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Door den Secretaris wordt de vrees geuit, dat de 2e aflevering
der Bijdragen niet tijdig gereed zal zij 11 wegens te late ontvangst
van de voor de pers gereed gemaakte kopij. Ter verzekering eener
tijdige verschijning van het tijdschrift, telkens op 1<>. Januari ,
lo. April, lo. Juli eu 1". October van elk jaar, geeft hij daarom in
overweging, als vaste regel aan te nemen, dat de kopij voor elke
aflevering aan de Redactie worde ter hand gesteld zes, of althans
minstens vier weken vóór den vastgestelden datum der uitgave.
Zonder beraadslaging vereenigt de Vergadering zich met dit voorstel.

Niets meer hierna aan de orde zijnde, wordt de Vergadering door
den Voorzitter gesloten.

272STE BESTUUESVERGADERING.

GEHOUDEN 17 APRIL 1886.

Tegenwoordig de heeren van Rappard (Voorzitter), van
Deventer (Onder-voorzitter), J. H. de Groot (Penningmeester),
Robidé van der Aa, Matthes, Kielstra, Juynboll, Niemann ,
Schlegel, Wilken en Wijnmalen (Secretaris).

Afwezig, met kennisgeving, de heeren Riedel en Snouck
Hurgronje.

De notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering worden
gelezen en goedgekeurd.

Door den Secretaris wordt opgave gedaan van de sedert de vorige
bijeenkomst verkregen boekwerken, waarbij tevens wordt medege-
deeld de ontvangst van:

lo. eene missive van den Minister van Marine van 14 April
1886, Letter A , no. 6 9 , ten geleide van een exemplaar van het
Jaarboek voor de Koninklijke Nederlandsche Zeemacht 1884/85.
Onder dankbetuiging, ten vervolge, opgenomen in de Bibliotheek.

2». eene i-.issive van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen,
te Amsterdam, van 15 Maart j l . , no. 4 , ten geleide van de laatst
verschenen deelen XXIV en XVI der Verhandelingen, afd. Natuur-
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272STE BESTUURSVERGADERING. CXLt

kunde en Letterkunde. Onder dankbetuiging, ten vervolge, opge-
nomen in de Bibliotheek.

3o. eene missive van den Directeur van het Rijks-Museum van
Oudheden te Leiden van 29 Maart j l . , n<>. 5 2 , houdende mede-
deeling dat de //Beschrijving der Indische Monumenten van het
Rijks Museum van Oudheden// in de eerste helft van het vorige
jaar bij de firma E. J . Brill te Leiden in het licht verschenen en
het in den handel brengen daarvan door de Regeeriug aan die firma
opgedragen is , bij welke firma men zich van exemplaren kan voorzien.

De Secretaris deelt mede dat een exemplaar van de door hem bij
schrijven van 27 Maart jl. aangevraagde //Beschrijving der Indische
Monumenten// bereids door hem is verkregen en ter visie ligt.

40. eene missive van het Verein der Geographen an der Univer-
sitiit Wien, van April j l . , n». 378, ten geleide van enkele vroegere
Verslagen der Vereeniging, onder mededeeling dat een compleet
exemplaar dier Verslagen niet meer voorhanden is. Plaatsing der
gezonden exemplaren, onder dankbetuiging.

Nog wordt medegedeeld, dat zijn ontvangen:
1». eene missive van de Public Library, Muzeums, and National

Gallery of Victoria, te Melbourne, van 25 Februari 11., houdende
dankbetuiging voor de laatstelijk toegezonden Instituutswerken en
Bijdragen.

Voor kennisgeving aangenomen.

2o. eene missive van het Bestuur van het Verein für Geographie
und Statistik, Frankfurt am Main, houdende mededeeling van het
overlijden van den Eere-Voorzitter van het Verein, Dr. med. üeorg
Varrentrapp.

Voor kennisgeving aangenomen.

3o. eene missive van de Directie van de United States Geological
Survey, te Washington, houdende verzoek om nauwkeurige opgave
van den naam en de plaats der vestiging van het Instituut en van
alle verdere bizonderheden, welke van belang kunnen worden geacht
bij de vervaardiging der lijst van instellingen, waarmede ruiling
van werken plaats heeft.

De Secretaris deelt mede, dat h i j , ter voldoening aan het verzoek,
de bij de missive gevoegde nota, ingevuld, heeft terugzonden.

