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B E S T U U R S V E R G A D E R I N G

VAN 16 DECEMBER 1933.

Aanwezig de Heeren: Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter),
Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel (Ondervoorzitter); Dr. W. H.
Rassers, R. A. Kern, Ch. J. I. M. Welter, Dr. Alb. C.
Kruyt, Dr. F. W. Stapel en Prof. Dr. C. C. Berg (waar-
nemend Secretaris).

De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat de Heer
De Roo de la Faille zijn in de vorige vergadering medegedeelde
ontslagnanie als Secretaris schriftelijk heeft bevestigd. Krachtens het
reglement is als waarnemend Secretaris opgetreden het jongste lid
in jaren, Prof. Berg. Deze leest de notulen van de vorige vergade-
ring, die worden goedgekeurd.

Als nieuwe leden worden aangenomen de Heeren J. Kersten,
Ir. H. Th. Baldinger, A. W, P. Holwerda en W. J. Nijgh.

Kennisgeving van veranderd adres was binnengekomen van de
Heeren F. M. Schnitger, J. Doorenbos, Prof. Mr. Ph. Kleintjes
en Dr. H. van der Veen.

Opgezegd werd het lidmaatschap door de Heeren E. W. Mauren-
brecher, G. Boswinkel, R. Ng. Dr. Poerbatjaraka, R. van Delden,
W. L. Steinhart en L. C. Heyting.

De Stoomvaart Maatschappij „Nederland" zegde haar donatie op.

Aan de orde is de verkiezing van een Secretaris. Besloten wordt
met een definitieve benoeming te wachten tot de jaarlijksche Alge-
meene Vergadering in Maart a.s. en tot zoo lang een der Bestuurs-
leden, liefst in Den Haag woonachtig, met het Secretariaat te belasten.
Aangewezen wordt Dr. Stapel, die de functie van Secretaris tot
Maart op zich wil nemen. Onder instemming der Vergadering be-
dankt de Voorzitter Prof. Berg voor de waarneming en verzoekt
den nieuwen functionaris den dank van het Bestuur over te brengen
aan den Heer De Roo de la Faille.
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IV BESTUURSVERGADERING.

Ingekomen is de kopie van het zesde en laatste deel der Instituuts-
uitgave over Jan Fieterszoon Coen, van de hand van Prof. Dr. H. ï .
Colenbrander. Uit een ingekomen prijsopgave blijkt, dat de uitgave
van dit deel 4000 gulden zal kosten. Overeenkomstig den gang van
zaken bij de reeds verschenen deelen, zal aan de Departementen van
Onderwijs en Koloniën elk een subsidie van f 1000 worden gevraagd.

Namens den executeur-testamentair van wi|len Prof. Van Vollen-
hoven is aan het Instituut toegezonden een op fiches geschreven cata-
logus der boekerij van den overledene, waaruit voor de bibliotheek
een opgave van desiderata is gedaan.

Een door den Heer Hueting in manuscript ingezonden Woorden-
boek en Spraakkunst van het Tobeloreesch, met verzoek tot opname
in de Bijdragen, wordt ter beoordeeling aan de Heeren Prof/" Van
Ronkel en Berg aangeboden.

Na ampele bespreking en het schrappen van eenige niet dadelijk
noodzakelijke posten van uitgaaf wordt de begrooting voor 1934
vastgesteld.

Rondvraag:
Prof. Berg deelt mede, dat de Heer Jonkman uit West-Indië is

teruggekeerd en door hem in verbinding is gesteld met Prof. Kleintjes.

Prof. Van Ronkel brengt verslag uit over de aan het Instituut
aangeboden portefeuille-Van Limburg Brouwer. Eenige gedrukten
zullen in de bibliotheek worden geplaatst, terwijl de handschriften
zullen worden ondergebracht in de daarop betrekking hebbende ver-
zamelingen.

De Heer Welter geeft in overweging om, gezien de vele opzeg-
gingen van het lidmaatschap en de daardoor verminderde inkomsten,
de donateurs en leden per circulaire op te wekken om het Instituut
trouw te blijven en het zooveel mogelijk te steunen. Het Bestuur gaat
hiermede akkoord en verzoekt den Secretaris zoodanige circulaire
op te stellen en ten spoedigste rond te zenden.

Voor de boekerij waren geschenken binnengekomen van de Heeren :
R. A. Kern, Dr. J. F. Stutterheim, O. L. Helfrich, H. F. Tillema,
Prof. G. Gonggrijp, Mr. Dr. J. W. Klein, Dr. R. H. Haaksma en
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BESTUURSVERGADERING.

Prof. Dr. R. A. Hoesein Djajadiningrat, zoomede van de Deutsche
Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens en van de Direc-
tie der N.V. Zeepfabrieken „Het Anker", voorheen Gebr. Dobbelman.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

B E S T U U R S V E R G A D E R I N G

VAN 20 JANUARI 1934.

