr. W. TT. Dullert. Aan beide namen zal gewis
in de parlementaire en koloniale jaarboeken een welverdiende
hulde worden gebracht, terwijl hunne veelzijdige weten-
schappelijke werkzaamheid nevens hunne langdurige staatkun-
dige loopbaan ook elders naar eisch is en zal gewaardeerd
worden.

Met den hem eigen eenvoud bewoog zich nog kort geleden
een ander onzer medeleden, doch wiens plotseling afsterven
zeker velen Uwer met ons verrast heeft. Gij spelt reeds den
naam van ous hoogbejaard correspondereud lid, P. A. Leupe,
den verdienstelijken Ambtenaar bij het Rijks Archief, meer bij-
zonder belast met de bewerking van en het toezicht over de
koloniale afdeeling dier verzameling. Zal zijn verlies aldaar
zeer worden gevoeld , zijne wetenschappelijke werkzaamheid in
ons midden, — getuigen de vele werken en opstellen, die er
van zijne hand uf afzonderlijk of in onze Bijdragen werden
uitgegeven — zal bij ons ziju naam in eere doen blijven.

Moge zijne plaats nevens die van zoovele andere verdien-
stelijke Medeleden, die ons zijn ontvallen, op waardige wijze
worden aangevuld door hen, tot wie wij straks de uitnoo
diging zullen richten met ons samen te werken ter bevorde-
ring van het doel dat het Instituut beoogt!

Blijven wij ons daartoe ook bij voortduring aanbevelen in
dea steun onzer tegenwoordige Medeleden , het zal hun zeker
aangenaam zijn te vernemen, dat de binnen- en buiteuland-
sche academiën, geleerde genootschappen, instellingen en
vereenigingen, waarmee liet Instituut in betrekkiug staat,
voortgingen het wetenschappelijk verkeer met onze iustel-
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ling op prijs te stellen en levendig te houden, vooral door
geregelde toezending hunner uitgaven, waardoor onze biblio-
theek zeer gebaat werdt Ook mochten wij weder herhaaldelijk
de aangename bewijzen erlangen, dat men buiten 's lands
gaarne kennis wil nemen van de verschillende door het In-
stituut geleverde bijdragen, terwijl bovendien meermalen tot
ons het verzoek werd gericht om het wetenschappelijk ver-
keer , dat wij met onderscheidene instellingen onderhouden ,
uit te breiden , waaraan wij telkens gaarne gehoor hebben
gegeven, zoodra het ons bleek d;it daarvan voor de weten-
schappelijke werkzaamheid van het Instituut eenig voordeel
kon worden verwacht.

Nevens de toeneming en wederzijdsche waardeering van
het wetenschappelijk verkeer verdient met niet minder le-
vendige belangstelling aaugeteekend te worden, dat wij in
het vorige jaar bij vernieuwing blijken van sympathie en
krachtige medewerking hebben ontvangen van de verschil-
lende Hoofden van de departementen van algemeen be-
stuur hier te lande, en in het bijzonder van den Minister
van Koloniën, voorts van onderscheidene vreemde Gouver-
nementen , niet 't minst ook van onze Commissarissen in Oost-
lndië, die voor hunne belangelooze werkzaamheid aanspraak
hebben op onze erkentelijkheid en door wier tusscheukomst
ook de Indische Regeering meermalen het doel van het
Instituut heeft bevorderd.

Welke voordeden door die verschillende kanalen onze
bibliotheek heeft gehad, behoeven wij hier niet te vermelden,
maar blijke IJ uit het overzicht van den Bibliothecaris, dat
U eerlang in druk zal worden aangeboden; en wanneer Gij
daarvan inzage hebt genomen, houden wij ons overtuigd dat
Gij met ons zult deelen in de erkentelijke gevoelens, welke
door hem zijn uitgesproken voor de vele aanwinsten die de
aan zijne zorgen toevertrouwde verzameling opnieuw langs
verschillende wegen heeft mogen verwerven.

Wat voorts de wetenschappelijke werkzaamheid van het
Instituut betreft, de ons van verschillende zijden verleende
medewerking kwam ook haar ten goede.

Daardoor was het in de eerste plaats voor de Redactie van
ons tijdschrift, de „Bijdragen", mogelijk aau het voorschrift
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van liet Huishoudelijk Reglement te voldoen om, zooveel
doenlijk, elke drie maanden een gedeelte daarvan 't licht te
doen zien, en werd het daarbij tevens wenschelijk geacht
dat de Bijdragen in den regel jaarlijks tusschen de :>0 en
10 vellen druks beslaan, de bundel, dien Gij hebt ontvangen,
telt meer dan 600 bladzijden, waarbij niet zijn medegere-
kend ongeveer 10 vellen, die voor den druk van de Notulen
der vergaderingen en van de jaarlijksche verslagen moesten
worden afgestaan.

Voorzoover Gij de bij de laatste aflevering gevoegde in-
houdsopgave hebt doorgeloopen , zult Gij ontwaard hebben,
dat men zooveel doenlijk getracht heeft den eisch der ver-
scheidenheid te betrachten, in. a. w. het eene deel der In-
dologischc wetenschap niet bij voorkeur boven een ander te
doen behande'en

Tiet zal ons streven zijn dien weg te blijven bewandelen
bij de verdere uitgave van het tijdschrift, waarvan thans reeds
28 deelen 't licht hebben gezien.

De eerste aflevering van het 29e deel zal, naar wij hopen,
11 eerlang kunnen worden aangeboden.

In den loop van dit jaar hoopt het Bestuur dat ook de
reeks van „Afzonderlijke werken", die dusver 30 nummers
telt, weder met eene nieuwe uitgave zal kunnen worden
vermeerderd.

TTet zal II zeker bij de lezing van de Notulen onzer ver-
gaderingen niet ontgaan zijn, dat door het Ministerie van
Koloniën aan het Instituut ter uitgave zijn aangeboden de
rapporten van den Deenschen natuuronderzoeker Carl T5ock
betreffende zijne veelbesproken reis door de binnenlanden van de
Zuid en Oosterafdeeling van Borneo, verricht ingevolge eene
opdracht van de Indische Regeering. Het Bestuur heeft ze in
handen gesteld van de heeren llobidé van der Aa en Quarles
van llfford. Na het nauwkeurig door hen ingesteld onderzoek en
overeenkomstig hunne gunstige adviezen hebben wij gemeend
de uitgave dier rapporten op ons te kunnen nemen met
toevoeging van de door den heer Hoek vervaardigde teeke-
ningen in kleuren uit de door hem bereisde streek. En te
eer konden wij daartoe overgaan, toen vanwege het Depar-
tement van Koloniën de toezegging werd gedaan, dat de
kosten der teekeningen , overeenkomstig het verlangen van den
geleerden reiziger te Londen bewerkt, ten laste der Regee-
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ring zonden komen, terwijl het Instituut alléén de uitgave
van den tekst in de Nederlandsche taal voor zijne rekening
zou nemen.

Het is ons aangenaam l! te kunnen mededeelen, dat de
teekeningen, dertig in getal, bereids gereed zijn en ons ook
vanwege het Departement van Kolouiiin zijn toegezonden. De
druk van den tekst ondervindt echter vertraging door de om-
standigheid dat de heer Carl Hock aan den Minister van Koloniëu
en aan ons nadere meer uitvoerige mededcelingen heeft toege-
zegd, waarvan hij gaarne zag dat bij de uitgave van zijne
verslagen werd gebruik gemaakt. Zoodra zij in onze handen
zijn gesteld, zal ons medebestuurslid Itobidé van der Aa,
die het Instituut opnieuw aan zich verplichten wil door
ook thans weder de zorg der uitgave op zich te nemen, zich
beijveren de reeds onder hem berustende verslagen zoo spoedig
doenlijk 't licht te doen zien.

Voor 't oogenblik gelooven wij alleen verplicht te zijn den
Minister van Koloniën den welmeenenden dank van het Ln-
stituut aan te bieden voor de welwillende besluiten , die Zijne
Excellentie in deze wel heeft willen nemen.

Nevens de voorgenomen uitgave van Carl Bock's reisver-
slagen kunnen wij TI, voor 't oogenblik althans, geen ander
afzonderlijk werk toezeggen.

Wij ontveinzen het niet, dat wij dit betreuren. Onzerzijds
zouden wij niets liever gezien hebben dan dat ons meerdere
wetenschappelijke bijdragen waren aangeboden, waarvan wij
de uitgave, na een ingesteld onderzoek, op ons hadden
kunuen nemen. Of hieromtrent in de toekomst eenige ver-
andering te verwachten is: — • wij willen het vurig hopen.
Intusschen mogen wij, ter verklaring van het verschijnsel,
dat ons geene meerdere omvangrijke bijdragen toevloeiden,
niet nalaten er van de andere zijde op te wijzen dat de ge-
legenheid tot het mededeelen zijner wetenschappelijke naspo-
ringen in den laatsten tijd den man van wetenschap zóó veel-
vuldig en op zóó velerlei wijze wordt aangeboden, dat hij
vaak niet in de eerste plaats zijn toevlucht tot eene weten-
schappijke instelling neemt, terwijl bovendien door de op-
treding van genootschappen, die voor een groot deel het reeds
door andere zusterinstellingen ingenomen terrein tot het veld
hunner werkzaamheid kiezen, uit den aard der zaak menige
wetenschappelijke bijdrage , die vroeger aan de reeds bestaande
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vereciiigingen zou zijn toegezonden, thans ook elders wordt
begeerd en opgenomen.

Het nog braakliggend terrein oj> het veld der ludologische
wetenschap is ecliter nog groot genoeg om overvloedigen ar-
beid te geven aan meer dan ééne instelling; ook aan het
Instituut. Herhaaldelijk werd reeds gewezen op het vele , dat
er nog te doen valt. Wil men eenige voorbeelden.

Zeer onlangs werd bij de voltooiing van het reuzeuwerk
des heereu Hooykaas, 't bekende Repertorium op de kolo-
niale literatuur, door den uitgever, den bekwamen Biblio-
thecaris der Leidsche Hoogeschool, Dr. W. N. du Rieu,de
wensch geuit, dat het niet zou blijven bij dat Repertorium,
hetwelk met de literatuur van 1865 eindigt, maar dat er
onder een of anderen vorm een vervolg moge verschijnen,
liat daarop aansluit, doch zich tot onze koloniën bepaalt,
maar kan het zijn . met toevoeging van a l l e tijdschriftartikelen,
ook van vroeger, in b ui t e n l a n d s c h e bundels gedrukt. De
gedachte werd daarbij tevens uitgesproken, dat een der kolo-
niale genootschappen dien wensch moge ten uitvoer brengen,
terwijl nog werd medegedeeld dat bovendien in de reeds lang
gevoelde behoefte aan eene koloniale bibliographie wel eens
mocht worden voorzien.

Betreden wij het terrein der Indische taal-, land- en
volkenkunde: — hoeveel ligt er nog braak! Nog onlangs
vestigde een onzer medebestuurders onze nandacht op enkele
onderwerpen, die hij gaarne ter behandeling zou zien aan-
gewezen.

Meer bepaald zou aanbeveling verdienen een ernstig onder-
zoek van de oudste documenten der Tslam-periode, van in-
scriptiëu van moskern, van scholen en van heilige graven,
terwijl het maken van nauwkeurige afschriften of afdrukken
er van, met opgaaf der plaats van herkomst, een alleszins
verdienstelijk werk zou wezen. •

Niet minder wenschelijk achtte men het dat men cene
aanwijzing had van de resultaten van het betrekkelijk
reeds ver gevorderd onderzoek der Hindoe-oudhcid, bijv.
door "t vervaardigen van eenc kaart van Java, wnarop «//e
plaatsen der bekende llindoe-monunienten duidelijk zijn aan-

»gegeven.
Eindelijk zou men gaarne een min of meer bewerkt verslag
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te Batavia en elders, van steenen werktuigen en wapenen
uit den lndischcn Archipel , waardoor wellicht omtrent den
zoogenaamden vóórhistorischeu tijd inlichtingen zouden kunnen
worden verkregen.

Omtrent een en ander verwijzen wij belangstellenden naar
de eerlang in de Bijdragen voorkomende vragen , door den
hoogleeraar Juynboll gesteld en nader toegelicht.

Ook uit Indië werd in het vorige jaar met opzicht tot de
werkzaamheid van het Instituut een goede gedachte uitge-
sproken. Ln eeuc alleszins welwillende aankondiging onzer
,, Bijdragen" in het ,, Indisch militair Tijdschrift" werd de
wenseh geuit, dat er in ons orgaan meerdere studiën mochten
voorkomen ook voor de Indische krijgsgeschiedenis niet van
belang ontbloot, gelijk o. a. opgenomen werden iu het 2*-'stuk,
deel I I I , der Bijdragen. Met name werd de aandacht ge-
vestigd op den tijd van Daendels, den veldtocht van 1811
en den oorlog op Java in 1825- -1830, waarvan men meent
dat alsnog eene geheel onpartijdige beschrijving zou kunnen
gegeven worden. Een en ander geput uit en toegelicht door
bescheiden uit de gouvernement;;archieven, terwijl bij som-
mige familii-n nog zeer merkwaardige gegevens zouden te
vinden zijn.

Doch wij behoeven niet verder te gaan dan de stad onzer
inwoning en ons slechts naar de koloniale afdeeling van het
Rijksarchief te begeven. Welke kostbare gegevens daar aanwezig
en ter bewerking en uitgave geschikt zijn , bewijst het onschat-
bare werk des heeren Jhr. mr. J. K. J. de Jonge; bewijst ook zoo
menige studie op verschillend terrein ons door nu wijlen
den heer P. A. Leupe medegedeeld, die den laatsten tijd
zijns levens had besteed om uit de aanwezige archiefstukken
een omvangrijk historisch werk over de betrekkingen der
Nederlanders met Atjeh samen te stellen, Maarbij hij reeds
tot het jaar 1644 gevorderd was, terwijl liet zijn plan was
voorloopig er mee te eindigen , zoodra de Westkust zich aan
de Atjehsche heerschappij onttrekt en het protectoraat van
de O. I. Compagnie inroept, dat in 1(5(37 een voldongen
feit is. Moge deze helaas! onvoltooide arbeid , die wij hopen
dat voor de wetenschap bewaard moge blijven, door anderen
worden opgevat, gelijk wij het waardeeren, dat het onschat-
bare werk des heeren de Jonge thans zal worden vervolgd
door ons geacht medelid, Robidé van der Aa, van wiens
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hand wij nog onlangs voor onze Bijdragen eene omvangrijke
studie mochten ontvangen over den grooten Bantamschen
opstand in het midden der vorige cenw , bewerkt naar meeren
deels onuitgegeven bescheiden uit het oud koloniaal arehiel'
met drie oflieiëele documenten als bijlagen.

Maar genoeg reeds, M. IT., om l ' onze overtuiging te doen
deelen of V) daarin te versterken, dat er op het terrein,
waarop wij ons bewegen, waarlijk niet te klagen valt over
gebrek aan onderwerpen ter behandeling. Gorden wij ons
daarom aan tot den arbeid , ieder in zijn kring en met de
talenten, hem gegeven. Bevorderen en verhoogeu wij daardoor
de wetenschappelijke werkzaamheid der Instelling, wier bloei
wij door de aanvaarding van het lidmaatschap getoond hebben
met alle kracht te willen bevorderen !

Een persoonlijk woord ten slotte van het Bestuur en van
deu Secretaris.

Ingevolge de wet treden ditmaal af onze medeleden Kern
en de Groot. Wij gelooven de tolk der Vergadering te zijn,
wanneer wij hun onze erkentelijke gevoelens aanbieden, den
eersten voor zoo menig zaakrijk advies m ons midden uit-
gebracht , voor meer dan eene bijdrage ons voor onze werken
geschonken, voor de onverflauwde belangstelling, telkens in
den werkkring van het Instituut betoond. En w^ar wij onzen
medebestuurder Corn*, de Groot noemen, en ons herinneren,
welk een werkzaam en groot aandeel hij heeft gehad bij de
vervulling van onzen wensch om het Instituut in het bezit
te stellen van een eigen haard, zult Gij ongetwijfeld gaarne
met ons hem de verzekering willen geven, dat zijn naam in
de annalen onzer instelling niet zal vergeten worden.