4». eene missive van de Directie van het Verein für Erdkunde
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in Leipzig, houdende verzoek om te willen deelnemen aan de voor-
genomen feestvieiïng ter gelegenheid van het 25jarig bestaan dei-
Vereniging op 1 en 2 Mei a. s.

Overeenkomstig het voorstel van den Voorzitter wordt besloten
een brief van gelukwensch aan het feestvierend Genootschap te richten.

5o. eene nadere missive van de Directie van eerstgeineld Verein,
waarbij, onder kennisgeving dat vóór korten tijd de jaargang 1884
met Atlas van de «Mittheilungen" van het Genootschap is ver-
zonden , het verzoek wordt gedaan om, zoo mogelijk, alsnog de
leemten in de dusver aangeboden verzameling van de Instituuts-
werken en Bijdragen aan te vullen.

Den Secretaris wordt opgedragen, voor zoover het nog mogelijk
is . aan het gedaan verzoek te voldoen.

6°. eene uitnoodiging tot deelneming aan den VI Deutschen Geo-
graphentage in Dresden, den 2S—30 April a. s., met bijvoeging
van eenige exemplaren van het programma der werkzaamheden.

Voor kennisgeving aangenomen, daar, bij rondvraag blijkt, dat
geen der aanwezige leden van liet Bestuur genegen is ter bestemder
tijd naar Dresden te begeven.

7<>. eene missive van het Comité ter organisatie van het zevende
internationale Oriëntalisten-congres te Weenen, houdende verzoek
tot deelneming aan het Congres, hetwelk van 27 September tot
2 October a. s. zal worden gehouden. Bij de gedachtenwisseling hierover
blijkt dat wellicht de heeren Schlegel, Snouck Hurgronje en de
Goeje aan het Congres zullen deelnemen, in welk geval zij zouden
kunnen worden uitgenoodigd het Instituut daarbij te vertegenwoor-
digen. Eene beslissing hieromtrent wordt echter tot eene der volgende
vergaderingen uitgesteld.

80. missives van de heeren P. Maas Geesteranus, te Delft, A.C.
Hoogeveen en mr. H. H. de Neys, te 'sGravenhage, houdende be-,
richt van de aanvaarding van het lidmaatschap van het Instituut.
Voor kennisgeving aangenomen.

9o. twee bri of kaarten van Commissarissen van het Instituut te
"Batavia, houdende, de eerste, mededeeling van de aanvaarding van
het lidmaatschap door den heer J. Stormer te Batjan, met ingang
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van 1 Januari 1886, en, de tweede, het verzoek mn mede met
ingang van hetzelfde tijdstip, tot lid van het Instituut te benoemen
den heer J. J. Meijer, controleur der 2e klasse bij het binnenlandsch
bestuur te Rangkas-betoeng (Bantam).

Tegen liet gedaan verzoek wordt geene bedenking gemaakt en wordt
den Secretaris opgedragen daarvan aan Commissarissen mededeeling
te doen.

10o. eene missive van den heer llelfrich, asp. controleur ter hoofd-
plaats Benkoelen , waarbij hij, onder mededeeling van de aanvaarding
van het lidmaatschap en de voldoening der verschuldigde contributie
over 1885, kennis geeft tot dusver alleen het Xe deel, 4e stuk,
der Bijdragen te hebben ontvangen, met verzoek tevens om, zoo
mogelijk, alsnog de geschriften te mogen ontvangen, die gedurende
het jaar van zijne toetreding als lid zijn uitgegeven.

De Secretaris deelt mede dat hij bereids aan het gedaan verzoek
heeft voldaan.

Der Vergadering wordt bericht dat overleden is het lid D. Maar-
schalk , te 's Gravenhage. Hiervan wordt aanteekening gehouden.

Namens het lid L. K. Hannsen, te Leiden, biedt de Secretaris,
ter opneming in de Bijdragen, aan een opstel over het Nederduitsch-
Maleisch Woordenboek van den heer Klinkert. Om bericht en raad
in handen gesteld van de heeren Matthes en Niemann.