Aanwezig de Heeren: Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter),
Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel (Ondervoorzitter); R. A. Kern,
Prof. Dr. C. C. Berg, Dr. W. H. Rassers, Dr. Alb. C.
Kruyt en Dr. F. W. Stapel (Secretaris). Afwezig Prof.
Dr. J. P. B. de Josselin de Jong, wegens verblijf in Indië,
Mr. H. D. Rubenkoning wegens ziekte, en de Heer Ch. f.
I. M. Welter.

De Voorzitter opent de vergadering en verzoekt den Secretaris
de notulen der vorige vergadering voor te lezen; deze worden ver-
volgens goedgekeurd.

Bericht is binnengekomen van het overlijden van het lid G. J. te
Veldhuis, en van adresverandering der leden Dr. E. A. Boerenbeker,
P. Reineke, F. L. Wurfbain, Dr. Mr. E. L. Sarkies, Prof. Dr. G.
Coedès en Dr. C. van Arendonk.

Als lid hebben bedankt de Heeren Mr. A. Weynschenk, G. J.
Honig, K. C. Croes en Dr. H. E. Wolff von Wülfing.

De Heer H. D. Pierson bracht zijn contributie van f 12 op f 25,
en werd daardoor onder de donateurs opgenomen.

Aan de orde komt de bespreking der voortzetting van het werk
van Dr. A. J. R. Heinsius. De Secretaris deelt mede, dat de Heer
Mr. J. A. Jonkman dat werk zou willen voltooien, doch dat het
hem niet mogelijk is te weten te komen, in welk stadium het reeds
gekomen is. •
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VI BESTUURSVERGADERING.

Mede in verband met een schrijven van Prof. Kleintjes over'deze
zaak heeft de Secretaris stappen gedaan om te verkrijgen, dat de
Regeering den Heer Heinsius zal opdragen, een volledig verslag uit
te brengen.

Besproken wordt een schrijven van Prof. Mr. I. A. Nederburgh,
waarin enkele suggesties aan de hand worden gedaan, om te komen
tot een bezuiniging in de uitgaven van pns Instituut. Van dit schrijven
wordt met belangstelling kennis genomen. Nader zal worden over-
wogen, in hoeverre het wenschelijk en mogelijk is daaraan gevolg
te geven.

De Commissie ter herdenking van den 300-jarigen band met
Curagao heeft voor een door haar te houden tentoonstelling de be-
schikking gevraagd over in de bibliotheek van het Instituut aanwezige
boeken over genoemd eiland. Besloten wordt dit verzoek in te
willigen, op voorwaarde dat genoemde Commissie de kosten van
transport betaalt, en bovendien de bedoelde boeken, voor den tijd
dat ze buiten het Instituutsgebouw zijn, zal verzekeren.

Medegedeeld wordt dat door tusschenkomst van Prof. Van Asbeck
een verzameling boeken voor onze bibilotheek is ten geschenke ont-
vangen uit de nalatenschap van Prof. Mr. C. van Vollenhoven.

Met belangstelling is kennis genomen van het door den Heer
W. C. Muller bewerkte Register op deel 1 tot 90 van de Bijdragen.

De handelsprijs van dit Register wordt bepaald op f 2.50.

Rondvraag:
De Heer Kern biedt ter plaatsing in de Bijdragen aan de vertaling

van Sarga XXIII van het Ramayana, van de hand van Dr. Juynboll.
Zal te zijner tijd worden opgenomen.

Prof. Berg biedt een artikeltje aan van Dr. A. Zieseniss, dat be-
reids door Z. H. G. en Prof. Krom is beoordeeld en ter plaatsing
in de Bijdragen wordt aangenomen.

De Secretaris deelt mede, lo. dat van de Ned. Handelmaatschappij
voor 1934 een bijdrage van f 100 is ontvangen;

2o. dat de Penningmeester, Mr. Rubenkoning, van zijn ernstige
ziekte herstellende is, maar zijn functie nog niet kan vervullen;
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BESTUURSVERGADERING. Vil

3o. dat de Secretaris der Adatrechtcommissie verzocht heeft, ook
in het vervolg de Literatuurlijsten dier Commissie in onze Bijdragen
te mogen insluiten, met dien verstande, dat de kosten daarvan niet
meer door het Instituut, maar door de Adatrechtcommissie zullen
worden gedragen.

Boekgeschenken waren binnengekomen — behalve de boven be-
sproken schenking uit de nalatenschap van Prof. Van Vollenhoven —
van de Heeren Dr. R. Goris, Dr. H. Kraemer, Pater C. Wessels S.J.,
P. de Roo de la Faille, C. H. de Goeje en Mr. J. Drijvers, zoomede
van de Technische Hoogeschool te Bandoeng, de Rechtshoogeschool
en de Geneeskundige Hoogeschool te Batavia en van de Bataafsche
Petroleum Maatschappij.

Aan de schenkers is dank betuigd.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.

B E S T U U R S V E R G A D E R I N G

VAN 17 FEBRUARI 1934.