Onder de drie aftredende bestuurders behoort ditmaal ook
Uw Secretaris. Zoowel het Bestuur als den Leden brengt hij
gaarne zijn dank voor zoovele bewijzen van welwillendheid,
die hij gedurende zijn achtjarig Secretariaat heeft mogen
ondervinden. Waar hij, ingevolge de wet, niet meer herkies-
baar is als lid van het Bestuur en dientengevolge ook zijn
ontslag moet nemen als Secretaris , zij het aan het Bestuur,
zoodra de vacatures zijn aangevuld, overgelaten omtre it de
verdere waarneming van het Secretariaat die maatregelen te
nemen, welke het in het belang van het Instituut zal achten.
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Voor 't oogenblik zij 't Uwen Verslaggever vergund alleen
den wensch uit te spreken dat het Instituut telkens met ver-
dubbelden ijver werkzaam moge blijven ten nutte van Iusu-
linde, voor wier belangen te strijden het hem steeds een
eer en een voorrecht is geweest en blijven zal.

DUN MAAG, J)K. T. C. L. WIJNMALEN.

Febniiiri 1881. ,SVwe/</m.
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OVKII

DEN STAAT DER BIBLIOTHEKEN

VAN IIKT

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL-, LAND KN VOLKENKUNDE
VAN NEDKRLANDSCIMNIHË en INDISCH «BNOOTSCHAP

UKDUUEKDE IFET JAAR 1 8 8 0 .

Terwijl wij het voorrecht hebben, ter voldoening aau het
voorschrift, vervat in de voorlaatste alinea van art. 15 van
het Bibliotheeks-reglement, U weder hierbij een overzicht
aan te bieden der aanwinsten van den aan onze zorgen
toevertrouwden boekenschat van het Koninklijk Instituut en
het Indisch Genootschap, veroorloven wij ons daaraan eenige
mededeelingen te doen voorafgaan.

§ 1. Wat in de eerste plaats de b i b l i o t h e e k van h e t
I n d i s c h G e n o o t s c h a p betreft, de boveuvoorzaal van het
gebouw van het Instituut, waarin zij in het afgeloopen jaar in
haar geheel werd geplaatst, bood daarvoor, ook ten gevolge
van het opstellen van een paar kasten, voldoende ruimte aan.

Door geschenken werd de boekenschat bij voortduring
uitgebreid. Terwijl de instellingen en collegian, waarmede
het Genootschap in betrekking staat, geregeld hunne uit-
gaven of de vervolgen er van toezonden, mocht het meer-
malen de belangstellende welwillendheid van het Departement
van Koloniën ondervinden, waardoor de boekerij opnieuw
inet vele koloniale geschriften werd verrijkt.

Uit de beschikbaar gestelde fondsen werden zoowel oude
als nieuwe werken aangekocht ter aanvulling der aanwezige
collection. Bezorgde, gelijk wij reeds in het vorige jaar
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herinnerden, liet hier ter stede aanwezige Indisch Lees
gezelschap telken jare, tegen verminderden prijs, een aantal
van de nieuwste belangrijke koloniale geschriften en brochures,
benevens eenige vaderlandsche tijdschriften, ook in 1880 had
dit plaats. Doch ons is medegedeeld dat daarop in het ver-
volg niet meer gerekend zal kunnen worden, daar het
Leesgezelschap bij den aanvang van het ingetreden dienstjaar
heeft opgehouden te bestaan.

De verkregen aanwinsten werden geregeld bij de verschil-
lende vakken, waartoe zij behoorden, ingedeeld, terwijl de
titels er van zoowel in den alphabetischen als in den syste-
matischen Catalogus werden opgenomen.

§ ?. Voor de b i b l i o t h e e k van h e t I n s t i t u u t is het
thans afgesloten tijdvak alleszins belangrijk te noemen. niet
zoozeer door den aankoop van werken en handschriften —
met 't oog op de weinige daarvoor beschikbaar gestelde gelden
kon slechts eene geringe hoeveelheid worden verworven dau
wel door het beduidend aantal geschenken, en daaronder
zeer belangrijke, waarmede zij telkens mocht worden verrijkt.
Leden en uiet-leden deden haar van hunne belangstelling
blijken door aanbieding van velerlei oude en nieuwe ge-
schriften, hetzij van hun eigen hand, hetzij di or anderen
uitgegeven. Door de ruiling van wederzijdsche uitgaven,
welke er tusschen het Instituut en een steeds klimmend
aantal binnen- en buitenlandsche wetenschappelijke instellingen
en vereenigingcn bestaat, werd de bibliotheek bij voortduring
zeer gebaat Onder de vele belangrijke aanwinsten, langs
dien weg verkregen, vestigen wij hier meer bijzonder de aan-
dacht op de toezending, door de Administratie der École spéciale
des langues orieutales vivantes te Parijs, van de aanzienlijke
verzameling der tot dusver verschenen gedrukten dier in-
stelling en van de geschriften der daaraan verbonden hoog-
leeraren of onder hun toezicht uitgegeven; - op de deelen-
reeks der Annali del Museo civico di storia naturale di
Genova, belangrijk vooral wegens de vele daarin voorkomende
studiën over onzen Archipel; op de welwillende beschik-
king van de Curatoren der Rijksuniversiteit te Leiden, die
in het afgeloopen jaar het Instituut in het bezit stelden van
een exemplaar van al de successivelijk voor rekening van het
Rijk of van het Academisch fonds uitgegeven Oostersche
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werken en verder aan de firma C. J. Brill machtiging gaven
ook voor het vervolg van de voor Rijksrekening te drukken
üostersche werken een exemplaar voor het Instituut te be-
stemmen.

Buitenlandsche Regeeringen gaven voorts blijk van hare
waardeering van het streven van het Instituut. Zoo mocht
onze boekerij van het Braziliaansche Gouveruemeut een groot
aantal geschriften over of met betrekking tot Brazilië ont-
vangen Aan de gewaardeerde tusschenkomst van Z. Exc.
den Minister van Buitenlandsche Zaken hadden wij het te
danken, dat ook de Engelsche llegeering gaarne ter onzer
beschikking stelde cene zeer uitgebreide en hoogst belang-
rijke verzameling van vroeger en later verschenen, nog be-
schikbare parlementaire stukken betreffende Britsch-Indië
en ons daarbij de toezegging deed ook de vervolgen er van
te zullen toezenden.

De afdeeling „geschenken'' werd ditmaal ook rijkelijk
voorzien door de Indische Regeering, die, dank zij de werk-
zaamheid onzer Commissarissen in Indii-, gaarne gevolg gaf
aan hun voorstel om ons een exemplaar toe te zenden van
de nog beschikbare gedrukten ter Landsdrukkerij; en terwijl
Commissarissen zich bereid hebben verklaard verder ten be-
hoeve der bibliotheek krachtig werkzaam te zijn, werd aan
hun denkbeeld, waarop reeds in ons vorig Versla? gewezen
werd, uitvoering gegeven en mochten wij door hunne tus-
schenkomst, telkens bij iedere mail, schier al de in Indie
verschijnende dag- en weekbladen ontvangen, waardoor on-
getwijfeld in eenc sedert lang gevoelde behoefte wordt voorzien.

Die verzameling van de vruchten der Indische pers werd
bovendien aangevuld door de toezending van vroegere jaar-
gangen van 29 in Ned.-Indië uitgegeven dag- en weekbladen.
Wij hadden haar te danken aan de bijzondere welwillendheid
van het Ministerie van Koloniën, dat, onder de verschillende
ministerieële departementen, in het afgeloopen jaar weder de
eereplaats innam, waar het de verrijking onzer boekerij gold.

In de bij dit jaarverslag behoorende lijsten hebben wij
gemeend ons te mogen onthouden eene uitgewerkte opgave
te doen van al de door ons ontvangen omvangrijke geschenken,
daar zij allen bereids zijn opgenomen in den Catalogus der
bibliotheek , dien wij ons voorstellen U in den loop van dit
jaar aan te bieden; tot ons leedwezen werd de uitgave
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daarvan tot dusver door onvoorziene omstandigheden ver-
traagd.

§ 3. liet aantal bezoekers der bibliotheken bereikte in
het af'geloopen jaar een hooger cijfer dan dat in 1879; gaf
toen de statistiek 804 personen op, die van 1880 wijst een
getal aan van 916. Uitgeleend werden 346 boeken aan 61
personen.

§ 4. Terwijl in de Commissie van toezicht de heer
J. Boudewijnse, vanwege het Indisch Genootschap, werk-
zaam bleet', trad voor het Instituut, als vervanger des
heereu H. C. Humme, die als lid van het Bestuur moest
altreden, de heer Robidé van der Aa op. Tevens werd van-
wege het Instituut, eene Commissie van drie leden uit het
Bestuur benoemd, meer speciaal belast om den Bibliothecaris
met raad te dienen bij zijne voorstellen over den aankoop
van handschriften. Tot leden dier Commissie werden benoemd
de hh. Dr. H. Kern, J. J. Meinsma en Jhr. mr. J . K. W.
Quarles van Ufford.

1. AANWINSTEN DER BIBLIOTHEEK VAN HET KONINKKIJK

INSTITUUT VOOK DE TAAL- LAND EN VOLKEN-

KUNDE VAN NED.-lNDlë.

A.

Ue verzameling van handschriften werd ditmaal vermeer-
derd met ettelijke nummers door een geschenk des heeren
A. R W. Baron Melvill van Carnbée , te 's Gravenhage, die
aan het Instituut welwillend een aantal handschriftelijke stuk-
ken aanbood uit de nagelaten papieren van wijlen zijn broeder,
den heer P. Baron Melvill van Carnbée, in leven kapitein-
luitenaut ter zee. Voor verreweg het grootste deel bevatten
zij aanteekeningen van geinelden Zeeotficier over onder-
scheidene onderwerpen betreffende de Indische land- en vol-
kenkunde. Een uitvoerig verslag dezer schenking werd geleverd
in de Bestuursvergadering van 15 Mei 1880. Zie de Notulen
in dl 4 , 4^ reeks , blz. cxxxvi en vlg. der Bijdragen.

De heer P. J. B. C. Robidé van der Aa verrijkte de

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:46AM
via free access



VERSLAG. XXIX

verzameling met een Bataksch handschift op papier van
boombast geschreven, behoorende tot de zoogenaamde toover-
litératuur; het bevat voorschriften omtrent voorbehoedmiddelen ,
waardoor men zich tegen verschillende onlieilen kan beveiligen.

Door aankoop verwierf de bibliotheek eene niet onbelang-
rijke verzameling van handschriftelijke stukken betreffende
de geschiedenis der Nederlanders op Formosa. bevattende
o. a. F. G. Rose , Geschiedenis der vestiging der Nederlanders
op Formosa, 1 6 2 2 - 2 5 , 100 blz.; Chronologie A° 1622 -
.34, '20 blz.: — Copiün en extracten uit dagregisters en reso-
lutieboeken , missiven enz., met aanteekeningen, 1 622—54; —
Memorabel verhael van den oorspronck enz. van de differenten
tnsschen de Nederlanden en Japan, om den Chin, handel in
! fi.33; —• Rob. Junius, Togt naar de binnenlanden van
Formosa, Ki35—36; —• Afschriften van tijdschriftartikelen
en uittreksels uit werken over Formosa; — Lijst van stukken
betreffende Formosa op het Rijks-archief.

B.

1. A a n w i n s t e n d o o r g e s c h e n k e n .g

Behalve de reeds vermelde uitgebreide verzamelingen ,
welke de bibliotheek mocht ontvangen van de Engelsche en
Hraziliaansche Gouvernementen, van de Administratie der ftcole
spéciale des langues orientates vivantes te Parijs, van het
Museum voor natuurlijke historie te Genua, van de Curatoren
der Rijks-universiteit te Leiden, van de Indische Regeering
en door tusschenkomst van Commissarissen in Lndië, —
waaromtrent wij naar den eerlang uit te geven Catalogus
verwijzen, — werden nog toegezonden door het

M i n i s t e r i e v a n K o l o n i ë n

Almanak (Regerings-) voor Nederlandsch-lndië. 1880. 15a-
tavia, Landsdrukkerij. 1SSÜ. 8».

Almanak (Takwim) atau hitoengan hari , boelan, tahon
orang Meschi 1880. Tahon orang Islam 1297-• 1298, dan
Tahon orang Tjina Kong-si 5 - 6 Batavia, W. Bruining &
Co. J879. 8°.

Almenak Bahasa Melajoe. Maleiselie Almanak 1880. (Vierde
jaargang.) Onder redactie van K. L. Winter. Djokdjokarta,
II. Buning. 1880. 8".
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Baliwa ini hikajat Djahidin terkarang pada bahasa Wolanda
oleh J. A. Uilkens dan dikarangken pada bahasa Melajoe
oleh A. F. von de Wall. Betawi, G. KolfF & Co. 1S79. 8».

Berg (N. P. van den), Historical statistical notes on the
production and consumption of Coffee. Translated from the
Dutch bij G. G. Batten. Batavia, G. Kolff & Co.
1880. 80.

Berg (J. Z. van den), Boekoe pariutah njang bergoena
kapada segala orang njang ada di bawah parintahnja Kompeni
Ollanda. Soerabaya, Gebr. Gimberg & Co. 1880. So.

Bergsma (Dr. P. A.), Regenwaarnemiugen in Nederlandsch-
Indië. Eerste jaargang 1879. Uitgegeven op last der Neder-
landsch-Indisehe Regeering. Batavia, Landsdrukkerij. 1S80 80.

Boekoe peladjaran boewat anak-anak bergoena akan men-
genal letter Olauda. Ka-tiga-kalinja sereboe. Betawi, G.
Kolff & Co. 1880. So.

Boelen (A.), Het lager onderwijs in verband met onze
«eerbaarheid. Uitgegeven ten voordeele der Frobelschool te
Batavia. Batavia, Visser & Co. 1880. 80.

Böro-Boedoer op het eiland Java, afgebeeld door en onder
toezigt van F. C. Wilsen, met toelichtenden en verklarenden
tckst van dr C. Leemans. Leiden, E. J. Brill. 1878. folio.

Burg (Dr C. L. van der), Indische spruw (Aphthae
tropicae.) Eene monographic. (Bekroond en uitgegeven door
de Vereeniging tot bevordering der geneeskundige wetenschap-
pen in N.-I.) Batavia, Ernst & Co. 18S0. 80.

Cohen Stuart (A. B.), Nota over „ Adclijke titels ". Batavia,
Landsdrukkerij. 1880. folio.

Courant (Javasche). Officieel nieuwsblad, Batavia, Landsdruk-
kerij. 1879—'80. folio 1879 , iv»s 9 3 - 1 0 4 ; 1880, n°s 1 — 105.

Dekker (J . ) , Rozeknopjes. Leesboek voor de Indische
jeugd. Batavia, G. Kolff & Co. 1879. 8".

Eindresumé van liet bij Goevernementsbesluit dd. 10 Juni
18H7 n" 2 bevolen onderzoek naar de rechten van den inlan-
der op den grond op Java en Madoera, samengesteld dooi-
den Chef der afdeeling Statistiek ter Algemeene Secretarie.
Tweede gedeelte. Batavia, Ernst & Co. 1880. l-°.

Eydraan (F. H.), Diffusie? (Over: Een gewichtig voorstel
in het belang der suikerindustrie op Java, door G. H. "W.
Zuur.) (1877.) 80.

Gelder (W. van), Beschrijving van het eiland Java en zijn
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uewoners, voor de scholen in Neder!. Indië. 1, 11. West
Java I I I . Midden-Java. IV. Oost Java. Batavia, CJ. Kolffen Co.
IS79 80. 8o.

Geschiedenis van Kalilah en Daminah uit het Maleisch in
het Madureesch door Raden Pandji adi Koro. Batavia, Lands-
drukkerij. 1879. 8o.

Hikajat Robinson Crusoi-, terkarang pada bahasa Melajoe
dengan mengikoet karangau bahasa Wolanda oleh A. L<\ von
de Wall. Tertjitak di negeri den Haag p;ida pertjitakan
Goewernemen. 1S78. 8».

Homans (W. L.), De grondbelasting als oenig redmiddel
voor landbouw en nijverheid in deze gewesten, voornamelijk
met betrekking tot de aanhangige quaestie van den dag.
lktavia, Ogilvie & Co. 1877. So.

Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Oost Indi<\
Uitgegeven op last van Zijne Excellentie den Minister van
Koloniën. Negende jaargang. Eerste en Tweede deel. 1880.
Amsterdam, C. F. Stemler. 1880. 8„.

Jaarboekje voor onderwijzers in Nederlandsch-Indiö. Ouder
redactie van A. C. Tjebbes. Semarang, G. C. T. van Dorp
& Co. 1877—'79. Derde, vierde en vijfde jaargang. S».