Door de Commissie, bestaande uit de heeren Harmsen, Juynboll
en Matthes en belast met het onderzoek der door den heer F. von
Faber ter uitgave aangeboden geschiften, wordt bij monde van laatst-
genoemde daarover rapport uitgebracht. Zij deelt mede dat het medelid
Harmsen haar de volgende nota heeft overgelegd :

"Bijgaande Mss. mij aangeboden bij missive dd. 28 Dec. a. p.
door Uwen Secretaris, hebben tot titels:

1». üMa/atf /«//ara Poetöra, gemerkt no. 25 ;
2». &?*?> éaroawö' ^w;,oe7 ifo&ü^, gemerkt n«. 2 ;
3". iS)ü7> fo«üA»»/a iS)«?6"̂  T^aw^/fly '̂«ÖWSK» ^;oe/a i^wA J!/oe-

^#ww«rt?, gemerkt n». 1 6 ;
4*. Pawfoe» /3«»io<?» ü/ïzfo/oe, n". 22»;
5<>. //«7aA A/fe/a^ pffrtfo waw/afai-a» Pos/!/ /tëAWv's, no. 19.
Het eerstgenoemde Ms. is niet onbekend in de Maleische literatuur;
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reeds Werndly maakt er in zijn Boekzaal p. 316, no. 14 gewag
van, met de opmerking (die trouwens omtrent zooveel andere Ma-
leischc verhalen kan gemaakt worden): "de geschiedenis van Indara
Patara handelt van vele beuselachtige dingen, doch is niettemin bij
de Maleiers in achting, wetende de jeugdt zich byzonder daer mede
te vermaken.'/ En , voegt hij er bij: //Dit boekje geeft eene zeer
goede taal op, doch de stijl is wat kort, en daardoor eenigzins
duister.'/ Genoemde schrijver schijnt echter in het handschrift in zijn
bezit nog al vertrouwen gesteld te hebben, te oordeelen althans
naar de zeer vele aanhalingen daaruit in zijne Maleische Spraak-
kunst voorkomende. Jammer dat Werndly heeft vergeten op te geven
hoe groot het manuscript, in zijn bezit, was.

Dat in de Bibliotheek der Leidsche Academie is volgens Dr.
Pijnappel (Catalogus Mal. Hss. p. 171) 311 bl. fol. groot, dus
belangrijk grooter dan het hierbijgaande, dat slechts klein 4°, 223
pag. telt.

Ook van der Tuuk geeft dit Hss. op onder n°. 9 (Short account
of the Malay manuscripts belonging to the Eoyal Asiatic Society)
één 160 pag. fol., nog één 151 pag. en nog één //small 4>to of 262
pages.// Het is niet van belang ontbloot na te gaan hoe groot de
verschillende handschriften zijn, want in de kunst van een verhaal
in dezelfde taal grooter te maken of te verkorten, zijn de inlanders
nog niet ver gevorderd.

Moge menig Maleisch handschrift van geschiedkundigen inhoud,
gelijk te stellen zijn met verhalen voor kinderen , zooals bij ons Klein
Duimpje, Eoodkapje etc. wat den inhoud betreft — te betreuren
is het, dat niet dergelijke handschriften in druk zijn verschenen,
niet alleen om er de taal uit te leeren, maar vooral ook om er den
mfowflfe/- uit te leeren kennen. En met hoeveel graagte de inlander
zelf die verhalen leest moge blijken uit zijn voortdurende lust om
ze over te schrijven. Hierin trouwens ligt het, dat wij wel hand-
schriften genoeg kunnen machtig worden, doch y£oe overgeschreven!
Ware er een Maleische Grimm of Goeverneur, die steeds zoo aan-
trekkelijk en gevoelvol die oude fabelen, als 't ware in hunne oor-
spronkelijke kleeding kon steken, gelijk beide beroemde mannen,
het zou niet twijfelachtig zijn of reeds een tal Mal. Handschriften
zou reeds lang als boekwerken in den handel verkrijgbaar zijn.
Dat dit nu ecluer niet 't geval is, is voor een groot gedeelte te wijten
aan 't gehalte dier Hss., die in redactie en zuiverheid van taal
gewoonlijk zooveel te wenschen overlaten, Hoe gaarne zagen we
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deze «Hikajat TndSra PoetSraw iii druk verspreid, gelijk naar we
meenen in 't Makassaarsch 't geval is. Echter niet overeenkomstig
' t aangeboden manuscript.