Aanwezig de Heeren: Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter),
Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel (Ondervoorzitter), R. A. Kern,
Prof. Dr. C. C. Berg, Dr. W. A. Rassers, Dr. Alb. C. Kruyt,
Mr. H. D. Rubenkoning (Penningmeester) en Dr. F. W.
Stapel (Secretaris). Afwezig Prof. Dr. J. P. B. de Josselin
de Jong, wegens verblijf in Indië, en de Heer Ch. J. I. M.
Welter.

De Voorzitter opent de vergadering, heet in het bijzonder den
Penningmeester na zijne zware ziekte welkom en verzoekt den
Secretaris, de notulen van de vorige Bestuursvergadering voor te
lezen; deze worden vervolgens ongewijzigd goedgekeurd.

Als nieuwe Leden worden aangenomen de Heeren Ir. E. P. M.
Joon en Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam.
Bedankt hebben de Leden W. Westerman, Prof. Dr. Ir. J. Kraus,
L. G. Eggink, benevens de N.V. Mijnbouwmaatschappij „Aequator".
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VIII BESTUURSVERGADERING.

Bericht van veranderd adres was binnengekomen van de Heeren
Dr. R. H. Haaksma, H. van der Klift en J. H. Haring.

Overeenkomstig het voorstel van de Commissie voor het Adatrecht
wordt tot lid dier Commissie benoemd de Heer Dr. Alb. C. Krüyt.

Ingekomen is een schrijven van den Heer A. Hueting, ter aan-
bieding van een artikel voor de Bijdragen, handelende over de be-
volking van Boeroe. Om advies in handen gesteld van de Heeren
Rassers en Kruyt.

Idem van den Heer Dr. J. F. Stutterheim, enkele aanvullingen
op zijn proefschrift bevattende. Gesteld in handen van de Heeren
Krom en Berg.

In behandeling komt een hernieuwde aanvrage om financieelen
steun door de Commissie Nederland-Curaqao, 1634—1934. Wordt
besloten te persisteeren bij het in de vergadering van December ge-
nomen besluit.

Vervolgens doet de Penningmeester eenige mededeelingen in ver-
band met de rekening en verantwoording over 1933. Door het dalen
der koersen is een kapitaalverlies geleden van ruim f 14.500; daaren-
tegen is op de exploitatierekening, vergeleken bij de begrooting, een
voordeelig saldo van ruim f 5.000 verkregen. Den Penningmeester
wordt hulde gebracht voor zijn voorzichtig en wijs beleid; aan de
Heeren Mr. F. D. E. van Ossenbruggen en Th. van Erp zal worden
verzocht, zitting te willen nemen in de Commissie van onderzoek
en verificatie van de rekening van den Penningmeester.

Het concept-jaarverslag, door den Secretaris voorgelezen, wordt
vervolgens na een kleine wijziging goedgekeurd.

Met het oog op de verkiezing van een vijftal nieuwe Bestuursleden
door de Algemeene Vergadering in Maart maakt het Bestuur even
zooveel drietallen ter aanbeveling op.

Aan de orde komt het punt: Mededeelingen van den Secretaris.
Deze bespreekt een aantal binnengekomen brieven, waaronder in de
eerste plaats een schrijven van de Bataafsche Petroleum Maatschappij,
die voor 1934 wederom f 250 ter beschikking van het Instituut stelt,
wat met groote dankbaarheid wordt vernomen. Het Buitenlandsch
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BESTUURSVERGADERING. IX

Lid, Prof. Clive Day van de Harvart University zond zijn beste
wenschen voor het Instituut in deze moeilijke tijden en sloot een
cheque van 10 dollar in. Een vergelijkende tabel van de aantallen
Donateurs en Leden op 1 Januari 1924 en 1 Januari 1934 toont een
zeer sterken achteruitgang. Zoo is in die tien jaren het aantal dona-
teurs teruggeloopen van 106 tot 40, waarbij nog komt, dat velen
het bedrag hunner donatie verminderden. Deze mededeeling geeft
aanleiding tot een bespreking van eventueele middelen om hierin ver-
betering te brengen.

Verder deelt de Secretaris nog mede, dat door den dood van de
echtgenoote van den assitent De Bakker nieuwe huisbewaarders voor
het Instituutsgebouw moesten worden aangesteld. De door hem hierin
voorgestelde beschikkingen worden goedgekeurd.

Boekgeschenken waren binnengekomen van de Heeren: Pater C.
Wessels S.J., O. L. Helfrich, Mr. J. Drijvers, Fred. Oudschans
Dentz, Prof. Dr. J. Ph. Vogel en Ir. J. C. Loman, zoomede van de
Directie der Ned.-Ind. Spoorwegmaatschappij.

Aan de schenkers is de dank van het Bestuur betuigd.

Rondvraag:

Prof. Van Ronkel brengt, mede namens Prof. Berg, rapport uit
over een tweetal ter advies in hunne handen gestelde bijdragen van
den Heer Hueting. Wat betreft het Supplement op het vroeger
opgenomen Tobeloreesch Woordenboek van genoemden heer stellen
de adviseurs voor, dit in de Bijdragen op te nemen. Ten aanzien
van de Tobeloreesche Spraakkunst zal den schrijver worden voor-
gesteld, in overleg met Prof. Van Ronkel te treden in verband met
enkele gewenschte herzieningen.