Jaarverslag der Nederlandsch-lndische Escompto-Maat-
schappij. Poekjaar 1873 , 1876, 1877, 1878,1879. Hatavia,
W. Bruining en Co. 1876 —'80. -A» en 8".

Kaart (Topographische) der residentie Kediri opgenomen
ingevolge Gouvernements Besluit dd. 6 Julij 1866 n» S, in
de jaren 1869 t/m. iS75. lu steendruk gebragt aan de Topo-
graphische inrichting te 's Gravenhage op de schaal van
1 : 100.000. 1S79. I bladen in folio.

Mas Ario Poerwo Lelono Reizen. 2<" Deel. Hatavia, 1879 8".
Messchaert (B. J . ) , Kitab bat ja dari tjeritera goena anak

anak di midras. Bahasa Malajoe. (Soerakarta , Vogel van der
Ileijde en Co. IS79.) 8».

Mitra noe tani (De vriend van den Javaanschen landman)
samengesteld door K. F. Holle , vertaald uit het Nederlandsch
in het Soenuaneesch dooi- Raden Karta Wiuata. Zesde en
zevende deel. Batavia, Landsdrukkerij. 1879. So.

Mijer (A.), De agrarische verordeningen in Nederlandsch-
lndio van aanteekeningen en een alphabetisch register vooi'-
zien Tweede, herziene en vermeerderde dink. Hatavia,
Ernst en Co. 188(1. 8".
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Naamlijst der Europeesche Inwoners van Nederlaudsch-
lndiü en opgave omtrent hun burgerlijken stand. 1880. Batavia,
Landsdrukkerij. 18S0. 8«.

Niclou (11. A. A ) , Open brieven aan den heer G. F. W.
Borel, naar aanleiding van zijn boek: Onze vestiging in
Atjeh. (Overgedrukt uit de Locomotief). Samarang, De Groot,
Kolfl' en Co. 1879. So Met kaart.

Observations made at the maguetical and meteorological
Observatory at Batavia. Published by order of the Government
of' Netherlands India. Vol. IV. Meteorological observations
from January 1st 1876, to December :31st 1878, made under
the direction of dr. P. A. Bergsma. Batavia, Government
printing Office. 1879. 4°.

Oudemans (Dr. .1 A. C.), llmoe alam of wereldbeschrijving
voor de Inlandsche scholen. Eerste stukje. Tweede druk.
Over den vorm der aarde de beweging der aarde en der
maan , over de jaargetijden, de moessons, de tijdrekening en
de eklipsen. Batavia, Landsdrukkerij. 1879. 8».

üudemans (Dr. J. A. C.), Ilmoe alam of wereldbeschrijving
voor de Inlandsche scholen. Tweede stukje. Over de eklipsen,
over zonnewijzers, het vinden van den meridiaan. het bepalen
van geographisclie breedte en lengte, over middelbaren en
waren tijd, en over het maken van kaarten. Batavia, Lands-
drukkerij. 1880. 8".

Rapport aan den Koning van de Commissie, benoemd bij
Z. M. Besluit van 2 Januarij 1867, betreffende de middelen
tot bestrijding van ('en veetyphus, met eeue bijlage, benevens
de verordeningen waartoe bedoeld rapport geleid heeft, welke
laatsteu zijn opgenomen in de Nederlandsche Staatsbladen
van 1870, nos. 131 en 191 en van lS72 ,no . 805. Batavia,
Landsdrukkerij. 1879. 8o

Reglement regelende het toezigt op het gebruik van stoom-
toestellen in Nederlandsen-Indii-. Met eenige aanteekeningen
door een deskundige. Djokdja, H. Buning. 1880. 8».

Reglement van krijgstucht of discipline voor het krijgsvolk
te lande, van de Vereenigde Nederlanden, bewerkt ten ge-
bruike bij de toepassing van hetzelve, voor het leger in
Nederlandsch Oost-Indic. Batavia, H. M. van Dorp en Co.
1878. So.

Rekenboek voor de scholen up Zuid-Celebes^Geheele ge-
tallen. Toepassing met benoemde getallen. 1. A. J. B.
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Makassar, B. Ch. Brugman. 1880. 80; - Idem. Tiendeelige
breuken Maat-, gewicht- en muntstelsel 2. A. 2 B. Makassar,
J. van den üungen Bille, B Ch. Brugman. 1879—'80. So.

Robinson Crusoe naar het Hollandsen van Gerard Keller
door Raden Karta Wiuata. Batavia, Landsdrukkerij. 1879. 80.

Serat garios lelampahan nipoen praboe oema jansal.
1<-' en 2" deel. Batavia, 1879—'80. 8°

Sollewijn (Jelpke (Dr. J. II. E.) , De padie-kultmir in de
Afdeeling Ngrowo, 1875 — 1876, 1876—1877. Batavia,
Ogilvie en Co. 187 7—79. '2 dln 8».

Staatsblad van Nederlnndseh-lnilië. 1879 Batavia, Lands-
drukkerij. 1879. 80. _\os. 277—357. Idem. 1880. Batavia,
Landsdrukkerij. 1880. 8". Nos. 1—201.

Statistiek van den handel, de scheepvaart en de in en
uitvoerregten in Xederlandsch Tndië over het jaar 1877
Zamengesteld bij het Departement van Financiën. Batavia,
Landsdrukkerij. 1880. 4».

Stokmans (W. J. Elzevier) en J. P. Marinissen, Hand-
leiding tot de beoefening der Madoereesche taal met woor-
denboek. Soerabaia, Thieme & O . 1880. So.

Tabellen aangaande de kubieke inhoud van balken en
kromhouten van gelijke en ongelijke breedte eu dikte. Tweede
druk. Batavia, Landsdrukkerij 1880. folio.

Toorn (J. L van der) dan L. K. Harmsen, Pada men-
jatakan peladjaran berhitoeng jang akan di tjahari di dalain
pikiran dan di batoe-toelis oleh sekalian kanak-kanak jang
beladjar ditempat-pengadjaran jang dipoelau-poelau llindia
ini adanja. Kitab jang pertama. Betawi, Ogilvie & C".

Verbeek (R, D.), De zilver- en goudmijnen van Salida
op Sumatra's Westkust. Batavia, Ernst & O . 1880. 8».

Verslag (Koloniaal) voor 1879. 's Gravenhage, Landsdruk-
kerij. 1880. folio.

Verslag (Koloniaal) voor 18+9—1854. Utrecht, Kemink &
Zoon. 1854. 8".

Verslag van den President der Javasche Bank en van den
Raad van Commissarissen, uitgebracht in de Algemeene
Vergadering van stemgerechtigde deelhebbers op 27 Mei
1876 en op 19 Mei 1877. 48e en 49c Boekjaar. 1875— 76,
1S76 77. Batavia, Ernst & Co. jS7(i—77. 80.

Verslag vau den President der Javasche Bank en van den
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Raad van Commissarissen, uitgebracht in de Algemeene
Vergadering van stemgerechtigde deelhebbers, op 29 Mei
1880. 52e Boekjaar 187!) 80. Batavia, Ernst & O. 1880. So.

Verslag over het 17« boekjaar der Ned. lnd. Kscompto-
Maatschappij, uitgebracht in de Vergadering van Deelhebbers
op Donderdag 8 April 1875. Batavia, Ernst & O. 1875. 8«.

Verslag der Commissie, belast met het afnemen van het
eindexamen voor de afdeeling „ Hoogere burgerschool" van
het Gymnasium „ Willem I I I " te .Batavia in 187 9. (Batavia,
Landsdrukkerij. 1879.) So.

Verzameling der verordeningen betreffende de Protestant-
sche kerken in Nederlandsch-lndië, vervaardigd onder toezigt
van het Bestuur over de Protestantsche kerk in Nederlandsch-
lndië. Batavia, Landsdrukkerij. 1869. 8o.

Verzameling van ordounanciën betrekkelijk veeziekten iu
Nederlandsch-lndië en van handleidingen tot het desinfec-
teren van besmette of vau besmetting verdachte voorwerpen,
schepen, enz. zoomede tot de kennis der kenteekenen vau
besmettelijke veeziekten. Batavia, Landsdrukkerij. 1S79. 8".

Vliet (IJ. v. W. van), Internationaal regt. Zijn Neêrland's
regten in den Indischen Archipel gehandhaafd? Batavia,
W. Bruining & O. 1880. 8».

Voorwaarden (Algemeene) voor de uitvoering en het on-
derhoud bij aanneming der werken onder beheer van het
Departement der Burgerlijke openbare werken in Neder-
landsch-lndië. Herdruk. Batavia, Landsdrukkerij. 1879. 8".

Vrendenberg (HL), Iets over waterwegen en waterleidingen
op Java. Soerabaia, Naaml. Vennootschap Soerab. Handels-
blad. 1880. 8o.

Wall (H. von de), Maleisch-Nederlandsch Woordenboek,
op last van het Gouvernement van Nederlandsch-lndii' samen-
gesteld en, met weglating van al het overtollige, uitgegeven
door H. N. van der ïuuk , Batavia, Landsdrukkerij. 1877—'80.
8o. 2 dln.

Winckel (C. P. K.), Essai sur les principes regissant
l'administration de la justice aux lndes Orientales Hollan-
daises surtout dans les Hes de Java et de Madoura et leur
application. Avee une planche et uue carte. Samarang,
Amsterdam, G. C. T. van Dorp & C»., Scheltema & Holkema.
1880. «o.

Winter Sr. (C. F.), lvawi-Javaansch woordenboek, ten
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behoeve van degenen, die Javaansche gedichten wenschen te
lezen, opgesteld Batavia. Landsdrukkerij. 1880. 8».

Eene verzameling verschillende jaargangen van dag- en
weekbladen, in Nederlandsch-Tndië uitgegeven.

Eene verzameling van Regeeringsalmanakken en school-
verslagen ter aanvulling van de daaromtrent bestaande ver-
zamelingen.

Eene verzameling van publicatiebladen van Suriname en
Curacao, ter aanvulling van het ontbrekende.

M i n i s t e r i e van Mar ine .

Jaarboek van de Koninklijke Nederlandschc Zeetnagt.
1878--1S79. Uitgegeven door de zorg van het Departement
van Marine, 's Gravenhage, Gebroeders van Cleef. 1880. 8«.
met 2 platen.

Mededeelingen betreffende liet zeewezen. Uitgegeven door
de ïorg van het Departement van Marine, 's Gravenhage,
Gebroeders van Cleef. 1880. 8». 22<- deel, 4« art., met
eene plaat.

Westkust Sumatra van Uier tot Ajer Bangies. Zamen-
fjesteld op liet Hvdrographisch Bureau te Batavia. 1878.
Schaal l : 250.000. 1 blad folio.

Westkust Sumatra van Ajer Bangies tot Padang. Gecom-
pileerd op het Hvdrographisch Bureau te Batavia. J878.
Schaal 1 : 250.000. J blad in folio.

I n d i a Off ice , London.

Books (The Sacred) of the East translated by various
oriental Scholars and edited by F. Max Miiller. Oxford,
1879. 8o. Vol. I. The Upanishads translated by F. Max
Miiller. Part, 1. — Vol. 11. The sacred laws of the Aryas
as taught in the schools of Asastamba, Santama, Vasishtha
and Baudhagana translated by G. Bühler, Part. 1. — Vol. 111.
The Sacred Books of China. The texts of Confucianisme trans-
lated by James Legge.

B r a z i 1 i a a n s c h e G o u v e r n e m e n t .

Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro, 1878—'9 8". Vol. V. Fasc. n<" 1 e 2; vol. VI.
Fasc. u"" 1 e 2.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:46AM
via free access



XXXVI VERSLAG.

F r a n s c h e C o m m i s s i e voor i n t e r n a t i o n a l e
r u i l i n g , t e P ar ij s.

Bulletin de la Société de géographie de Lyon. Lyon,
1880. So. Tome HI. N». 17.

Société Normande de geographic Bulletin de l'aunée 1 880.
Juillet—Aoüt. Rouen, 1880. 4°.

D i r e c t i e de r N e d e r l a u d s c h - L n d i s c he
H a n d e l s b a n k .

Nederlandsch-Indische Plandelsbank , boekjaar 1879. Ver-
slag van den Raad van Commissarissen, aan de Algemeene
Vergadering van Aandeelhouders op 2 Juni 18S0. Amster
dam, 1880. 4».

D i r e c t i e d e r J a v a s c h e Bauk.

Verslag vau den President der Javasche I5auk en van den
Raad van Commissarissen, uitgebracht in de Algeineene
Vergadering van stemgerechtigde deelhebbers, op 29 Mei
1880. 52e Boekjaar, 1879—80. Batavia, 1880. 8°.

D i r e c t i e der N e d e r la n d s c h - I n d i s c h e Spoo rweg-
M a a t s c h a p p i j .

Verslag van den Raad van beheer der Nederlandsch-Indi-
sche Spoorweg-Maatschappij over het zeventiende boekjaar,
het zevende der concessiën, aan de Algemeene Vergadering
van Aandeelhouders ingevolge art. 44 der Statuten, "s Gra-
renhage, 1880. 8».

D i r e c t i e der S t o o m v a a r t - M a a t s c h a p p ij
N e d e r l a n d .

Stoomvaart-Maatschappij „Nederland". Verslag. April 1880.
Amsterdam, 1880. 4°.

D i r e c t i e de r Oost- en W e s t - I n d i s c h e Opvoedings-
M a a t s c h a p p i j , t e 's Gra v e n h a g e .

Statuten voor de Oost- en West-Indische Opvoedings-maat-
schappij. (Delft, J. de Groot), z. j . 8». Idem. Vijfde druk.
April 1874. 8".

Verslag van de eerste vergadering der leden van de Oost-
en West-Indische Opvoedings-maatschappij, gehouden te Delft
4 Julij 1851. (Te beschouwen als Vervolg op de Statuten),
z. pi. en j . 8°.

Reglement (Huishoudelijk) voor de Commissie van beheer
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der Oost- en West-Indische Opvoedings-maatschappij. (Delft,
.1. de Groot.) (1851). 8».

Adres aan Z. M. den Koning, door de Oost- eu West-
Indische Opvoedings-maatschappij ingediend, naar aanleiding
van Z. M. besluit dd. 12 Maart 1862, n». 43 (Delft, 186-2). 8°.

Adres van de Commissie van beheer der Oost- en West-
Indische Opvoedings-maatschappij te Delft, aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. (Delft, 1862). 8«.

Adres van de Commissie van beheer der Oost- eu West-
Indische Opvoedings-maatschappij te Delft, aan Z. M. den
Koning. (Delft, 1862). 8".

Baud (G. L.), Uittreksel uit de Nieuwe liotterdarasche
Courant van 22 December 1859. (Naar aanleiding vau een
opstel van Dr. W. Bosch in het Tijdsein- v. N. I. Dec. 1859
over de Opvoedings Maatschappij.

Brieven en circulaires van de Opvoedings-raaatschappij uit-
gegaan. 6 stuks. 8o en 4".

B e s t u u r van h e t s t u d i e f o n d s te B a t a v i a .

Verslag van het derde boekjaar van het studiefonds voor
onbemiddelde leerliugen van goedeu aanleg. Batavia, G. Kolff
en Co. 1880. 8°.

De volgende binueu en buitenlaudsche akadeiniën, ge-
leerde genootschappen en wetenschappelijke instcllingeu, waar-
mede het Instituut in betrekking staat, verrijkten de bibliotheek
met hunne uitgaven.

K o n i u k l i j k e A k a d e m i e van W e t e n s c h a p p e n ,
te A m s t e r d a m .

Verslagen en mededeelingeu. Afdeeling Natuurkunde.
Tweede reeks, XV, 1 •• ;J. Afdeeling Letterkunde. Tweede
reeks, IX, 2. 3. Amsterdam, C. G. van der Post. J 880. So.

Jaarboek voor ]S/9. Amsterdam, 1880. 8".
Jaarboek van April 1S5 7 — April 1858. Amsterdam, 1858. So.
Catalogue du Cabinet de monnaies et medailles de l'Aca-

démie Royale des sciences, a Amsterdam. Rédigé par M.M.
A. J. Enschedé et J. P. Six. Amsterdam, 1863. 8o.

Esseiva (P.), In mulieres omaucipatas. Satira, praeinio
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aureo ornata in certaiuine poetico lloeuft'tiauo. Sequitur ad
Eugeniam Augustara consolatio. Amstelodami, LSSU. 8".