Volgens de schrijfwijze en spelling bevroeden we, dat het Ms. door

een Maleier van Soematra is overgeschreven ' ; en wel door een

Maleier die op school zuiver Maleisch heeft gezien, doch het in zijn

schrift volgt zoover 't hem goed dunkt. B. v.:

£jcJli (padaugnja) voor piidangnja;

voor tahoen;

v indahi*;

// sama;

// goenoeng:

(djihin) voor djin (geest);

voor radja;

// kaampat;

// kaiitas;

<!u!j\ '/ oleh;

,_$Oo " dari;

li\i " pada; om tot deze enkele foutieve voorbeelden ons

te bepalen.
Bedenkelijker nog schijnt ons de schrijfwijze van de eigennamen

toe en komt het ons voor dat de overschrijver zich daaromtrent niet
druk gemaakt heeft. Vergelijkt men die namen toch b. v. met die
door van der Tuuk in bovengenoemd // Short account // opgegeven
dan krijgt men nog al belangrijke verschillen. B. v.:

(Sahidana) i. p. v. Shahsiyan;

(Indara kilan) '/ Ind&ra kila;

(Samandarakan) " Samoedara;

(Koemala raqna soeri) // Koemala tótna Sari;

(Samat?) " . Samanta poera;

y (Bakaram pasap) " Bakarma poespa.

Vergelijkt men de drie proefstukjes door van der Tuuk t. a. p.

i Het Hs. vertoont trouwens de hand van wel dn'e verschillende personen;
van dezo drie sohijut het deu laateten te doen geweest te zijn hot Hs. af te raffelen,
naar de fouten en het leelijke schrift te oordeeleu.
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opgegeven met de overeenkomstige van dit hs. blz. 2 van onderen,
dan blijkt duidelijk dat de afsclirijver een beter handschrift voor zich
gehad heeft, doch wat hein onduidelijk of niet spoedig genoeg te
begrijpen voorkwam eenvoudig heeft veranderd of weggelaten; een
fout trouwens die door menig overschrijver wordt begaan. Zoo zegt
hij dat 40 afhankelijke vorsten, die immer als adjudanten dienst
deden bij Bakarma (poespa) gekleed waren met vergulde kleederen
(pakajan jang kaamasan). Voor ^a/J-a/tf», zal inen echter wel te lezen
hebben /««/fal of Xw/a^, de perzische fez of muts of wellicht een
soort diadeem; doch door onbekendheid met die woorden heeft de
schrijver gemeend ze met 7;aX-«/aw te mogen verwisselen.

Zonder dus verder in te dringen in de taal van het handschrift, meenen
we, dat het bovenstaande genoeg zal zijn, om een niet te groot
vertrouwen in het Hs. te stellen — waarom we het ook niet voor uitgave
kunnen aanbevelen. Bovendien heeft de inzender gemeend, dat eene
vertaling en aan teek eningen overbodig te achten zijn (althans hij heeft
die er niet bij ingezonden). Tot recht verstand van den inhoud en
beoordeeling daarvan zijn die juist voor menig lezer noodzakelijk.

Meer gunstig nog zou onze opinie omtrent dit hs. kunnen zijn,
indien het geheel in 't Minangkabausch ware geschreven, een tak
der Maleische taal, die niet genoeg bestudeerd kan worden. Is wel-
licht de inzender genegen het hs. nauwgezet natezien in overeen-
stemming met andere en er vertaling en aanteekeningen bij te geven;
dan zou naar onze bescheidene meening de uitgave er van wel op
den weg van het Koninklijk Instituut liggen.

Het 2e handschrift is een dichtstukje, zooals er zeer vele gevonden
worden; bovendien van weinig belang. Het bevat een aautal zede-
lessen aan de /farf/fo ontleend (door den overschrijver ifadVfc ist/aw^
^Vara/" genoemd); vol Arabische woorden, die voor een groot deel
foutief gespeld zijn, hoewel de schrijver zegt: «dari pada bahasa Arab
pakir djawikan //; 't is een godsdienstige rijmelarij om tot getrouwe
plichtsbetrachting aan te sporen {CZfö&̂wt £//« •wo7#/>foe£ J/oe/^WM/^/,
lo&t/n «OCToaift/a &>&/• /a/ioezrai!, zie blz. 6 , r. 3 v. b.).