Prof. Krom stelt voor, een in het bezit van het Instituut zijnde
blauwdruk-oudheidkundige kaart van Bali in bruikleen af te staan
aan het Instituut-Kern.

Geen bezwaar.

Nadat de Voorzitter aan Prof. Berg. die voor het laatst de
Bestuursvergadering bijwoont, den dank van het Bestuur heeft ge-
bracht voor hetgeen hij in de afgeloopen vier jaar voor het Instituut
heeft gedaan, wordt de vergadering gesloten.
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ALGEMEEtfE VERGADERING.

A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G

OP ZATERDAG 17 MAART 1934, DES NAMIDDAGS OM 2 UUR.

Aanwezig de Heeren: Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter),
Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel (Ondervoorzitter), R. A. Kern,
Dr. W. H. Rassers, Dr. Alb. C. Kruyt, Mr. F. D. E. van
Ossenbruggen, A. W. P. Holwerda, Prof. Mr. H. A. Idema
en Dr. F. W. Stapel (Secretaris).

De Voorzitter opent de vergadering en verzoekt den Secretaris,
het jaarverslag over 1933 voor te lezen, welk verslag geen aanleiding
geeft tot op- of aanmerkingen.

Als tweede punt komt aan de orde de rekening en verantwoording
van den Penningmeester over het afgeloopen jaar. Mr. F. D. E.
van Ossenbruggen deelt mede, dat ongesteldheid van zijn medelid,
den Heer Th. van Erp, oorzaak is geweest, dat hij de geldelijke
administratie alleen heeft moeten nazien. Dit onderzoek heeft aan-
getoond, dat alles uitstekend in orde was, en hij stelt mitsdien voor
den penningmeester acquit en décharge te verleenen.

Aldus wordt besloten, waarna de Voorzitter den Heer van Ossen-
bruggen dankt voor de genomen moeite. Den Penningmeester, door
ziekte niet aanwezig, zal de dank van het Bestuur worden over-
gebracht.

Aan de orde komt de verkiezing van een vijftal nieuwe Bestuurs-
leden, waarbij op verzoek van den Voorzitter de Heeren Idema en
Holwerda als stemopnemers fungeeren. Gekozen blijken te zijn de
Heeren Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, Prof.
Mr. H. A. Idema, Mr. F. D. E. van Ossenbruggen, H. T. Damsté
en Mr. H. D. Rubenkoning, alle welke Heeren van te voren reeds
bereid waren gevonden een eventueele benoeming te aanvaarden.

De Voorzitter wijdt vervolgens enkele woorden van waardeering
aan de aftredende Bestuursleden en bedankt de leden van het stem-
bureau.

In behandeling komt het voorstel, om aan art. 6 van het Reglement,
alinea I. toe te voegen de zinsnede: Studenten, ingeschreven aan een
Nederlandsche Universiteit of Hoogeschool kunnen als lid worden
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JAARVERSLAG. XI

benoemd tegen een jaarlijksche bijdrage van f 6.—. De strekking
van dit artikel wordt door alle aanwezigen toegejuicht en het wordt
dan ook met algemeene stemmen aangenomen.

Nadat bij de gebruikelijke Rondvraag niemand meer iets in het
midden had te brengen, sluit de Voorzitter de algemeene vergadering,
met dank voor de opkomst.

JAARVERSLAG OVER 1933.

Zwaar werd het Koninklijk Instituut in het afgeloopen jaar ge-
troffen door het overlijden van Prof. Mr. C. van Vollenhoven, die
vele jaren lang het Bestuur met zijn groote gaven had gesteund, en
die herhaaldelijk blijk had gegeven, dat het Instituut hem wel zeer
na aan het hart lag. In de Bestuursvergadering van 20 Mei heeft
de Voorzitter, Prof. Dr. N. J. Krom, in gevoelvolle woorden her-
dacht, wat Van Vollenhoven voor de wetenschap in het algemeen
en voor het Koninklijk Instituut in het bijzonder, is geweest.

Op verzoek van het Bestuur heeft Mr. F. D. E. van Ossenbruggen
in een artikel in de Bijdragen nader de groote beteekenis van Van
Vollenhoven uiteengezet als ontdekker van het Adatrecht.

In de Bestuursvergadering van 18 November 1933 legde de Secre-
taris, de Heer P. de Roo de la Faille, zijn functie neer. Het Bestuur
heeft hem zijn dank betuigd voor het vele, dat hij als Secretaris
gedurende circa elf jaar voor het Instituut heeft gedaan. Zijn functie
werd voorloopig waargenomen door het jongste Bestuurslid in jaren,
Prof. Dr. C. C. Berg, terwijl in de vergadering van 16 December
Dr. F. W. Stapel voor den verderen duur van het vereenigingsjaar
tot Secretaris benoemd werd. In de tusschentijds ontstane vacatures
is niet voorzien, zoodat op het einde van het jaar het Bestuur bestond
uit de Heeren Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter), Prof. Dr. Ph. S.
van Ronkel (Ondervoorzitter), Mr. H. D. Rubenkoning (Penning-
meester), Prof. Dr. C. C. Berg, Dr. W. H. Rassers, Prof. Dr.
J. P. B. de Josselin de Jong, R. A. Kern, Ch. J. I. M. Welter,
Dr. Alb. C. Kruyt en Dr. F. W. Stapel (Secretaris).