A a r d r i j k s k u n d i g G e n o o t s c h a p , geves t igd
te Amste rdam.

Tijdschrift onder redactie van Prof. C. M. Kan en N. \V.
Posthumus. Dl. IV, 3—5. Amsterdam, C. IJ. Brinkman.
Utrecht, J. L. Beijers. 1SSO. 4«.

Bijbladen van het Tijdschrift vau het Aardrijkskundig Gc-
nootschap, gevestigd te Amsterdam, ouder redactie van Prof.
C. M. Kan en N. W. Posthumus. No. 6. De Verslagen
omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de
IJszee, in den zomer van 1878. (Met een kaart) Amsterdam,
C. L. Brinkman. Utrecht, J. L. Beijers. 1880. 4».

Midden Sumatra. Reizen en onderzoekingen der Sumatra-
expeditie, uitgerust door het Aardrijkskundig Genootschap,
1877—1879, beschreven door de leden der expeditie, onder
toezigt van prof. P. J. Veth. Leiden, E. J. Brill. 1880. 4".
Dl. 1. 1; II. 1: III. 1; IV. 1.

Vereen ig ing voor de s t a t i s t i e k in N e d e r l a n d ,
te A m s t e r d a m .

Jaarboekje (Staatkundig en Staathuishoudkundig) voor 1880.
Twee en dertigste jaargang. (ü« serie, zevende jaargang.)
Amsterdam, Joh. Midler. 1880. 8«.

V e r e e n i g i n g voor S u r i n a m e te Amste rdam.

Statuten vau de Vereeniging voor Suriname. Goedgekeurd
bij Koninklijk Besluit van 14 Dec. 1876, waarbij de Ver-
eeniging als rechtspersoon is erkend. Z. pi. en j . t<>.

Verslag der Vereeniging voor Suriname, 1 Nov. 187(5—
;J1 Oct. 1879. Z. pi. en j . 3 stuks fol.

Adressen van wege de Vereeniging gericht nan Z. Exc. den
Minister van Koloniën en aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal. Z. pi. en j . 9 stks. folio.

Heemskerk (Mr. A.), Reisindrukken uit West-ludië. Mede-
gedeeld in de vergadering van de „Vereeniging voor Suriname''
den 23 November 187S. Met een kaart. Amsterdam, A. van
Oosterzee. 1878. S».
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D i r e c t i e van d e B i b l i o t h e e k d er U n i v e r s i t e i t
t e A m s t e r d a m .

Karssen (G.), Dengnis of knokkelkoorts. Academisch Proef-
schrift. Amsterdam, Scheltema en Holkema. 1879. 8».

N e d e r l a n d s c h e M a a t s c h a p p i j t e r b e v o r d e r i n g
van n ij ver h e i d , t e H a a r l e m .

Tijdschrift. Deel 1—XV; 2« reeks, dl. 1 (XVI)—VU
(XXII); 8° reeks, dl. I (XXIII)— V (XXVI[); dl. XVI ,
6e stuk; Sept. 1879; 4e reeks, dl. IV. Haarlem, de Erven
Loosjes. 1833—1880. 8<>.

Algemeen Register op het Tijdschrift. Dl. l—XV. Haar-

lem, z. j . 8".
Handelingen. 1778—1878. Haarlem, 1778- 1878. 12dln.8o.
Wet voor de Ned. Maatschappij ter bevordering van nijver-

heid. 1876. Haarlem, 187 6. 8«.
Punten van beschrijving voor de 103" algemeene vergadering

en het congres op Dingsdag 13 Julij 1880 en volgende dagen
te Groningen. Haarlem, 1880. <S°.

Programma van de Nederlaudsche Maatschappij ter bevor-
dering van nijverheid. 1880. (Haarlem, 1880.) R

D i r e c t i e van h e t W a r n e r i a a n s c h l e g a a t
t e L e i d e n .

Al-Moschtabih, auctore Schamso 'd-din Abu Abdallah
Mohammed ibn Ahmed Ab-dhabi, e codd. mss. editus a
Dr. P. de Jong. Lugduui 15atavurum , ISSl. 8».

Kitübo 1-adhdiid sive de vocabulis Arabicis quae plures
habent signiticationes inter se oppositas auctore Abu Bekr
ibuo '1-Anbüri. Ex unico qui superest codice Lugduneusi edidit
atque iudicibus instruxit M. Th. Hontsma. Lugduni Bata-
vorum, 1881. 8".

D i r e c t i e d e r K o n i n k l i j k e B i b l i o t h e e k
te 's Gr ave n ha ge.

Verslag van de aanwinsten der Koninklijke Bibliotheek
gedurende het jaar 1879. 's Gravenhage, Alg. Landsdruk-
kerij. 1880 8o.

K o n i n k l i j k I n s t i t u u t van I n g e n i e u r s ,
te 's G ra ve n h age.

Tijdschrift. 187 9—18S0. 2'- Ail. !'• en 2<- ged.; ;> an. 1« eu
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XL VERSLAG.

2c gt'd.; 4«-- afl. 2* ged.; 5« all. 1« en 2'" ged.; 1880- ISSl.
If afl. 1« en 2« ged. 's Gravenhage, 1880. 4«.

I n d i s c h G e n o o t s c h a p , te 's G r a v e n h a g e .

Verslagen der Algemeene Vergaderingen, 's Gravenhage,

1879-80. 8».

H i s t o r i s c h G e n o o t s c h a p , gevestigd te U t r ech t .

Bijdragen en inededeelingen van het Historisch Genootschap ,
gevestigd te Utrecht. III . Utrecht, Keraink en Zoon. 1880. 8u.

Werken van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht.
Nieuwe serie. N«. 29. De rekeningen der grafelijkheid van
Zeeland onder het Ilenegouwsche Huis, uitgegeven door Dr.
H. G Hamaker Eerste deel. Utrecht, 1879. 8°. - No. 31.
Lijst van Noord - Nederlandsche Kronijken , met opgave van
bestaande handschriften en litteratuur, door Mr. S. Muller.
Utrecht, 1880. 8».

U t r e c h t s e he Zend i ugs v e r e e n i g i u g te U t r e c h t .

Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging voor het
jaar 1878, 1879 en 1880. 19s 20<= en 21e deel. Utrecht,
1878—'SU. 8«.

N e d e r 1 a n d s e h e Z e n d i n g s v e r e e n i g i u g t e
R o t t e r d a m .

Orgaan der Nederlandsche Zendingsvereeniging. Rotterdam,
Mensing en de Koning. 1880. 8°. XX" jaarg. N«*. 5 —12;
XXI" jaarg. N«s. 1--1-.

B a t a v i a a s c h G e n o o t s c h a p van K u n s t e n en
W e t e n s c h a p p e n , 15 a t a v i a.

Notulen van de Algemeene en Bestuursvergaderingen van
het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Batavia, W. Bruining. 1879 "80. 8". Deel XVII, n°<> 2—4;
XV1I1, n«s 1 , 2.

Register op de Notulen der vergaderingen van het Bata-
viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, over
de jaren 18(17 tot en met 18/8, door Mr. J. A. van der
Chijs. Batavia, 1 7 9 8».

Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, uit-
gegeven door het Bataviaisch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, onder redaktie van J. E. Albrecht en K. L.
van Schouwcnhurg lïatavia, 1879—'80. So. Deel XXV, 5,
6; XXVI, 1, 2 , 3.
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Verhandelingeu. Deel XXXIX, ^ stuk; XL1., 1̂  en 2e

stuk. Batavia, 1380. 4».
Catalogus der ethnologische afdeeling van liet Museum vau

het Hataviaasch Genootschap van Kunsten eu Wetenschappen.
Derde druk. Batavia, 1880. 8».

K o n i n k l i j k e N a t u u r k u n d i g e V e r e e n i g i n g in
N e d e r la n d s c h - l n d i ë , B a t a v i a .

Tijdschrift (Natuurkundig! voor Nederlandsch lndic, uitge-
geven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in
Nederlandsch lndiil Batavia, Ernst en Co. 's Gravenhage, Mart.
Nijhoft'. 1880. 8". Deel XXXIX. Zevende Serie. Deel IX.
V e r e e n i g i n g t o t b e v o r d e r i n g de r g e n e e s k u n d i g e
w e t e n s c h a p p e n in Ned er 1 a n d s c h - I n d i ë , Batavia,

Tijdschrift (Geneeskundig) voor Nederlandsch-Indië. Uitge-
geven door de Vereeniging tot bevordering der geneeskundige
wetenschappen in Nederlandsch-Indië. Bataviu, Lange en Co.
1880. So. Deel XX, N. Serie, deel I X , afl. 3 , 4 ; deel
XXI, N. Serie, deel X , afl. 1.

K o n i n k l i j k I n s t i t u u t van I n g e n i e u r s , Afd.
N e d . - I n dié', B a t a v i a .

Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs,

afd. Nederlandsch, liuliii. 1S7S -1879. Batavia, 1879. 1».

M e t e o r o l o g i s c h O b s e r v a t o r i u m t e B a t a v i a .

Observations made at the niagnetical and meteorological

Observatory at Batavia. Published by order of the Govern-

ment of Netherlands India. Vol. IV. Batavia, 1S79. 4».

I n d i s c h A a r d r i j k s k u n d i g G e n o o t s c h a p ,

S e m a r a n g .

Tijdschrift, onder redaktie van A. J. ten Brink. 1<- Jaarg.,
1« Afl. Semarang, 1880. 4".

O n d e r w ij ze r s-V e r e e n i g i n g te S e m a r a n g .
Schoolblad voor Ne.lei'Unlsch-ludu' Uitgegeven door de

Onderwijzers-Vereeniging te Semarang. Vierde jaargang. 1871).
N°s. 9—12; vijfde jaargang 1880. N°. 1. Semarang de Groot,
Kolft'eu O . 1879—80. folio.

S t r a i t s B r a n c h of t h e R o y a 1 A s i a t i c
S o c i e t y . S i n g a p o r e .

Journal. Published half-yearly. NV :'., July 1879; N<>. 4 ,
Dec. 1S79. Singapore, A. Frois. 1S79. 8".
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Royal G e o g r a p h i c a l S o c i e t y , London.

Journal (The) of the Royal Geographical Society. "Vol.
XLIX. 187Ü. Londen, J.880. 8".

Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly
Record of Geography. With Maps. Edited by the Assistant
Secretary. New Monthly Series. 1880. London, 1880. 8".

S o c i é 1é Beige d e g e o g r a p h i c , E r u x e 11 e s.
Bulletin. Troisième année. 1879. n°. 6. Quatrième amuse.

1880. no*. ]—t. Bruxelles, IS79 80. So.

Soeié té de g é o g r a p h i e d 'Anve r s .

Bulletin. Anvers, 1879—80. 8°. Tome IV , 5—7 ; V, 1- 4.

Soc ié té de G é o g r a p h i e de Pa r i s .

Bulletin. Ore. 1879—Oct. 1SS0 Paris, 187!)-SO. So.

Société des etudes colouiales et mari t imes, Paris.

Bulletin. Paris, 4« Année. 1880. 8". N». 1 — 8, Janv.—
Oct. 1-SSO.

Programme. Statuts. Reglement d'ordre interieur. Liste
des Membres de la Société. Paris, 1SS0. 8°.

Soc ié té des E t udes J a p o u a i s e s , P a r i s .

Rapport anuuel ;\ la Société des Etudes Japonaises sur
les travaux et sur les progrès des recherches relatives a
l'extrême Orient pendant l'année 1879. Par Léoii de Rosny.
Paris, 1880. 8".

Société N o r m a n d e de g é o g r a p h i e a Rouen.

Bulletin de l'année 187!). Mois de Juillet—Dec. Rouen,
1S79. 4". Bulletin de l'année 1880. • Mai--Juin. Rouen,
1880. 4o.

Société de g é o g r a p h i e de Lyon.

Bulletin. Lyon, 1879. 8". Tome 11, n". 14.

Société de géograph ie com merci ale de Bordeaux.

Bulletin 2'̂  Série. 3̂  année. Nos. 1—24. Bordeaux, 1880. 8o.

Geogr aphi sch e Ge sell schaft i n Bern.
I l Jahresbericht. 1879 — 80. Redigirt von G. Reymond-le-

Brun. Pern. B. F. Maller. 1S.X0. 8".
Os t schwe ize r i sche G e o g r a p h i s c h - C o m m e r c i e 11 e

Gese l l s cha f t , St. Gallen.

Jahresbericht. 18?!). St. (.allen, Zollikoler. 18S0. So.
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VKJtóLAG. XL1IT

Catalog der Geographischen Ausstellung veranstaltet von
der üstschweizerischen Geographisch-Commerciellen Gesel 1-
schaft. St. Gallen, 1879. 8».

Amrein (K. C ) , Marco Polo. Oeffentlicher Vortrag, gehalten
in der Geographisch-Coramerciellen Gesellschaft in St. Gallen.
Zurich, 187!). S".

König 1 ich P r e u s s i s c h e A k a d e m i e der W i s s e n -
s c h a f t e n zu B e r l i n .

Monatsbericht. Berlin, 187!)- '80. 8». Sept. —Dec. 187!);

Jan. Aug. 1880. Mit Tafeln.

G e s e l l s c h a f t fur E r d k u n d c zu B e r l i n .

Zeitschrift. Herausgegeben von Prof. dr. W. Koner. Berlin,
J 879—80. 8o. Nos. 81—89.

Verhandlungen. Herausgegeben im Auftrage des Vorstaudes
von G. v. Boguslawski und W. lleiss. Bd. VI. Nos. 7 — 10;
V l l , Nos. 1—8. Berlin, 1879. 8°.

Mittheilungeu der Afrikanischen Gesellschaft in Deutsch-

land. Uuter mitwirkung des Vorstandes herausg. von Dr. W.

Erman. Berlin, 1878-M). 8". Bd. I , 11. lift. 1—3.

V e r e i n für E r d k u n d e zu Dresden .

Jahresbericht (XVII) des Vereins. Wisschenschaftlicher

Theil. Dresden. 1880. 8o.
Nachtzag zum XVII. Jahresbericht des Vereins. Wissen-

schaftlicher Theil. Dresden, 1880. 8".
Jahresbericht (XVI und XVII.) des Vereins. Sitzungsbe-

richte und geschiiftlicher 'lMieil der Vereinsjahre 1878—'79
und 1879--80. Schluss ende Marz 18SO. Dresden, 1880. 8<>.

V e r e i n für E r d k u n d e zu H a l l e a/S.

Mittheilungen. 1880. Halle, 1880. 8".
V e r e i n für N a t u r k u n d e zu Casse l .

Bericht (XXVI und XXVIJ) des Vereins iiber die Vereins-
jahre vom 18 April 1878 bis dahin 1880 eivtattet vom zeitigen
Director Dr. E. Gerhard. Cassel, 1880. 8".

V e r e i n fiir E r d k u n d c zu Aletz.

Jahresbericht (Zweiter) pro 1879. Mit zwei Blatt Zeieh-

nungen. Metz, G. Scriba. 1880. 8".

D e u t s c h e M o r g e n 1 and i sch e G e s e l l s c h a f t , Leipzig .

Zuitschrift. Ilerausgegebeu, unter der verantwortlichen
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Redaction des Trof. Dr. K Windisch.-'M* Band. I IV Heft.
Leipzig, F. A. Brockhaus. I88O. 8".

Supplement zum XXXI11™ Bande. Wissenschaftlicher
Jahresbericht über die Morgenlandischen studiën von October
1876 bis December 1S77. Unter niitwirkung niebrerer Fach
gelehrten herausgegeben vou Ernst Kuhu und Albert Socin.
Hft. I , II. Leipzig, F. A. Brockbaus. 1879. So.

Abhandlungeu fiir die Kunde des Morgenlandes lieraus
gegeben von der Deutschen .Morgenlandischen (ïesellscbaft.
V i l . Bd. No. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer
Martyrer übersetzt und durcb untersucbungen zur historischen
Topographie erlitutert von Georg Hoffmann. Leipzig, 1S80. So.
K o n i g l . S o c i e t a t d e r W i s s e n se h a f t e u zu G ü t t i u g e n .

Nachricbten von der K. Gesellscbaft der Wissenschaften
und der Georg-Augusts Universitiit aus dem Jalire 1879.
Göttingen, 1879. 8".

K a i s e r l i c h e A k n d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n
z u W i e n.

Anzeiger. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Wien,
1880. 8o. XVTl Jahrgang. 1880. Nr. I—XXVI1I.