Overeenkomstig den inhoud heeft het Hs. dus geen wetenschap-
pelijk belang. De taal laat verder zeer veel te wenschen over: bijna
geen regel bevat het stuk, of er zijn taalfouten in aan te wijzen;
te veel zelfs om er eenige van te noemen. Het stuk draagt alle
kenmerken ter Westkust van Soematra te zijn geschreven en wel door
of ecu zeer o'ioordeelkuudig onderwijzer bf een pas beginnende leer-
ling, die zich aan overschrijven heeft gewaagd.
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Het slordig geschreven derde manuscript bevat een beschrijving
van de ziekte en het afsterven van zekeren Sjaicli Tjangking. Hierbij
moeten we opmerken, dat bij de Mohainmedaausche Maleiers van
Socinatra niet het minste bezwaar bestaat tot het aannemen van den
hoogen titel Sjaich. Deze heer Tjangking was de zoon van Sjaicli Djilal
'Oeddin (pag. 2) , wellicht dezelfde padri, die een verhaal geleverd
heeft omtrent de nog lang niet vergeten onlusten in den padri op-
stand ter Soeniatra's Westkust; welk verhaal is uitgegeven door
Dr. de Hollander (Meursinge, Maleisch leesboek 5e stukje). Tjang-
king is de Sjaich genoemd, wellicht naar zijne geboorteplaats, doch
zijn verheven (magah)uaam is Moehammad, onder welken hij bij de
bedevaartgangers bekend is.

De dichter, (of liever rijmelaar) vertelt ons op de eerste bladzijde
hoe hij als 't ware in een extatischen toestand verkeerde en na 't
middaggebed pen en inkt neemt om genoemden sjaich te verheerlijken.
Hij vergat echter in zijn verrukking te bedenken dat j^awy geen
Maleisch is en dat cijjcÏJ — ü^J moest geschreven worden. Verder
wordt medegedeeld hoe onze Sjaich een gezwel aan zijn hals krijgt,
welk gezwel doorbreekt zoodat het bloed in zijn keel loopt en in
zijn mond een vocht als hars achterlaat. Hoe hij echter lijdt: geen
ontevreden geluid wordt er uit zijn mond vernomen, liet schijnt dat
die ziekte in den omtrek van zijn verblijf bekend wordt, zoodat van
alle kanten een menigte volks toestroomt om hem te zien en vooral
des Vrijdags te hooren spreken. Wat hij verder zegt, de raadge-
vingen die van zijn lippen komen en vooral veel flauwiteiten om
hem op te hemelen, vullen het overige gedeelte van het gedicht.

Eenige waarde heeft naar ons inzien dit gedicht niet. Of het zou
moeten zijn om de taal waarin liet geschreven is , want liet is geheel
Minangkabausch. Doch het is zoo vol fouten en zoo onregelmatig
geschreven, dat we tamelijk veel moeite gehad hebben om uit 't stuk
wijs te worden. Het Hs. zou dus een goede oefening zijn voor hem,
die zich op dat dialect weuscht toe te leggen; docli voor opname,
al was het ook met eene vertaling, in de werken van het Instituut,
is het te zouteloos.

Evenmin kunnen we de opname aanbevelen van de pantoens (i)22
stuks) in 't vierde manuscript vervat. De geachte inzender hoeft toch
inoeielijk kunnen meenen, dat het Instituut zoo grifweg die pantoens
zou doen drukken in zijne werken. Verre de meeste toch zijn zonder
vertaling of aanteekeningcn niet leesbaar. J a , de woorden zijn te
vertalen, doch ieder deskundige weet, dat men daarom den zin van

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:22AM
via free access



ciLvin 272STE BESTUURSVERGADERING.

den pantoen nog niet altijd vat: want bij menige pantoen is de be-
teekenis dikwijls zeer ver te zoeken ; en aangezien juist zoo menige
volkstrek uit de inklceding der pantoens blijkt, kunnen ze niet dan
na nauwgezette studie, die in vertaling of aanteekening moet blijken,
worden in 't licht gegeven.

Deze pantoens, zoo keurig net geschreven, zijn bovendien in 't
Minangkabauwsch opgesteld. We mogen niets anders wenschen, dan
dat de inzender ze geheel of gedeeltelijk zal willen bewerken om ze
opnieuw het Bestuur van het Instituut aan te bieden.