Aan de beurt van aftreding zijn thans de Heeren Prof. Berg,
Welter en Mr. Rubenkoning, terwijl mede moet worden voorzien
in de vacatures-Van Vollenhoven en De Roo de la Faille.
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XII JAARVERSLAG.

De Adjunct-Secretaris, de Heer W. C. Muller, bleef zich onder-
scheiden door zijn toewijding en hulpvaardigheid, evenals de As-
sistent A. G. de Bakker.

Aan den Commissaris van het Instituut in Nederlandsch-Indië,
Dr. F. D. K. Bosch, blijft het Bestuur ook nu weder grooten dank
verschuldigd voor zijn welwillendheid om de belangen van het Insti-
tuut daar te lande te behartigen.

Op 1 Januari 1934 had het Instituut:
1 Beschermvrouwe (H. M. de Koningin);
3 Eereleden (3) *);

18 Buitenlandsche leden (20);
40 Leden-donateurs (46);

279 Gewone leden en contribueerende instellingen (300);
170 Instellingen, met welke, o.a. door ruil van uitgaven, betrek-

kingen werden onderhouden (167).

Uit deze cijfers blijkt, dat ook dit jaar het voortduren der crisis
weer vele leden en donateurs genoopt heeft te bedanken. Bovendien
zagen een aantal donateurs en contribueerende instellingen zich ge-
noodzaakt, hun bijdragen te verminderen. Zooveel te meer moet het
in deze omstandigheden worden gewaardeerd, dat een vaste kern het
Instituut ook thans trouw is gebleven. Dit geldt in de eerste plaats
voor de Bataafsche Petroleum Maatschappij. Met hun aller steun en
een zuinig beheer zal het wellicht mogelijk zijn de moeilijke jaren
door te komen, zonder het Instituut al te zeer in zijn werkzaamheden
te beperken.

Werkzaamheden.
In het algeloopen jaar zijn verschenen :
lo. Deel 90 der Bijdragen.
2o. Register op de Bijdragen, deel 1 tot 90 (1853—1933) van de

hand van den Adjunct-Secertaris, den Heer W. C. Muller.
3o. Literatuuropgaven voor het Adatrecht no. 16 en 17.
4o. Het tweede, tevens laatste, deel van de Bare'e-Verhalen, op-

geteekend door wijlen Dr. N. Adriani en uitgegeven door
Mevrouw M. Adriani-Gunning.

Uitgaven in voorbereiding:
Het derde deel van het Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum

is geheel afgedrukt en zal in den loop van Maart 1934 verschijnen.

i) De cijfers tusschen haakjes geven de aantallen op 1 Januari 1933 aan.
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JAARVERSLAG. XIII

De „Samenvatting van hetgeen bij Regeering en Staten-Generaal
is verhandeld met betrekking tot de Staatsinrichting van Ned.-Indië",
welk werk door Dr. A. J. R. Heinsius zou worden samengesteld, ligt
sedert een jaar stil. De samensteller, naar Indië teruggekeerd, was
niet in staat naast zijn ambtswerk, deze uitgave te voltooien. Het
Bestuur hoopt nu dit werk te kunnen voortzetten dank zij de bereid-
verklaring van een hier te lande met verlof vertoevend rechterlijk
ambtenaar, den Heer Mr. J. A. Jonkman, die slechts wacht op een
volledig verslag van den staat, waarin Dr. Heinsius het werk bereids
heeft gebracht.

Ook de uitgave van het Tae'- of Sadan-Toradjaasch Woorden-
boek, bewerkt door Dr. H. van der Veen, ondervond vertraging. De
bewerker kon gedurende zijn verlof niet gereedkomen met dezen
arbeid. Verwacht mag worden, dat dit Woordenboek in den loop
van 1934 zal verschijnen.

Aan het besluit om over te gaan tot herdruk van het Oudjavaansche
lofdicht Nagarakrtagama wordt, in verband met den stand der geld-
middelen, voorloopig geen uitvoering gegeven.

Op het einde van 1933 ontving het Bestuur tot zijn groote vol-
doening de copy der Levensbeschrijving van J. Psz. Coen, van de
hand van Prof. Dr. H. T. Colenbrander. Deze biographie zal het
zesde deel vormen van de Instituutsuitgave: „Jan Pieterszoon Coen,
zijn leven en bedrijf in Indië". Met den druk zal onverwijld worden
aangevangen, zoodra van de Departementen van Koloniën en Onder-
wijs bericht is ontvangen, dat zij ook voor dit deel een tegemoet-
koming in de kosten beschikbaar stellen.