Sitzungsberichte der Kaiserliclien Akademie der Wissen-
schaften. Philosophisch-historische classe. Wieu, 1878 -SO. 8o.
Bd. 90. lift, I— 111 j Bd. 91. Hft. 1 , I I ; Bd. 92. Hft.
I—II I ; Bd. 93. Hft. 1—IV; Bd. 9 k Hft. 1, I I : Bd. 95.
Hft. I—IV; Bd. 9fi. Hft. I 11 [.

Register zu den Banden 81 bis 90 der Sitzungsberichte
der Philosophisch-Historische classe der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften IX. Wien, 1879. 8».

A c a d é m i e I m p r r i a 1 e des s c i e n c e s de
S t. P (• t e r s b o u r g.

Bulletin. St. Pétersbourg. 1880. 8«. Tome XXVI, u°». 1—3.
Mémoires. St. Pétersbourg 1879. 4". Vil" série. Tome

XXVI, no*. 12--14: X X V i l , no. I - I,
Wiedemann (F.), Zum gedachtniss an K. A. Schiefner;

Rede gehalten am 11. Decemhcr IS79 in der Sitzung der
Kaiserlichen Akademie der "Wissenschaften. (St. Petersburg,
1880). So.

K e i z e r l i j k R u s s i s c h A a r d r i j k s k u n d i g G e n o o t -
s c h a p , S t. P e t e r s b u r g.

lzvcstija iiuperatovokogo Russkogo geographitehcskogo ob
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schtschestva. Mededeelingen van liet Keizerlijk Russisch aard-
rijkskundig Genootschap, uitgegeven onder redactie van den
Secretaris des Genootschap» W. .]. Sreznevsky. 1S70. 8".
3 stukken.

K. ii u k a s i s c h - A r c h a e o 1 o g i s c h e C o m m i s s i e , Ti f lis.

Akti sobranui Kaukazkoio archeographiceckaio Kommissicio.
Tifiis, 1866 —18(19. (i Dln folio, met platen en portretten.

II. A c c a d e m i a d e i 1 J i n c e i , R o ni a.

Atti. 1879—1880. Serie Terza. Transunti. Vol. IV. Fase.
1—7; Vol V Fase. 1. Itoniu, 1879—80. > .

R e a 1 e I s t i t u t o L o m b a r d o d i S e i e n z e e L e t t e r e ,
M i 1 a n o

Rendiconti Serie I I . Volume XII. Milano. 1X79. 8°

S o c i e d a d g e o g r a f i e a de M a d r i d .

Boletin. Madrid, 1879—80. 8". '.Porno V i l , 6: V I I I ,

1—6; IX, 1—5.

S oei ('ti' de g e o g r a p h i c de L i s b o n n e .

Boletin de Sociedade de geographia de Lisboa. Seconda
serie. N°. l , 2 Lisboa, 1880. S<>.

Expedicao scientitica ao interior de Africa. Observa<;oes
mcteorologicas e magneticas feitas pelos exploradores Portu-
guezes Hermenegildo de Brito Capello e Roberto lveus.
Lisboa, 187!). folio.

Questöes Africanas. Proposta npresentada em sessïïo de
12 de Fevereiro de 1880 da Sociedade de Geographia de
Lisboa pela Coramissao nacional Portugueza de exploracïïo e
eivilisaeao d'Africa (Commissao Africana). Lisboa, 18S0. 8„.

ttuestöes Africanas representacao ao Governo Portuguez
pela Sociedade de Geographia de Tiisboa. Lisboa, 1880. 8«.

Castilho (A. de), O Zambeseze. Apontaraentos de duas
viagens. Conferencia perante a Sociedade de geographia em
2/Je Julho de 1880. Lisboa, 1880. So.

ü districto de Lonrenco Marques no presente e no futuro.
Breves apontaraentos lidos em sessao de 14''e Abril de 1S80
da Sociedade de Castilho. Lisboa, 1880. 8".

Programma d i celebracao em Lisboa do terceiro centenario
de Luiz de Camoës. Commeinoracao promovida pela corporacao
da Imprensa Jorualistica, auxiliada pela Camara Municipal,
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pelo Governo e pclos ITabitantes da cidade. 15SO---188O.
Lisboa, 1880. folio.

A m e r i c a n G e o g r a p h i c a l S o c i e t y , New-"Vork.

Bulletin of the American Geographical Society. 1879, n".
3 , l , 5. New-York, 1879--8O. 8".

Journal. Vol. I X , X. New-York, 1S79- 80. S«.
A m e r i c a n A c a d e m y of A r t s and s c i e n c e s , B o s t o n .

Proceedings. New series. Vol. VI. Whole series. Vol. XLY.
From May, 1S78, to May, 1879. Selected from the Reeoi ds.
Vol. Vi l . Whole series. Vol. XV. Part, 1. From May, 1879,
to December, 1879. Selected from the Records. Boston,
1879—80. 2 din. 8".
S o c i e d a d de ge o gr af ia y e s t a d i s t i c a de la Repu-

b l i c a M e x i c a n a , M e x i c o .
BoleHn. Tercera époea. Torao IV. Numero 6 y 7. Mexico,

1879. 8".

Vanwege de Redactiën van tijdschriften en Uitgevers wer-
den ontvangen:

Annales de l'extrême Orient. Revue illustrée asiatique et
océanienne raensuelle. sous la direction de M. Ie Comte Mey-
ners d'Kstrey. Paris. 1S80. 8». No. 19—30.

Bulletin trimestriel des nouvelles publications relatives a
l;i liuguistique, aux religious et a l'histoire des peuples de
TOrient, de l'Asie, de l'Afrique, de rOcéanie et de l'Amo-
rique. Paris, Maisonneuve & Cie. 1880. 8o. No. 3.

Catalogue de livres de linguistique anciens et modernes en
ventc aux prix marques. No. 5. Langues Sémitiques. Paris,
Maisonneuve et Cie. 1880. So.

Cosmos. Communir.azioni sni progressi pin recenti e notevoli
della geogvatia e delle scienzi afh'ni di (iuido Cora. Torino,
1879 80. 8". Vol. V, 7 — 112. Vol. V I , 1 — 4-.

Exploration (I/). Revue des conquetes de la civilisation sur
tous les points du globe. Recueil hebdomadaire illustré de
cartes, plans et gravures , hors texte publié sous la direction
de M. Paul Tournafond. Tome LX. No. 173—175, 177 201;
Tome X. Nos. 202 206. Paris, 1880. 8».

Gids (de Indische). Staat- en letterkundig maandschrift.
Directeur: C. E. van Resteren, met veler medewerking.
Redacteur van de rubriek Koloniale Litteratuur: Dr. T. C.
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L. Wijnmalen. Amsterdam, J. TT. de Bussy. 1880. S». Tweede
jaargang, in 2 dln.

Kiïhler's (K. F.) Antiquarium in Leipzig. Catalog. No 338.
ürientalia. Bibliothek des Verst. Akndernikers Anton v.
Schiefner in St. Petersburg. Leipzig, 1880. S<>.

Mercuur (De Indische). Orgaan voor den handel op Tndii-.
Uitgever J. FT. de Bussy. Arasterdam, !88(). folio. 12 nn.

Monatsschrift (Oesterreichische) für den Orient. Heraus<'e-
geben vom Orientalischen Museum in Wien. lledigirt von A.
von Scala. 1880. no. 1 — 12. Wien, 1880. 4°.

Notices sur Ie Manuel dn voyageur par D. Kaltbrunner
i'ditó par .T. Wiirster et Cie. A vee opinions et coniptes reudus
sur eet ouvrage. Zurich, Juin 1879. S„.

Os Lusiadas por TJUÏS de ('amors. Edicilo popular gratuita
da empreza do Diario de Noticias commerando o tricentenario
da morte do Poeta especialmente dedicada aos assignantes e
leitores habituaes do mencionado diario. 80.000 exemplares.
lleproduceao critica sob a direccao de F. Adolpho Coelho,
da segnnda edicao de 1572, feita durante a vida do poeta.
1880. (2a edicao, 4.000 exemplares destinadas as bibliothecas,
escolas , etc.) 4" obl.

Tijdschrift (Indisch militair). Nieuwe serie. T88O. Elfde
jaargang, afl. 2—12. Batavia, (i. Kolffen Co. 1880. 8°.

Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie, in verbindung
mit O Delitsch, .1. I. Egli, Th Fischer, A. Ivrchhoff, O.
Krümmel, F. Marthe, J Hein, S. Rnge, Th. Schunke u. a.
herausgegeben von J. I. Kettler. Tjahr in Baden. 1880. 8».
Bd. I. Hft. 1—f).

Zending (De llijnsche). Tijdschrift ter bevordering van het
Christendom in Nederlandsch-Indië. Onder redactie van J. P. (>.
Westhoff en J. Posthumus Meyes. Amsterdam, Hiiveker en
Zoon. 1879- 80. 8". Xe jaarg. no. 4 ; XI^ jaarg. n<>. 1, 2.

De volgende Schrijvers vereerden ons met hunne geschriften.
Arntz (J.) , God, natuur en eeredienst bij de aloude Arische

Indiërs. Eene keuze van zangen uit de eerste Afdeeling der
Kig-Veda-Sanhita. Vertaald uit het Sanskrit en toegelicht.
's Hertogenbosch, W. van Gulick. 1871. 8o.

(Dit stuk is no. VU van den derden jaarg. der
„Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letter-
kundig gebied."')
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Rergsma (Dr. P. A.), Regenwaariieiningeti in Nederlandsch-
lndii'. Eerste jaargang. 1879. Uitgegeven op last der Neder-
landsch-Indisclie Regeering. Batavia, 1SSO. 8".

Bik (Mr. A. J. E. A.), Aankondiging van C. Th van
Deventer's Proefschrift: Zijn naar de Grondwet onze kolo-
niën deelen des Rijks? Overgedrukt uit Themis, Regtsk.
Tijdschr. 1'' stuk. 1880. 8»

Rlumentritt (Kr.), Holliindische Angriffe auf die Philip-
j)inen im XVI, XVII und XVÏI1 Jahrhunderte. Historische
Skizze. Scparatabdriick aus dem Jahresberichte der Oomrnunal-
OberRealschule in Leitmeritz , 1880. So.

Rorel (G. F. W.) , Onze vestiging in Atjeh. Critisch be-
sclireven. Met twee kaarten, 's Graveuhage, D. A. Thieme.
1878. 8».

Chumaceiro Az. (A. M.), De natuurlijke hulpbronnen van de
kolonie Curacao. Kritiek en antikiïtiek. 'sGravenhage, Gebr.
ïielinfante. 1880. 8«.

Dozy (Dr. G. J . ) , Die Geograpliie in den Niederlanden.
Ueberzicht iiber die im Jahre 1879 erschienenen Arbeiten.
Sep.-Abdr. a. Kettler's Zeitschrift für Wissenschaftl. Geogr.
Bd. I , TTft. 3 8».

Elzevier Stokmans (W. .1.) en J. P. Marinissen, Hand-
leiding tot de beoefening der Madoereesche taal met woorden-
l)oek. Soerabaia, T.hieme en Co. 1880. Su.

Favre (P.), Dictionnaire Fraucnis-Malais. Vienue, Jnipr.
lmpérialo et Royale. 1880. :J vols 8o.

Kortanier (A. P.) , Geschiedenis van het ontstaan en de
ontwikkeling der Xederlandsche koloniën. Tweede, verbe-
terde en vermeerderde druk. Amsterdam, G. L Funke.
1879. So.

Fraissinet (P.), Henige West-Indische koloniën na de
emancipatie. Amsterdam, C. A. Spin en Zoon. 1879. 8".

Geerts (A. J. C ) , On sanitary reform in Japan. Reprinted
from the Japan Weekly Mail. Yokohama, May, 1880. 8".

Groot (Com*, de), llecensie van P. W. Flower's A history
of the trade in tin &c Overgedrukt uit de Indische Gids,
Jan. 1881. 8».

Heemskerk (Mr. A.), Reisindrukken uit West-lndië.
Medegedeeld in de Vergadering van de .. Yereeniging voor
Suriname'", den 23 '" November 1.878 Met een kuurt.
Amsterdam. A. van Oosterzee. 1878. 8".
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Ileldring (15.), (Brief aan den heer mr. N. 1'. van den
Berg, naar aanleiding van zijne wederlegging en aanvulling
van des schrijvers opmerkingen in „de Gids" van October
1878. Amsterdam, Ellermans, Harms en Co. 1880). 8°.

Hoiivell (G. W. W. C. van), Over de afleiding en betee-
kenis der woorden „pela" en „kakian." (Overgedrukt uit het
Tijdschr. voor Ind. taal , land- en volk.) Batavia, 1879. 8".

Hoëvell (G. W. W. C. van), Nog iets over Ceram's poli-
tieken toestand. (Overgedrukt uit het Alg. Dagblad van Ned.
Indië, van 13 Aug. 1879, no. 187.) Batavia, 1879. 8".

Hoëvell (G. W. W. C. van), Iets over 't oorlogvoeren der
Batta's. (Overgedrukt uit het Tijdschr. v. Ned. Ind., Dec.
1878.) (Zalt-Bommel, 1S78.) 8».

Hoëvell (G. W. W. C. van), Een bescheiden woord be-
treffende hetinlandsch onderwijs. (Overgedrukt uit het Tijdschr.
v. Ned. Indië, Aug. 1879.) (Zalt-Bommel, 1879). S".

Joosten (A. C) Heeft Indië behoefte aan hervorming?
Proeve van beantwoording. Amsterdam, P. N. van Kampen.
1867. 8«.

Joosten (A. C) , Bijdrage tot de oplossing der koloniale
questie. Amsterdam, Blikman en Sartorius. 1870. 8».

Juynboll (Dr. A. W. T.), Eene Handleiding voor de studie
van den Islam beoordeeld. Eerste gedeelte. Amsterdam, 1880. So.

Kniphorst (J. H. P. R.), Historische schets van den zeeroof.
Z. pi en j . 1880. Overdruk. Vervolg. S<>.

Musschenbroek (Mr. S. C. J. W. van), Iets over de inland-
sche wijze van katoen-verven (roodverven, bruinverven,
blauwverven, enz.) op Midden-Java, en over de daarbij ge-
bruikte grondstoffen. Naar Javaansche bronnen bewerkt en
met aanteekeningen voorzien. Leiden, E. J. Brill. 1878. 8".

Nederburgh (C. B.), Bijdrage tot de interpretatie der
artt. 78 al. 2 en 83 van het Reg.-Reglement van Nederl.-
Indië in verband met Art. 3 van het Reglement op de Recht.
Org. in N.-l. Academisch proefschrift. Leiden, A. H. Adriani.
1880. 8".

Pierson (N. G ) , Koloniale politiek. Amsterdam, P. N.
van Kampen & Zoon. 1877. 8".

Quarles van Ufford (Jhr. Mr. J. K. W.), Koloniale kroniek.
Koloniale literatuur. (Overgedrukt uit de Economist, Januari,
Februari, Maart 1880.) 8".

Uuarles van Uffbrd (Jhr. Mr. J. K. W.), Academische
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verhandelingen over koloniale onderwerpen (Overgedrukt uit
de „Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Ne-
derlandsch-lndië," 4" volgr. 1Y<= deel, .'5" stuk.) 's Graven-
hage, H. L. Smits. 1880. 8".

Ruelens (Ch.), Voyage du navire Beige ,, La Concordia''
aux lades (1719—1721) d'après la relation du P. Servais
Varrée Bruxelles, V«. Ch. Vanderauwera. 1877. 8».

Rijckevorsel (ür. E. van), Brieven uit lusulinde. 's Gra-
venhage, Martinus Nijhoff. 1878. h".

Scheffer (Dr. R. H. C.), Verslag omtrent den staat van
's Lauds Plantentuin te Buitenzorg en der daarbij behoo-
rende inrichtingen, gedurende het jaar 1878. Batavia, Lands-
drukkerij. 1879. «o.

Schlegel (G.), Róponse aux critiques de l'Uranographie
Chinoise. Tirage <\ part des Contibutions a la Philologie, la
Géographie et l'Ethnographie des Indes Orientales Néerlan-
daises, 4m« série, vol. IV, 2""= livraison, LS8Ü. La Haye,
Mart. Nijhoff. 1880. 8o.

Vliet (C. A. M. van), Handleiding voor de teelt en berei-
ding van tabak voor de Europeesche markt, in 1805 bekroond
met de gouden medaille voor bereiding van Java-tabak voor
de Europesche markt door de Factorij der Nederl. Handel-
maatschappij te Batavia. Batavia, G. Kolff en Co. 1876.8".