Onbekendheid met de uitgave van het vijfde Hs. door Gerth van
Wijk, (Dl. XLI "Verh. v/h Bat. Gen. van K. en W.) is zeker reden,
dat de inzender het voor uitgave heeft aangeboden.

Om genoemde reden mogen we ons echter ontslagen achteu van
een nadere beschouwing omtrent dit hs. te leveren."

Met den inhoud dezer nota van den heer Harmsen zich geheel
kunnende vereenigen, stelt de heer Matthes, ook namens zijn mede-
lid .fuynboll, voor de aangeboden handschriften aan den geëerden
inzender terug te zenden onder medeeling, dat zij, gelijk zij zijn
aangeboden , niet in aanmerking komen voor eene uitgave vanwege
het Instituut.

Naar aanleiding van een tweetal brieven, door hem van 't medelid
Snouck Hurgronje ontvangen, deelt de Secretaris mede dat diens
Arabische reis hem aanleiding heeft gegeven tot het in gereedheid
brengen van eene reeks van opstellen over verschillende onderwerpen,
waarvan de eerste o. a. zal handelen over het ontstaan en de betee-
kenis der stad Mekka, haren eigenaardigen regeeringsvorm in ' t
verleden en heden en de huidige politieke toestanden aldaar. Bij die
studiën reeks zoude een aantal, waaronder zeer zeldzame en in ' t
geheel niet verkrijgbare photographiën gereproduceerd moeten worden.

In overleg met den geëerden Schrijver heeft de Secretaris de kosten
van een en ander doen ramen, en terwijl hij eene opgave daarvan aan
de Vergadering overlegt, wenscht hij thans haar gevoelen te ver-
nemen zoowel over de wensehelijkheid der uitgave zelve als over de
wijze van uitvoering, ook in verband met den toestand der geld-
middelen van het Instituut.

Terwijl dez< mededeeling door de Vergadering met belangstelling
wordt vernomen, wordt daarover uitvoerig van gedachten gewisseld,
waarbij achtereenvolgens wordt besproken, of en in hoeverre het
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wenschelijk zou zijn de studiën-reeks des heeren Snouck Ilurgronje
hetzij afzonderlijk uit te geven, hetzij in achtereenvolgende afleve-
ringen der Bijdragen te doen opnemen; of bij eene eventueele afzon-
derlijke uitgave niet de financieële ondersteuning van het Ministerie
van Koloniën mag worden gevraagd, dan wel of die uitgave geheel
of gedeeltelijk aan het particulier initiatief van den een of anderen
uitgever kan worden overgelaten, en of, ingeval van ondersteuning
vanwege het Instituut, niet het recht moet worden voorbehouden,
dat de leden dier instelling het uit te geven werk voor verminderden
prijs zouden kunnen verkrijgen.

Ten gevolge der afwezigheid van den heer Snouck Hurgronje. bleef
echter menige vraag onbeantwoord zoowel over den omvang van de
uit te geven studiën-reeks als over het aantal en de kostbaarheid
der daarbij te voegen photographiën, waarom, overeenkomstig het
voorstel van de Voorzitter, besloten wordt, de verdere beraadslagingen
tot de volgende Vergadering te verdagen.

Namens den heer C. A. van Ophuijzen biedt de heer Wilken een
opstel aan, getiteld: //Uit de Bataklanden'/, waarvan hij , ook na
ingewonnen advies van den hoogleeraar Kern, de plaatsing in de
Bijdragen aanbeveelt met wijziging alleen van den titel, dien hij
zou willen veranderd zien in: '/De poëzie in het Bataksche volks-
leven//, 't geen meer met den inhoud van het opstel overeenstemt.

Dienovereenkomstig wordt besloten.

Ter voldoening aan de hem in de vorige Vergadering gedane op-
dracht brengt de Penningmeester verslag uit over de door Commis-
sarissen in Indië ingediende rekening en verantwoording over 1885,
welke hij in volkomen orde heeft bevonden, weswege hij voorstelt
haar goed te keuren, onder dankzegging aan Commissarissen voor
hunne zorgen voor de tinancieële belangen van het Instituut.

Tot lid van het Instituut wordt voorgedragen en benoemd de heer
D. Aitton, Leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde aan het
Gymnasium te 's Gravenhage.

Niets meer hierna aan de orde zijnde, wordt de Vergadering door

den Voorzitter gesloten.
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