De voortdurende achteruitgang van het aantal leden en donateurs
en de daardoor veroorzaakte vermindering der inkomsten van het
Instituut maken het zeer gewenscht, dat elk lid zooveel mogelijk
tracht nieuwe leden te werven.

Het gebouw van het Instituut bevindt zich, evenals de inventaris
en de bibliotheek, in bevredigenden staat. De boekerij werd. zoo door
aankoop als geschenken, geleidelijk aangevuld, terwijl van de leeszaal
geregeld werd gebruik gemaakt.

De begrooting voor 1934 sluit met een som van f 28197.50 aan
inkomsten en uitgaven.
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B E S T U U R S V E R G A D E R I N G

VAN 17 MAART 1934.

Aanwezig de Heeren: Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter),
Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel (Ondervoorzitter), R. A. Kern,
Dr. W. H. Rassers, Dr. Alb. C. Kruyt, Mr. F. D. E. van
Ossenbruggen, Prof. Mr. H. A. Idema en Dr. F. W.
Stapel (Secretaris).

Als oudste lid in jaren opent Dr. Alb. C. Kruyt de vergadering
en verzoekt den Secretaris de notulen voor te lezen. Daar niemand
op- of aanmerkingen heeft, worden deze onveranderd goedgekeurd.

Tot lid wordt benoemd de Heer Drs. J. F. E. Einaar; tegen ultimo
1934 heeft bedankt als lid de Heer W. Ruys. Bericht van veranderd
adres was binnengekomen van de Heeren Dr. J. F. Stutterheim,
W. Ph. Coolhaas, F. J. Inkiriwang, Dr. C. Nooteboom en Dr. P.
Voorhoeve.

Aan de orde komt de verkiezing van een Voorzitter, Ondervoor-
zitter, Penningmeester en Secretaris, voor welke functies respectie-
velijk worden aangewezen de Heeren Prof. Dr. N. J. Krom, Prof.
Dr. Ph. S. van Ronkel, Mr. H. D. Rubenkoning en Dr. F. W. Stapel.
Prof. Krom neemt de voorzittershamer ter hand en dankt voor het
in hem gestelde vertrouwen.

Binnengekomen is een schrijven van het Departement van Kolo-
niën, met de mededeeling, dat wegens de ongunstige financieele
omstandigheden geen subsidie kan worden verleend voor de uitgave
van het 6de deel van Jan Pieterszoon Coen. Dit onverwachte besluit
wekt groote teleurstelling. Na ampele discussie wordt besloten, dat
slotdeel toch uit te geven, doch daar het Instituut niet over voldoende
geldmiddelen voor dit jaar beschikt, zal het drukken over twee jaar
worden verdeeld.

Voorlezing wordt gedaan van een schrijven van genoemd Departe-
ment, ten geleide van een copie-brief van Dr. Heinsius. In de slot-
alinea van laatstgenoemden brief zegt Dr. Heinsius toe, ten spoedigste
de onder hem berustende bescheiden, alsmede een verslag van het
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hem indertijd opgedragen werk over de Staatsinrichting van Neder-
landsch-Indië, te zullen opzenden.

Naar aanleiding van een verzoek der Heeren B. Shastri en L. I.
Graf, om door hen in bewerking zijnde proefschriften in de Bijdragen
te publiceeren, worden twee commissie's van beoordeeling benoemd,
respect, bestaande uit de Heeren Prof. Krom en Prof. van Ronkel,
en Prof. van Ronkel en den Heer Kern.

Bij het volgende punt, mededeelingen van den Secretaris, toont
deze allereerst een beschreven perkament, dat heeft gediend als etiket
op een der kisten, waarmede in 1695 de boeken en geschriften van
Herbert de Jager naar Nederland zijn gezonden. Merkwaardig is,
dat dit stuk vroeger berustte op het Rijks Archief, van daar spoor-
loos is verdwenen, en thans in een der laden in de Secretariskamer
van het Instituut werd aangetroffen. Besloten wordt, het den Alge-
meenen Rijksarchivaris aan te bieden.

Volgen eenige mededeelingen over de ziekte van den Heer Mr.
Rubenkoning, over de toezending- door de Kon. Akademie van Weten-
schappen van een 5-tal exemplaren van een Adatrechtwoordenboek
en over de nieuwe huisbewaarders van het Instituut.

Met het drukken der Soembawareesche teksten met vertaling van
wijlen Prof. Jonker, is een aanvang gemaakt. Dr. P. Voorhoeve,
met verlof hier te lande, zal de drukproeven corrigeeren.

Rondvraag:
Prof. Van Ronkel deelt mede, dat hij overleg met den Heer

Hueting heeft gepleegd, en dat deze dientengevolge een aantal wijzi-
gingen zal aanbrengen in zijn Tobeloreesche Spraakkunst.

De Heer Kern, die de vorige maal geen Bijdrage (4de afl. 1933)
had ontvangen, wat later is geredresseerd, zegt thans 2 exemplaren
van het Corpus Diplomaticum te hebben ontvangen.