Waal (II. L. E. de), De invloed der kolonisatie op het
inlandsche recht in Nederl. Oost-Indië. Academisch proef-
schrift. Haarlem, G. van den Berg. 18S0. 8».

Warren (Dr. S.), Nirayavalayasuttam, een TJpüuga der
Jaina's. Met inleiding, aanteekeningen en glossaar. Uitgegeven
door de Koninklijke Akaderuie van Wetenschappen te Amster-
dam. Amsterdam, Johannes Muller. 1879. 4°.

Warren (S. J.), Over de godsdienstige en wijsgeerige be-
grippen der Jaina"s. Akademisch proefschrift. Zwolle, W. E. J.
Tjeenk Willink. 1875. 8».

Weitzel (A. W. P.), De staathuishoudkunde bij de Neder-
laudsche krijgsmacht. (Overgedrukt uit de Tijdspiegel, 1 880). 8".

Weitzel (A. W. P.), Een volkslied voor Nederland. (Over-
gedrukt uit De Tijdspiegel. 1880). 8°.

Wijck (H. van der), De Nederlandsche Oost Indische be-
zittingen onder het bestuur van den Kommissaris geueraal
du Bus de Gisignies. 1826—1830. Academisch proefschrift,
's Gravenhage, M. Nijhoff. 1866. 8".
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Eindelijk ontving de bibliotheek geschenken:
Van den heer mr. A. J. E. A. Hik, te 's Gravenhage:
booten (Mr. N". F. van), Beoordeeling van: Iets overliet

conflict tusschen de Nederlandsche en de Nederlandsch-Indische
wetgeving in zake van voogdij en toeziende voogdij. Acad.
proefschrift van A. J. K. A. Hik. Overgedrukt uit Themis,
Regtsk. Tijdschr. 3<= stuk. 1880. So.

Eene tcekeniug voorstellende Alfoereu van het eiland Oeram
uit den omtrek der negorij Piroe zooals zij zich den 9n Oc-
tober te Amboina aan den Gouverneur vertoond hebben 1°.

Van den heer mr. W. 15. Bergs ma, te Berlicmii (Noord-
Hrabant):

Adres van participanten der Nederlaiidsche Oost-Indische
Maatschappij aan het Staatsbewind der Bataafsclie Republiek,
houdende een geschiedkundig en beredeneerd vertoog van de
rechten dier Maatschappij , van hare gewigtige betrekkingen
tot den Staat en de overeenstemming van haar voortdurend
bestaan met de algemeene belangen. Amsterdam , Pictcr den
Hengst. 1802. S«.

Jlogendorp (Dirk van). Aanmerkingen op het adres van
participanten (in de gewezene) Nederlandsche Oost-Indische
Maatschappij aan het Staatsbewind der Bataafsche Republiek.
Tn den Hage, ,T. van Cleef. 1802. 8c

Wiselius (Mr. Samuel Petrusz). Bericht betrekkelijk zeker
adres, onlangs gepreseuteerd aan het Staatsbewind der Ba
taafsche Republiek, op naam van participanten der Neder-
landsche Oost Indische Maatschappij, der Bataafsche natie
overgedragen. Amsterdam, W. IToltrop. 1802. So.

Brieven aan cenen participant in de Oost-Indische Com-
pagnie, door Gijsbert Karel van Hogendorp. Amsterdam, de
Wed. J. Doll. 1802. 8«.

Vervolg op de brieven aan eenen Participant in de Oost-
Indische Compagnie, handelende over een stelsel vun bestuur
en handel voor Nedcrlandsch-ïndn:, door Gijsbert Karel van
Hogendorp. Amsterdam, de Wed. J. Doll. 1802. 8".

Tweede vervolg op de brieven aan eenen Participant in de
Oost-indische Compagnie, handelende over een stelsel vnn be-
stuur en handel voor Nederlamlsch-lndië, door Gijsbert Karel
van Hogendorp. Amsterdam, de Wed. J. Doll. 1803. 8".

Verhandelingen over den Oost Indischcn handel, door
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Gijsbert Karel van Hogendorp. Derde stuk. Amsterdam, de
Wed. J. Doll. 1802. 8».

Vau den heer J. H. de Bussy, te Amsterdam:
Kaart van een spoorweg tusschen Madioen en Soerakarta.

Gelith. door Amand. Uitgave van J. H. de Hussy. Amster-
dam. 1880. 1 blad folio.

Van den heer A. J. C. Geerts, te Yokohama:
Reports (First and second annual) of the central sanitary

Bureau of the Home Department of the Imperial Japanese
Government, embracing the period from the I" day of the
7"' month of the 8th year of Meiji (1« July, 1S75) to the
30^ day of the 6«' month of the 10^ year of Meiji (30^ June
1S77). 8„.

Report of the Director of the central sanitary Bureau, to
II. E. the Minister of the Home Department, on choleraic
diseases in Japan, during the lO^' year of Meiji (1877). 8o.

Echo (L') du Japon. Mardi, 13 Avril Jeudi 1:5 Mai
1880. Nos. 223 en 225. folio. (Hierin opstellen van de hand
des heeren A. J. C. Geerts.)

Van de Firma Wed. G. Hulst van Keulen, te Amsterdam :

Kaart van hot eiland van Java en omliggende eilanden en
vaarwaters uit de jongste berigten en opnamen te zamenge-
steld door Jacob Swart. Amsterdam, Wed. G. Hulst vau
Keulen. 1876. Verbeterd in 1877. 5 bladen folio.

Kaart van het vaarwater benoorden Macassar. Amsterdam,
Wed. G. Hulst van Keulen. 1851, verbeterd iu 18?6. 1
blad folio.

De straten Madura en Bali naar de laatste waarnemingen
van Jacob Swart, enz. Amsterdam, Wed. Cl. Hulst van
Keulen. 1879. 1 blad folio.

Kaart van de Westkust van Celebes van af Kakéan tot en
met de baai van Riré Pare. Amsterdam, Wed. G. Hulst van
Keulen. 1868. 1 blad folio.

Kaart van de vaarwaters xiaar de reede van Butavia. Am-
sterdam, Wed. G. Hulst van Keulen. 1879. 1 blad folio.

Van den heer IT. Hope Loudon, te 's Gravenhage:

Memoir of the life and public services of Sir Thomas
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Stamford Raffles, F. R S. Particularly in the Government ol'
Java, 1811- -181(i, and of Bencoolcn and its dependencies,
1817 — 1S24: with details of the commerce and resources
of the Eastern Archipelago, and Selections from his corres-
pondence. By his Widow. London, 1830. 4".

Doornik (J. E.), Vrijmoedige gedachten over Nerrlands
Indie en over de regering van den Gouverneur-Generaal van
der Capellen. Amst., E. G. Sulpke. 182(5. 8".

Beschouwing (Korte) van de ,, Vrijmoedige gedachten over
Neêrlands-indië en over de regering van den Gouverneur-
Generaal van der Capellen door J. E. Doornik." No. 1.
Amst., J. C. van Kesteren. 1827. S°.

Engelhard (Nicolaas), Overzigt van den staat der Neder-
landsche Oost-Indische bezittingen, onder het bestuur van
den Gouverneur Generaal llermau Willem Daendels, enz. enz.;
ter betere kennis en waardering van 's mans willekeurig en
gewelddadig bewind. 's Grav. en Amst., Gebr. v. Cleef. 1816. 8".

Blik op het bestuur van Nederlandsch-Indië onder den
Gouverneur-Generaal Js. van den 15osch, voor zoover het door
denzelven ingevoerde stelsel van cultures betreft. Openbaar
gemaakt bij besluit van den Gouverneur-Generaal ad interim,
van 28 Maart JS34, no 1. Uitgegeven door de Redactie van
den Oosterling. Kampen, K. van Hulst. 1835. 8".

Campagne (II. O), Java. Zijnde een kort overzigt van des-
zelfs waardij en handel, met betrekking tot Nederland: in
antwoord aan den Schrijver der Aanmerkingen op het nieuw
ingevoerd stelsel op dat eiland, 's Grav. en Amst., Gebr. van
Cleef. 1815. 8".

Campagne (H. O.), Kort overzigt van den voormaligen han-
del der Nederlanders in Azië, zijnde een vervolg van Java.
's Grav. en xVmsst., Gebr. van Cleef. 1816. 8».

Verzameling van stukken, rakende de zaak van Dirk van
Hogendorp, Opperkoopman in dienst der Oost-Indische Com-
pagnie en Uezaghebber over Java's Oosthoek. Gedrukt voor
den autheur. Den Haag. 1801. fol.

Staat der Nederlandsche Oost Indische bezittingen ouder
het bestuur van den Gouverneur-Generaal Herman Willem
Daendels, Ridder, Luitenant Generaal, enz., inde jaren 1808--
1811. 's Grav. 181 k met :5 dln. Bijlagen, fol.

Friedrich (R.), Voorloopig verslag van het eiland Bali
Vervolg. (Overdruk.) K
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Friedricli (IV), Javaansche oudheden. (Overdruk.) 4".
Secreet-Bijlaagen tot het nader rapport van de gecom-

mitteerden tot de zaaken der Oost-Indische Compagnie, over
den staat en de omstandigheden van die Maatschappij. Den
14 Julij 1791. folio.

Eene verzameling brochures over Oost- en West-Indische aan-
gelegenheden, verschenen in de jaren 1860—• 1880. 9 stuks. 8".

A'an den heer Dr. W. J. A. Jonckbloet, te's Graveuhagc:
Catalogus van den internationalen wedstrijd verbonden aan

de nationale tentoonstelling van Nederlandsche en Koloniale
nijverheid te Arnhem, 1879. Arnhem, W. K. Kien. (1879). So.

Catalogus der nationale tentoonstelling van Nederlandsclie
en Koloniale Nijverheid, te Arnhem, 187!). Tweede vermeer-
derde druk. Arnhem, W. K. Kien. (1879). 8".

Van den heer C. E. van Kesteren, te 's (iraven age:
Brief (Open) aan Zijne Excellentie Mr. W. Baron van

Goltstein , Minister van Koloniën te 's Gravenhagc. Sama-
rang, C. L. Baicr, voorheen de Groot, Kolft'& O. 18S0. 8«.

Van den heer Jhr. Mr. J. K. W. Uuarles van l'flbrd,
te 's Graveuhage:

Denison (Noel), Jottings made during a tour amongst the
Land Dyaks of Upper Sarawak, Borneo, during the year,
1874. Singapore, 1879. 8°.

Van den heer C. II. B. von Rosenberg, te 's Gravenhage.

Oorspronkelijke teekeningen, door den heer von Rosenberg
vervaardigd en uitgegeven in zijn werk: ,. Der Malayische
Archipel." In portefeuille in 4".

Diest (P. II. van) en J. K. W. Quarles van Ufford,
Nota over de concessie-aanvrage tot ontginning van kolen
uit hot Ombilieuveld en aanleg van een spoorweg van daar
naar Padang. 's Gravenhage, W. P. van Stockum. 1S72. 8".

Kuffcler (F. C. van der Meer van}, De gesneuvelden op
het eiland Bali godsdienstig herdacht, ISatavia, Lauge & C".
1849. So.

Leemans (C.), Eeuige opmerkingen over de uitgaaf van
het werk: Bóro Boedoer op het eiland Java. Overgedrukt uit
de Verslagen en Mcdedeelingen der Koninklijke Akudemie
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van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde, 2^ Reeks,
Deel IV. Amsterdam, C. G. van der Post. 1874. 8«.

Schlegel (Dr. G.), Iets omtrent de betrekkingen der Chi-
nezen met Java voor de komst der Europeanen aldaar.
Batavia, Landsdrukkerij. 1870. 8°.

Veth (P. J.), Java9che landschappen. (Beoordeeling van:
Java, naar schilderijen en teekeningen vun A. Salm, enz.)
(Overgedrukt uit „de Gids", 1872, N». 1). Amsterdam,
1878. 8".

Veth (P. J.), The Dutch expedition to Central Sumatra.
From „ Proceedings of the Royal Geographical Society and
Monthly Record of Geography"'. December N". 1S79. (Lon-
don, 1879.) 8«.

Van den lieer I). Scheltema, te Haarlem.

Hickmore (Prof. Albert S.), Reizen in den ().-]. Archipel.
Uit liet Engelsch vertaald eo van aanteckeningen voorzien
door Dr. J. J. de Hollander. Schiedam, H. A. M. Roelants.
1873. 8o. 2 din. in 1 bd.

Buddingh (Dr. S. A.), Neêrlands üost-lndië. Reizen gedaan
gedurende het tijdvak van 1852 - 1857. Met platen. Rotter-
dam, M. Wijt en Zonen. 1859—-1S61. 3 dln. 8<>.

Coningh (C. T. van Assendelft de), Mijn verblijf in Japan.
Amst., Gebr. Kraay. 1856. S°.

Ileerdt (Mr. J. C. F. baron van), Mijne Reis met de landmail
over Singapore, Ceilon, Aden en Suez tot Alexandria in Kgypte.
Met pi. en eene kaart, 's Grav., K. Führi. 1851. 8".

Cook (James), Reize rondom de waereld, vertaald door
J. D. Pasteur. Met kaarten en plaaten. Leyden, enz., Ilon-
koop. 1795—1803. 8». 13 dln.

Kaempfer (E.), De beschrijving van Japan. Uyt het oor-
spronkelijk Hoogduitsch Handschrift in het Engelsch over-
gezet door J. G. Scheuchzer, onder het opzicht van den
Ridder Hans Sloane uytgegeveu en uyt het Engelsch in
't Nederduytsch vertaalt, 's Grav., Amst., P. Gosse en J.
Neaulme. 1729. folio.

Veth (P. J.), De Sago. (IV van de „Bijdragen tot de
kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch-
Indië. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't alge-
meen") Amst., Fred. Muller. IS66. 8o.

Scheltema (Mr. M. W.), Opdragt van regten op ouroe-
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rende zaken in Nederlandsch-lndiii ( 1 8 J 1 ) . Z. pi. en j . 8».
Jlarthoorn (S. K ) , De Evangelische zending en Oost-Java.

Eene kritische bijdrage. (Met een begeleidend schrijven van
Dr. A. Pierson.) Haarlem, A. C. Kruseman. 1S63. 8".

Hasselman (J. J.), Beschouwingen over Java, in eene reeks
van artikels geplaatst in het Tielsch Stads en Arrondissc-
meuts Weekblad. Tiel, A. van Loon. 1864. 8".

Verslag aan deu Koning, uitgebragt door de Staatscom-
missie, ingesteld bij 's Konings besluit van 16 Junij 1857
no. 90 , op het adres van F. H. van Vlissingen en negen
anderen betreffende de Europesche kolonisatie in Nederl.-
ludir. Met zeven bijlagcu. Uitgegeven op last van den
Minister van Koloniën, 's Grav., de Gebr. van Cleef. 1858. 8».

Kan (Dr. C. M.), Ontdekkingsreizen van den nieuweren
tijd. Africa. Utrecht, J. L Beijers. 1X71. 8°.

Magazijn (Indisch). Verzameling van werken, opstellen
en berigten aangaande Nederl. Oost-lndië, uitgegeven door
E. de Waal. Batavia, Landsdrukkerij. 181.5. S<>. Tweede
twaalftal. N™. ] 12, in 6 stukken.

Archief (Indisch), uitgegeven door Dr. S. A. Buddingh.
Batavia, Landsdrukkerij. 1849—50. 8». 1̂  jaarg., 12 afl.;
2e jaarg., Ie, 3c— 12e aft.

Tijdschrift voor Nederlandsch-lndië. 10e jg. (N. S. 1"-' jg.)
afl. 1—3. Batavia, 1848, 80.; jaarg. 1849, afl. 1 - 1 2 ;
jaarg. 1850, afl. 1 — 12; jaarg. 1851, afl. 1 —12. Groningen,
1849—51. 80.

Van den heer A. J. Baron Schimmelpenninck van der Oye,
te Paramaribo:

Catalogus der Surinaamsche koloniale bibliotheek. 1862.
's Gravenhage, Mart. Nijhoff'. 1862. 8°.

Van den heer Dr. T. C. L. Wijnmalen, te 's Gravenhage:

BI urne (II. A.), Algemeene beschouwingen naar aanleiding
van art. 105, 106, 107 en 109 van het Reglement op het
beleid der regering van Neêrlandscli-Indui. Akademische proeve.
Leyden, J. W. van Leeuwen. 1857. 8°.

Kaart van Java en Madura op de schaal van 1.100.000
door Le Clercq, op steen gebracht door A. J Bogaerts, te
Breda, 1850. Opgeplakt, 2 bladen, langw. folio.

Memoria historica e politica sobre e comniercio da escra
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vatura entregue no dia 2de Noverabro de 1816 ao Conde
Capo dlstria Ministro do Imperador da Russia por Antonio
de Saldanha da Garaa. Lisboa, 1880. 8».

Weekblad (Aardrijkskundig). Nieuwe serie, onder redactie
van Dr. G. J. Dozy. Amsterdam, 1879—81. 4». 1«jaargang
1879—80, 1" en 2̂  halfjaar. 2= jaargang. 1880—81. 1" half-
jaar n<>. 1 — 11 (27 Dec. 1880).

Zeitschrift (Allgemeine Missions-). Monatshefte für geschicht-
liche und theoretische Missionskunde. In Verbindung mit
einer Reihe Pachmiinner unter specieller Mitwirkung von Dr.
Th. Christlieb und Dr. It. Grundemann, herausgegeben von
Dr. G. Warneck. Gutersloh, 1877—80. 8°. Bd. IV- Vil.

§ 2. A a n w i n s t e n door aankoop .

Onder de aankoopen verdienen vermelding:
Eene verzameling van portretten van Gouverneur-Generaals

on andere Indische waardigheidsbekleeders. Te zamen 75 stuks
in folio, 4" en 8». Afkomstig uit de colllectie van Dr. van
Kaathoven, te Leiden.

Midden-Snmatra. Reizen en onderzoekingen der Sumatra-
expeditie, uitgerust door het Aardrijkskundig Genootschap.
1 S77—'79. Photographie-Albnm. 145 Photographiën op 75
bladen door D. D. Veth. Leiden, E. J. Brill. 1879. 4».
obl. in één doos.

Bovendien werden de volgende werken aangekocht:

Albertis (L. M. d'), New Guinea: what I did and what
L saw. London, 1880. 2 din. 8».

Arriens (P.), Maleisch-Hollandsch Atjehsche woordenlijst.
Amsterdam, J. H. de Bussy. 1880. 8°.

Badings (A. H. L.), Woordenboek voor de zeevaart in het
Hollandsch-Maleisch-Fransch-Engelsch, met verklarenden llol-
landschen tekst. Schoonhoven, S. E. van Nooten en Zoon.
1880. 8".

Canamaque (Fr.), Recuerdos de Filipinas. Cosas, casos y
usos de aquellas islas: vistos, oidos y contados. Madrid,
187 7—79. 2 dln. 8".

Goldstücker (Prof. Th.), Literary Remains. London, 1879.
2 din. 8o.

Hodgson (B. H.), Miscellaneous essays relating to Indian
subjects. London, Triibner & Co. IS80. 2 din. 8".

Mededeeliugen vanwege het Nederlandscue Zendelinggenoot-
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schap. Bijdragen tut de kennis der zending en der taal-, land-
en volkenkunde van Nederlandseh-lndiü. Uitgegeven door
Bestuurders van voornoemd Genootschap. Rotterdam, M. Wijt
en Zonen. 1S79—'sü. 8". Deel XXIII . t ; XXIV.

Meursinge's (A.) Maleisch leesboek voor eerstbeginnenden
en meergevorderden vermeerderd door Mr. G. J. Grashuis.
Eerste en derde stukje. Leiden , Gualth. Kolff. 1879—80. 8«.

Pazos y Vela-Ilidalgo (D. Pio A. de), Joló ltelato his-
tórico-militar desde su descubriemiento par los EspaTioles en
1578 a nuestros dias. Burgos, Polo. 1879. 8".

llmnsey (A.), Moohuniinudsui Law of Inheritance, and
Rights and Relations affecting it. London, 1880. 8».

Semper (Dr. C.), Reisen im Archipel der l'hilippinen.
Zweiter Theil. Wissenschaftliche llcsultatc. Zweiter Band.
Malacologisdie Untcrsuchungen von Dr. Rud. Bergh. Supple-
ment- I left I. Nachtriige und Krgauzungen. Mit sechs Tafeln
Abbildungcn, von denen zwei colorirt. Wiesbaden, (J. W.
Kreidel's Verlag. 1880. 1".

Stone (Octavius C ) , A few months in New Guinea. Illus-
trated. London, Sampson Low. 1880. 8".

Tijdschrift voor Nederlandsen Indie. 18SÜ. Za.lt-Bommel,
Joh. Noraan en Zoon. 1880. 8".

II . AANWINSTEN DER HIHLIOTHEEK VAM HET

INDISCH GENOOTSCHAP.

§ 1. A a n w i n s t e n d o o r g e s c h e n k e n .

H e t M i n i s t e r i e van K o l o n i ë n

verrijkte de bibliotheek met de volgende werken:
Almanak (llegeerings-) voor Nederlandsch-Indië voor het

jaar 1880. Uatavia, Landsdrukkerij. 1880. 8».
Almenak Bahasa Melajoe. Maleische Almanak 1880.

(Vierde jaargang.) Ouder redactie van F. L. Winter. Djok-
djokarta, W .̂ Buning. 1S80. 8".

Bahwa ini hikajat Djahidin terkarang pada bahasa Wolanda
oleh J. A. Uilkens dan dikarangken pada bahasa Melajoe
oleh A. F. von de Wall. Betawi, G. Kolff en Co. 1879. So.

Burg (Dr. O. IJ. van der), Indische spruw. (Aphthae
tropicae). lüene monographic. (Bekroond en uitgegeven door
de Vcrecniging tot bevordering der geneeskundige weten-
schappen in N. 1.) lïatavia, Ernst en Co. 1SS0. 8".
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van het bij (ioevernements besluit (ld. 10
Juni 18(57 N». 2 bevolen onderzoek naar de rechten van
den inlander op den grond op Java en Madoera, samen-
gesteld door den Chef der afdeeling Statistiek ter Algemeenc
Secretarie. Tweede gedeelte. Batavia, Ernst en Co. 1880. 4<>.

Eijdman (P. W.) Diffusie? (Over: Een gewichtig voorstel
in liet belang der suikerindustrie op Java , door J. II. W.
Zuur.) (1877). 8«.

(leider (W. van), Beschrijving van het eiland Java en
zijn bewoners, voor de scholen in Nederl. lndië. 1. 11.
West-Java. 111. Midden Java. IV. üost-Java. Batavia, U.
Kolfl' en Co. 1880. S«.

Kaart (Topographisehc) der residentie Kediri opgenomen
ingevolge Gouverncments Besluit dd. Ü Julij 1866 n». 8 ,
in de jaren 18G1) t;m 1875. In steendruk gebragt aan de
Topographische inrichting te 'sGravenhage op de schaal
1 : 100.000. 1879. 4 bladen in folio.

Mas Ario Poenvo Lelono, Reizen. 2^ Deel. Batavia, 1879. 8».
Mi tra noe tani (Ue vriend van den Javaanschen landman)

samengesteld door K. F. Holle, vertaald uit het Nederlandsen
in het Soendaasch door Raden Karta Wiuata. Zesde deel.
Batavia, Landsdrukkerij. 1879. 8".

Mijer (A.), De agrarische verordeningen in Nederlandsch-
lndië van aanteekeningen en een alphabetisch register voor-
zien. Tweede, herziene en vermeerderde druk. Batavia,
Ernst en Co. 1880. 8".

Naamlijst der Europeesche Inwoners van Nederlandsen -
1 ud.it: en opgave omtrent hun burgerlijken stand, 18cS0. Batavia,
Landsdrukkerij. 1880. 8<>.

Observations made at the magnetical and meteorological
Observatory at Batavia. Published by order of the Government
of Netherlands India. Vol. 111. Meteorological observations
from January l*t 1S76, to December ;JI.»«• 1S78, made under
the direction of Dr. P. A. Bergsma. Batavia, Government
printing Office. 1879. 4".

Oudemans (Dr. J. A. C ) , Ilrnoe alam of wereldbeschrijving
voor de Inlandsche scholen. Eerste stukje. Tweede druk.
Over den vorm der aarde, de beweging der aarde en der
maan, over de jaargetijden, de moessons, de tijdrekening
en de eklipsen. Batavia, Landsdrukkerij. IS79. 8».

Oudeinans (Dr. J. A. C.), Ihnoe alani of wereldbeschrijving
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voor ric inlandsche scholen. Tweede stukje. Over de eklipsen ,
over zouuewijztrs, het vinden van den meridiaan , het bepalen
van geographische breedte en lengte over middelbaren en
waren tijd, en over het maken van kaarten. Batavia, Land-
drukkerij. 1880. S».

Reglement regelende het toezigt op het gebruik van stoom-
toestellen in Nederlandsch lndië. Met eeuige aanteekeningen
door een deskundige. Djokdja, W. Huning. 1880. 8".

Reglement van krijgstucht of discipline voor het krijgsvolk
te lande, van de Vcreenigde Nederlanden, bewerkt ten ge-
bruike bij de toepassing van hetzelve, voor het leger in
Nedcrlandsch-Oost- lndië. Hatavia, 11. M. van Dorp en Co.
187 8. 8".

Robinson Crusoë naar het Hollandscli van (ierard Keiler
door Raden Karta Winata. Hatavia, Landsdrukkerij. 1879. 8".

Serat garios lelampahan nipoen praboc oemajansal. Indeel.
Hatavia, 1879. 8".

Toorn (J. L. van der) dan L. K.. Harmsen, Pada men-
jatakan peladjaran berhitoeng jang akan di tjahari didalam
pikiran dan di batoe toelis oleh sekalian kanak-kanak jang
baladjar ditempat-pengadjaran jang dipoelau poelau Ilindia
nii adanja. Kitab jang pertama. Hetawi, Ogilvie en Co.
1850. 8".

Verslag der Commissie, belast met het afnemen van het
eind-exameu voor de afdeeling „Hoogere Burgerschool" van
hot Gymnasium „Willem Ut" te Batavia in 18/"9. (Batavia,
Landsdrukkerij. 1879.) 8".

Verzameling der verordeningen betreffende de Protestantsche
Kerk in Nederlandsch-Indië. Hatavia, Laudsdrukkerij. 1869.8".

Wall (II. von de) Maleisch-Nederlandsch Woordenboek op
last van het Gouvernement van Nederlandsch-indÜ' samen-
gesteld en, met weglating van al het overtollige, uitge-
geven door H. N. van der Tuuk. Batavia, Landsdrukkerij.
IS? 7--80. 8». 2 dln.

Winter Sr. (C. F.) KawiJavaansch Woordenboek, ten
behoeve van degenen, die Javaausche gedichten weuschen te
lezen, opgesteld. Batavia, Landsdrukkerij. 1880. 8".

Verder ontving de bibliotheek van de volgende collegü-n,
geleerde genootschappen en wetenschappelijke instellingen,
waarmede het Genootschap in betrekking staat:
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G e m e e n t e b e s t u u r van 's G r a v e n ha ge.

Verslag van den toestand der gemeente 's Gravenhage
over het jaar 1S79. 's Gravenhage, Gebr. Guinta d' Albani.
1X80. S".

Di rec t i e der N e d e r 1 audsch- [ u d i s c h e H a n d e l s b a n k
t e A m s t e r d a m .

Nederlaudsch-lndische Handelsbank , boekjaar 1S78. Verslag
van den llaad van Commissarissen aan de Algemeene Ver-
gadering van Aandeelhouders op 2 Juni 1S80. Amsterdam,
0. A. Spin & Zoon. 1880. 4"

D i r e c t i e d e r J a v a s c h e B a n k t e B a t a v i a .

Verslag van den President der Javasche Bank en van den
Raad van Commissarissen, uitgebracht in de Algemeene
Vergadering van Stemgerechtigde deelhebbers, op 29 Mei
J8.S0. 5 ^ Boekjaar 1879 — 1880. Batavia, Ernst &Co. 1880.8°.

D i r e c t i e van he t B a t a v i a a s c b P r a u w e n v e e r
te B a t a v i a .

Verslag van het Bataviaasch Prauweuveer over 1879.
Batavia, G. Kolff en Co. 1880. K

D i r e c t i e d e r K o n i n k l i j k e B i b l i o t h e e k .

Verslag van de aanwinsten der Koninklijke Biblotheek
gedurende het jaar 1879. 's Gravenhage, Landsdrukkerij.
1S80. 8o.

K o n i n k l i j k I n s t i t u u t voor de t a a l - , l a n d e n
v o l k e n k u n d e van N e d . - l n d i i - , te 's G r a v e n h a g e .

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Neder-
landsen-lndiü. Vierde volgreeks. IV. J. 2. 3. 's Gravenhage,
Mart. Nijhoff. 1880. 8<>.

V e r e e n i g i n g t e r beoefen ing van de k r i j g s w e t e n -
schap te 's G r a v e n h a g e .

Verslag der bijeenkomsten 1879 - '80. lie VII" Ver-
slag. 1880—'SI. ie Verslag, 's Gravenhage, C. van Doom
en Zoon. 1880. 8°.

N e d e r l a n d s c h e M a a t s c h a p p i j t e r b e v o r d e r i n g

van n i j v e r h e i d t e H a a r l e m .

Tijdschrift uitgegeven door de Nederlaudsche Maatschappij
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ter bevordering van nijverheid. 4c. reeks, deel IV. (van de
geheele reeks deel XLIII, 1880.) Haarlem, 1880. S°.

Punten van beschrijving voor de 103'' algemeene vergade-
ring en het congres der Nederlandsche .Maatschappij ter bc
vordering van nijverheid op Dingsdag 13 Jnli 1 SSO en volgende
dagen in het concerthuis te Groningen. Haarlem, 1880. S".

A a r d rij k s k u n d i g ( r enoo t s chap te ArasterdaiK.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap , gevestigd
te Amsterdam, onder redactie vau Prof. O. M. Kan en N.
W. Posthumus. Deel IV. n°. -'5. 4. 5. Amsterdam, 1879—'80.4o.

Hijbladen van het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Ge-
nootschap, gevestigd te Amsterdam, onder redactie van Prof.
C. M. Kan en N. W. Posthumus. No. fi. De verslagen om-
trent den tocht met de Willem Barents naaren in de l.Jszee,
in den zomer van 1879. Met eene kaart. Amsterdam, C.
L. Brinkman. Utrecht, J. L. Beijers. 1880. 4».

H i s t o r i s c h G e n o o t s c h a p , geves t igd te U t r e c h t .

Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap,
gevestigd te Utrecht. III. Utrecht, Kemiuk en Zoon.
18X0. 8°.

Werken van het Historisch Genootschap, gevestigd te
Utrecht. Nieuwe serie. N". 29. De rekeningen der grafe-
lijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche Huis, uitge-
geven door D'. II. G. Hamaker. Eerste deel. Utrecht,
18/9. 8«. — No. 31. Lijst van Noord-Nederlandsche Kro
nijken, met opgave van bestaande handschriften eu littera-
tuur, door M>\ S. Muller Fz. Utrecht. 1SS0. 8«.

Provinc iaa l Ut rech tsch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen te Utrecht .

Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering
van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Weienschappen, gehouden den 24 Juni I 87!), en den i9 Juni
1SS0. Utrecht, firma L. E. Hosch en Zoon. 1879--80. 8».

Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergade
ringen vau het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van
Kuusteu en Wetenschappen ter gelegenheid van de Algemeene
Vergadering gehouden den 2-kn Juni 1879. Utrecht, (irma
L. E. Bosch en Zoon. IS79. 8°.
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Registers op de Aanteekeningen van het verhandelde in
de Vergaderingen der section van het Provinciaal Utrcchtsch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , over de jaren
J rf-l'ïi tot en met 1878. Voorafgegaan door eene opgave van
de openiugsreden der Algemeene Vergaderingen. Utrecht.
1879. 8".

Naamlijst der leden op 15 April 1880. Met opgave van
het jaar hunner benoeming. Utrecht. 1881). 8".

Acqnoy (D'\ J. Gr.), Het klooster te Windesheim en zijn
invloed. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsen Genoot-
schap van Kunsten en Wetenschappen Derde deel. Utrecht.
1880. 8«.

V e r e e n i g i n g to t d a a r s t e l l i n g van eene a l g e m e e n e
o p e n b a r e b i b l i o t h e e k te R o t t e r d a m .

Verslag (lSen-eu-twintigste jaiirlijksch) door de Hoofdcomuiis-
sie aan de leden van de Vereeuiging tot daarstelling van eeue alge-
meene openbare bibliotheek en van een daaraan verbonden
Leeskabinet te Rotterdam, medegedeeld in de Algemeene
Vergadering van 4 Februari 1880. Rotterdam, M. Wijt en
Zonen. 1880. 8°.

T w e n t s e he V e r e e n i g i n g t o t b e v o r d e r i n g van

nij v e r h e i d en h a n d e l , te E n s c h e d é .

Maandblad. 1880. n°» J—9. Enschedé, 1880. «o.

V c r e i n f ü r E r d k u nde z u H a 11 e a/s.

Mittheilungen des Vereins fiir Erdkuude zu Ilüle a/s.
1880. Halle, 1880. 8».

B a t a v i a a s c h G e n o o t s c h a p van K u n s t e n en
W e t e n s c h a p p e n te B a t a v i a.

Notulen vau de Algemeene en bestuursvergaderingen van
het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Deel XVII , 2—4. Batavia, 1879. 8».

Tijdschrift voor Indische t a a l , land en volkenkunde,
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen. Deel XXV, aft. ! — 6 ; XXVI, art. 1. Batavia,
1879—80. 8".

Verhandelingen. Deel XXXIX, 2̂  stuk; XLI", 1« stuk.
Batavia, 1879—80. 4°.

Register op de Notulen der Vergaderingen van het. Bata-
viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, over
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de jaren 1867 t/ra 1878, door mr. J. A. van der Ohijs.
Ratavia, W. Bruining en Co. 1879. 8o.

(Catalogus der ethnologische afdeeling van het Museum
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen. Derde druk. Batavia, W. Bruiningen Co. 1880. 8".

Konink l i jke N a t u u r k u n d i g e Ye reen ig ing in
Ned. I n d i ë , te Batavia.

Tijdschrift (Natuurkundig) voor Nederlandsch-Indië uitgege-
ven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeuiging in Neder-
landsch luclië. Deel XXXIX. Zevende serie, deel IX. Batavia
en 's üravenhage, Ernst eu Co., Mart. Nijhoff. 1880. 8".

V e r e e n i g i n g ter b e v o r d e r i n g van geneeskundige
wetenschappen in N.-I. te Batavia.

Tijdschrift (Geneeskundig) voor Nederlandsch- Indië uitge-
geven door de Yereeniging tot bevordering der geneeskundige
wetenschappen in Nederlandsch Indië. Deel XX, aft. 3 , 4;
XXI, afl. I. Hatavia, Lange en Co., Ernst en Co. 1880. 8<>.

Van de Kedactiëu, Uitgevers en Schrijvers ontving men voorts:
Handelsblad (Bataviaasch). Maileditie 1879, n"* 49-5:J;

18S0, n°" 1—59. Batavia, Ogilvie en Co. 1879 SO. kl. folio.
Locomotief (De). Nieuws-, handels- eu advertentieblad.

1879, n°'27S—SO6; l8S0,n<» 1 — 118, 121 — 172, 179—274.
Samarang, de Groot, Kolff en Co. 1879—80. folio.

Bibliographie (Nederlandsche). Lijst van nieuw verschenen
boeken, kaarten enz. 1879. n°s 11—13; 1880, n<" 1—12.
's Gravenhage, Mart. Nijhoff. 1879—80. Sc.

Harkema (G.), Staat der verkoopen van tabak herkorastig
uit Nederlandsch-Oost-Indië gedurende 1880. folio, 1 blad.

Harkema (G.), Het tabaksjaar 1880. Amsterdam, Gebr.
van Es. 1880. 4".

Ileldring (B.j, Open brief aan Mr. N. G. van den Berg.
Amsterdam, 1880. 8«.

Nederburgh (C. B.), Bijdrage tot de interpretatie der artt.
78, al. 2 en 83, vau het lieg. Reglement van Nederl.-ludië in
verband met art. 3 van het Reglement op de Recht. Org. in N.-l.
Academisch proefschrift. Leiden, A. II. Adriani. 1880. 8".

Waal (II. L. E. de), De invloed der kolonisatie op het
iulandsch recht in Nederl. Oost-lndie. Academisch proefschrift.
Haarlem, G. van den herg, 1S80 8».

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:46AM
via free access



VüUSLAO. LXV

Eindelijk verkreeg de bibliotheek ten geschenke:
Van den heer G. Harkema, te Amsterdam:
Actes dn Congres international de botanistes, d'horticul-

teurs. de nrgociants et de fabricants de produits du règiie
yc'gótal tenu a. Amsterdam, en 1877, sons Ie patronage de
S. M. Ie Roi des Pays -Has. Leirle, A. W. Sijthoff 1879. 80.

Van den heer C. E. van Resteren, te '.s Gravenhage:
Brief (Open) aan Zijne Excellentie M*'. VV. Baron van Golt-

stein, Minister van Koloniën te 's Gravenhage. Samarang,
C. L. Baier. 18S0. 8".

Van den heer mr. G. M. van der Linden , te's Gravenhage:
Cliumaceiro Az. (A. M.), De natuurlijke hulpbronnen

van de kolonie Curacao, 's Graveuhage, Gebr. Belinfante.
IS79. 8».

Van Dr. J. E. de Vrij, te 's Gravenhage:
Patschisi. Een Indische Puffspiel.

§. 2. Aanwins ten door aankoop.

Alcock (II), The Capital of the Tycoon, a narrative of
a three years residence in Japan. 1859—(52. London,
1863.2 vols. 8". With Maps and beautif. Ohromolith.

Anderson (John), Political and commercial considera-
tions relative to the Malayan Peninsula, and the British
Settlements in the Straits of Malacca Prince of Wales
Island, 1 824<. 4".

Annales de l'extrême Orient. Revue il lustree asiatique
et océanienne mensuelle, sous la direction de M. le Comte
Meyners d'Estrey. Paris, 1879. 8». 1« ann<:e. n"' 1 — 12.

Ausland (Das). Ueberschau der ueuesten Forschungen auf
dem Gebiete der Natur- , Erd-und Volkerkunde. 187!).
Stuttgart. J. G. Cotta. 1879. 4°

Barth (A.), Les religions de 1'Inde. Paris, 1879. 80.
Heest Holle (J. du Ily van), Indie een lastpost voor

Nederland, 's Gravenhage, H. C. Susan Clïzoon. 1879. 8".
Berg (N. P. van den), Nederlands politiek tegenover

Indië. Brief aan den heer mr. J. van Gennep Hatavia,
G. Kolff en Co. 187 8. 8".

Bloemen Waanders (F. G. van), üe overgang van com-
munaal in individueel grondbezit op Java. 's Gravenhage,
II. C. Susan CHzoon. 1879. 8".

Bloemen Waanders (F. G. van), Moet Nederlaudsch-Indii;
4e Volgr. V. v
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conservatief of liberaal gereseerd worden? 1. De houlbos-
schcit op Java. II . De voedingsmiddelen op Java. I I I . De
algemeene inlandsche hoofden op Java. IV. Het grondbezit
op Java. V. Bijzondere opmerkingen, 's Gravenhage, IT. 0.
Susan ClIZoon 1879. 8". 2 stkn.

Blommen (Van) (F. G. van Bloemen Waanders), Indische
schetsen. No. 1. Hen koffijpraatje. No II . Senenans eu
races. sGravenhage, II C. Susan CHZoon. 1879. S"

Brief (Open) aan den heer II. A. Insinger, over zijn aan-
vallen in de Tweede Kamer tegen de Indische „Planters"
door geen planter. Amsterdam, M. M. Olivier. 1879. 8».

Buckley (11 B.), The irrigation works of India, and their
financial results, being a brief history and description of the
irrigation works of India , and of the profits and losses with
they have caused to the State. London , 1880. 8".

Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsen-Indië. Onder
redactie van J. Evers en P. van der Weide. 'sGravenhage,
1879—80. 8». Deel XVII. Afl. 2—k

Century (The Nineteenth). A Monthly Review. London ,
C. Kegan Paul and Co. 1878. 8».

Chumaceiro Az. (A. M.), Is Curacao te koop? den Haag,
Gebr. Beliufante. 1878. 8».

Chumaceiro Az. (A. M.), De natuurlijke hulpbronnen van
de kolonie Curacao, 's Gravenhage , Gebr. Belinfante. 1879. 8n.

Crawford (J. C.), Recollections of travel in New Zealand
and Australia. With maps and illustrations. London, 1880. So.

Dacosta (J . ) , Political and financial requirements ol British
India, as set forth in a petition óf the British Indian Asso-
ciation of Calcutta to Both Houses of Parliament. London,
1880. So.

Day (Rev. L;il Behari), Bengal peasant life. London, Mac-
millan and Co. 1S7S. 8«.

Dutt (Shoshee Chunder), India, Past and Present; with
minor Essays on cognate subjects. London, Chatto and Wiu-
dus. 1880. 8".

Economist (De). Tijdschrift voor alle standen, ter bevor-
dering van welvaart, door verspreiding van eenvoudige begin-
selen van staathuishoudkunde. I 879. Jan. -Mei, Juli—Oct.,
Dec. Amsterdam, J. II. Gebhard en Comp. 1S79. 8„

Klont (Jhr. M. E. F.), De oprichting eener nieuwe Oost-
Indische Compagnie. 'sGravenhage, .Mart. Nijholf. 1879. So.
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VKRSLAO. LXVTI

Fabri (D. Fr.), Bedarf Deutschland der Colonien? Eine
politisch-ökonomische Betrachtung. Gotha, A. Perthes.
1879. 80.

Fawcett (H.1, Indian Finance. Three essays, (republished
from the „Nineteenth century",) with an Introduction and
Appendix. London, Macmillan and Co. 1880. So.

Fraissinet (P.), Eenige West-1 ndische koloniën na de
emancipatie. Amsterdam, C A. Spin en Zoon. 1879. So.

Gids (De). Drie en veertigste jaargang. Derde serie, zeven-
tiende jaargang. 1879. Jan. Oct., Dec. Amsterdam , P. N. vau
Kampen en Zn. 1879. 8".

Gids (de Indische). Staat- en letterkundig maandschrift.
Directeur: O. E. van Kesteren, met veler medewerking.
Redacteur van de rubriek Koloniale Litteratuur: Dr. T. O.
L. Wijnmalen. Amsterdam, J. II. de Bussy. 1879. 8°. Afi.
Jan.— October , Dec.

Grünewald (A.). Wie kann Deutschland Colonialbesitz
erwerben? Praktischer Vorschlag zur Lösung der Colonial-
frage. Mainz, Eg. Faber. 1879. 8».

Heim (Jhr. Mr. H. J. van der), Finantiëele aanteekeningen.
's (Jravenhage. W. P. van Stockum. 1878. 8".

Irwin (H. C ) , The Garden of India; or chapters on Oüdh
history and affairs. London, 1880. 80.

James (A. G. F.), Indian Industries. London, 1880. 8«.
Jeekel (C A.), Eenige beschouwingen over „De Waarheid''

over onze vestiging in Atjeh van den Luitenant-Generaal J.
van Swieten. 's Graveuhage, H. J. Sternberg. 1879. 8».

Jenkinson, The conduct of the Dutch, relating to their
Breach of treaties with England, particularly their Breach
of the articles of capitulation , for the Surrender of Surinam ,
in 16(5 7 & . . . with a full Account of the Case of J. Clifford . . .
the Parliamentary and other Proceedings upon Mr. Clifford's
Case, during the Reigns of King William and Queen Anne.
London, 1760. 8».

Mededeelingen van wege het Nederlandsche Zendelingge-
nootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-,
land en volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Uitgegeven
door Bestuurders van voornoemd Genootschap. Rotterdam,
Deel XXII. 4 ; XXIII . 2—4. 1878. 80.

Minto (Lord) in India. Life and Letters of Gilbert Elliot,
first Earl of Minto from 1*07 to 1814 while Governor-
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General in Tndia. Edited by his Great niece the Countess of
Minto. London, 18S0. X».

Nienwenhuijzen (F N. ) , Ken woord over ,, De waarheid"
van Generaal van Swiete:i. 's Gravenhage, D. A. Thieme.
1879. 80.

Notulen van de Algemeene en Bestuurs vergaderingen van
het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Deel XVI. N° 1—4; XV11 , no 1. Batavia, W. Bruining.
1879. 80.

Oesterreicher (F. L. Freiherr von), Aus fernern Osteu nnd
Westen. Skizzen aus Ostasien. Nord-und Snd-Amerika. Mit
5 Illustrationen. Wien , A. Hartleben. 1879. 8".

Overzigt (Chronologisch) der geschiedenis van Nederlandsen
Oost-Indien. 8u. obi. (Hiervan bestaan slechts 3 exx.)

Praag (Semi, van), Een iniraigratiefonds voor Suriname.
Amsterdam, M. M. Olivier. 1879. 8°.

llousset (Lt'on), A travers la Chine. Paris, Hachette et C'«.
1878. 8°.

Sachot (O ) , Itécits de voyages. Nègres et Papous. L'Afrique
equatoriale et la Nouvelle Guinee. Paris, 18?!t. 12»>o.

Spencer St. John, The life of Sir James Brooke, llajah
of Sarawak. from his personal Papers and Correspondence.
London, 1879. ho.

Swieten (J. van), De waarheid over onze vestiging in Atjeh.
Met eene kaart van Atjeh en een plan van den Kraton.
Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon. 1879. 8".

Swieten (J. van), Open brief aan generaal P. G. Booms.
Rotterdam, Nijgh en van Ditmar. 1879. 8°.

Todd (Alph.) Parliamentary government iu the British
Colonies. London, Longmans, Green and Co. 1S80. 8«.

Tijdschrift voor Nederlaudsch lndië van Dr. W. II. Baron
van Iloevell. Nieuwe serie, 8c jaargang. Zalt-Bommel, Joh.
Noman en Zoon. 1879. 8'>. An\ J:in.—April, Juni—Dec.

Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde,
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen. Deel XXV, afl. 1— 3. Batavia, W. Brui-
ning. 1879. 8".

Tijdschrift (Indisch militair). 1878. Afl. Juli—Dec. Batavia,
G. Kolft' en Co. 1878. 8°.

Verwaandheid (De) van de technici contra de kommiezery.
Een woord naar aanleiding van „Over den waterstaat in
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Ned.-1'.idie" door C. L. F. Post. Door een Koinmies. Delft,
18/9. -So.

Veth (P. J ) , Java. Geographisch, ethnologisch, historisch.
Haarlem, de Erveu Kohn. 1879-80. S<>. Afl. 38—40.

Vliet (L. van "\V. van), Internationaal regt. Regtsvragen
over nederzettingen van niet-Nederlanders in den Nederlandsch-
lndisclieu Archipel, 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 1S7'J.
8«. 3 stkn.

Vlugschriften over Indische aangelegenheden door C. E. van
Kestereu en anderen. 11. Vervolg op: Eenige kanttcekenin-
gen op de Indische begrooting voor 1879 door een Indisch
Ambtenaar. Amsterdam, J. II. de ISussy. 1878. 8".

Waal (E. de), Onze Indische Financiën. Nieuwe reeks
aanteekeningen. 111. 's Gravenhage, Mart. Nijhoff. 187'.). 8».

Weber (E. von), Die Erweitcrung des deutschen Wirth-
schai'tsgebiets und die Grundlcgung zu iiberseeischen deutschen
Staaten. Ein driugendes Gebot uuserer wirthschaftlicher Noth-
lage. Leipzig, A. ïwietmeyer. 1879. 8".

Webster (R. G.), The trade of the world Our present
system of commerce examined. London, 1880. 8".

Wetgeving (De Indo-Nederlandsche). Staatsbladen van Ne-
derlandsch lndiii, bewerkt en met aanteekeningen voorzien
door J. Boudewijnse en G. II. van Soest. Haarlem, 11. M.
van Dorp, liatavia, H. M. van Dorp en Co. 1880. 8".
13<=— 15e Afl

Wheeler (J. Tal boys), A short history of India and the
frontier States of Afghanistan, A'ipal and Burma. With maps
and tables. London, Macmillau and Co. 1880. 8°.

White (Col. S. Dewé), Ludiau Reminiscences. London,
1880. 8o.

(Wijck (H. C. van derj), Onze politiek. Door een ledig-
ganger. 's Gravenhage, de Gebroeders vau Cleef. 1879. 8".

's G r a v e n h a "• e

Dr. TH. CH. ]J. WUNMALEN'.
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