Op advies van Prof. Snouck Hurgronje wordt besloten te gele-
gener tijd in de Bijdragen op te nemen een artikel van den Heer
H. K. J. Cowan, getiteld Maling dagang. Hiervan zullen 150 over-
drukjes worden gemaakt ten behoeve van het onderwijs.

De Heeren Kruyt en Rassers, in commissie benoemd om advies
uit te brengen over een aangeboden artikel van den Heer A. Hueting,
over de bevolking van Boeroe, geven in overweging de a.s. terugkeer
van Prof. Dr. De Josselin de Jong af te wachten, om Z.H.G. aan
die commissie te assumeeren. Aldus wordt besloten.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:34AM
via free access



XVI BESTUURSVERGADERING.

Ten slotte doet de Voorzitter de aangename mededeeling, dat
Mevrouw de Weduwe A. M. S. Heeres-Van Troostenburg de Bruyn
een bedrag van f 1000 ter beschikking van het Instituut heeft gesteld,
te volgen door een gelijk bedrag in het najaar, zulks ter voortzetting
van het door wijlen Prof. Heeres aangevangen Corpus Diplomaticum
Neerlando-Indicum.

Besloten wordt, Mevrouw Heeres den weigemeenden dank van
het Bestuur te doen geworden.

Boekgeschenken waren binnengekomen van de Heeren: Dr. W. C.
Klein, J. W. de Roever, V. I. van de Wall, Joh. F. Snelleman,
W. Dunnebier, Dr. A. J. Bernet Kempers en Mr. Chr. R. S.
Soumokil, alsmede van het Nederl. Bijbelgenootschap, de Rechts-
hoogeschool te Batavia, de Geneeskundige Hoogeschool te Batavia,
de Landbouw-Hoogeschool te Wageningen en de Koninklijke Aka-
demie van Wetenschappen.

Den schenkers is de dank van het Bestuur betuigd.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.

B E S T U U R S V E R G A D E R I N G

VAN 21 APRIL 1934.

Voor het eerst in langen tijd is het Bestuur in zijn geheel aan-
wezig. De Voorzitter opent de vergadering en richt een speciaal
woord van welkom tot de nieuw gekozen Bestuursleden, van wier
adviezen veel wordt verwacht. Ook Prof. Dr. De Josselin de Jong,
die na een 16 maandsche studiereis in Indië voor het eerst weer
aanwezig is, en Mr. Rubenkoning, die van zijn ziekte is hersteld,
worden met name begroet. •

Gelezen worden de notulen der Algemeene Vergadering van
17 Maart, en die van de Bestuursvergadering van denzelfden datum,
die beide worden goedgekeurd.

Als nieuwe leden worden aangenomen Mr. A. J. d'Ailly., Mr.
N. W. Lesquillier, H. L. Barre, F. J. E. van Gelder, en K. R,
Perretz. Bericht van veranderd adres is binnengekomen van de
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Heeren M. Prawira Atmadja en Mr. C. T. Bertling. Bedankt hebben
als lid de Heeren C. A. van Romondt en D. F. Tissing, en als
donateur de N.V. Cultuur Maatschappij Watoetoelis Poppo.

Ingekomen is een schrijven van den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, waarbij Z.E. zich bereid verklaart voor
het 6de deel van Coen een subsidie van f 1000 te geven, wat met
vreugde wordt vernomen. De Secretaris doet vervolgens verslag van
verschillende door hem aangewende pogingen, om een grooter bedrag
te verkrijgen, hetzij van Koloniën, hetzij van Onderwijs, waarop
vooralsnog geen succes is behaald. Wel heeft de drukker zich bereid
verklaard om, indien dit 6de deel van Coen in zijn geheel nog in
1934 wordt gedrukt, op zijn gedane offerte nog 10 °/o reductie te
verleenen. Na bespreking wordt besloten nog dit jaar het werk te
voltooien.

Behandeld wordt een schrijven van Prof. Dr. J. Gonda, die er
zijn bevreemding over te kennen geeft, dat een door hem ingezonden
artikel nog niet werd afgedrukt, terwijl dit wel het geval was met
een later ingezonden artikel van een anderen auteur. De Secretaris,
die volgens art. 11 van het Huishoudelijk Reglement belast is met
de redactie der Bijdragen, zet uiteen, dat plaatsing in een bepaalde
aflevering dikwijls afhankelijk is van den omvang van een artikel,
daar elke aflevering 10 vel moet omvatten. In casu was er nog wel
plaats voor een artikel van 2 vel, maar niet voor een van ± 5 vel.
De Voorzitter geeft als zijn meening te kennen dat, afgescheiden
van het genoemde motief, de Secretaris als Redacteur, en in laatste
instantie het Bestuur, het tijdstip van opneming van een ingezonden
Bijdrage bepalen, en dat de auteurs zich daarbij moeten neerleggen.

De vergadering gaat hiermede accoord.

In behandeling komt een voorstel van den Secretaris, om het
restant der bibliotheek van wijlen Dr. Rouffaer te liquideeren, daar
er gebrek aan plaatsruimte is voor de boekerij van het Instituut.
Besloten wordt, in overeenstemming met de bedoelingen van den
legataris, die boeken, welke voor het Instituut van geen belang zijn,
een zoo nuttig mogelijke bestemming te geven. Met de uitvoering
wordt de Secretaris belast.

Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van Mr. J. A.
Jonkman, die met het oog op de binnenkort te verwachten beëindi-
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ging van zijn Europeesch verlof in overweging geeft een ander
jurist uit te noodigen het werk over de Staatsinrichting van Ned.-
Indië te voltooien, wordt besloten het advies te vragen van Prof.
Mr. Ph. Kleintjes.

Kennis wordt genomen van een schrijven van den Algemeenen
Rijksarchivaris, die in dank de ontvangst erkent van het perkamenten
opschrift der boekenkist van Herbert de Jager, en tevens mededeelt,
dat De Jager's wetenschappelijke nalatenschap in Augustus 1695 in
Amsterdam is aangekomen.

Binnengekomen is een schrijven van Dr. H. Th. Fischer, ter aan-
bieding van een artikel voor de Bijdragen. Dit laatste wordt ter
beoordeeling aangeboden aan een Commissie, bestaande uit de Heeren
De Josselin de Jong, Van Ossenbruggen en Rassers.

Gelezen wordt een schrijven van Dr. S. J. Esser te Paloe, waarin
deze het Bestuur mededeelt, op welke wijze naar zijn meening in
Indië nog een aantal leden voor het Instituut zouden kunnen worden
gewonnen. De Secretaris had vóór de ontvangst van dit schrijven
alreeds stappen gedaan in overeenkomstige richting. Aan Dr. Esser
zal dank worden betuigd voor zijn medeleven met het Instituut.

Behandeld wordt een schrijven van den Regeeringsgedelegeerde
bij het Rijksmuseum van Ethnografie te Leiden, die voor genoemd
Museum een volledige serie der Adatrechtbundels verzoekt. Besloten
wordt dit verzoek in te willigen.

Rondvraag:
Prof. Van Ronkel brengt, mede namens den Heer Kern, rapport

uit over een aangeboden artikel van den Heer L. I. Graf, dat tevens
als proefschrift voor genoemden Heer zal dienen. De Commissie,
ofschoon overtuigd dat dit werk als dissertatie geslaagd mag heeten,
acht het niettemin voor de lezers onzer Bijdragen niet geschikt en
ontraadt opneming. Vrijwel gelijkluidend is het advies, door Prof.
Van Ronkel, mede namens Prof. Krom, uitgebracht over het aan-
geboden geschrift van den Heer B. Ch. Shastri, dat eveneens een
proefschrift zijn zal. Besloten wordt beide artikelen niet op te nemen.

Dr. Rassers biedt, namens den Heer Nguyen van Huyen, een
tweetal boekwerken, van de hand van genoemden Heer, voor de
bibilotheek aan, wat dankbaar aanvaard wordt.
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Mr. van Ossenbruggen stelt voor, den prijs voor Adatrechtbundel
No. 37 te bepalen op f 6.—, waarmede de vergadering accoord gaat.

Boekgeschenken waren binnengekomen van de Heeren: Fr. Oud-
schans Dentz, Dr. A. J. Bernet Kempers, G. G. P. Heyting, Prof.
Dr. N. J. Krom, Prof. Dr. J. Gonda, H. S. M. Wickevoort Crom-
melin, Pater C. Wessels S.J., O. L. Helfrich en J. W. J. Wellan,
zoomede van het Grootseminarie der Priesters van het Heilig Hart,
het Secretariaat der Vereeniging „Indië-Nederland", het Secretariaat
van het Nieuw-Guinea Comité, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
aan de Rechtshoogeschool te Batavia en het Secretariaat van het
Oostersch Instituut te Leiden.

Aan de schenkers is de dank van het Kon. Instituut betuigd.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.
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B E S T U U R S V E R G A D E R I N G

VAN 19 MEI 1934.

Aanwezig de Heeren : Prof. Dr. X. J. Krom (Voorzitter),
Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel (Ondervoorzitter), R. A. Kern,
Dr. W. H. Rassers, Dr. All). C. Kruyt, Dr. C. W. Th.
Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, H. T. Dainsté, Mr.
F. D. E. van Ossenbruggen en Dr. F. W. Stapel (Secre-
taris), Prof. Idema had bericht van verhindering gezonden.

Onmiddellijk na de opening der vergadering verheffen alle aan-
wezigen zich van hunne zitplaatsen en herdenkt de Voorzitter den
kort na afloop van de vorige vergadering overleden Penningmeester,
Mr. H. D. Rubenkoning. Het is wel typeerend, dat het laatste, wat
de overledene gedaan heeft, het bijwonen der maandelijksche Be-
stuursvergadering van ons Instituut is geweest. Dit was toeval, onge-
twijfeld, maar het zou een symbool hebben kunnen zijn. Want toen
eenige maanden geleden Mr. Rubenkoning, op bevel van zijn medicus,
al zijn bijzondere functies moest neerleggen, deed hij dit met uitzon-
dering van het penningmeesterschap van het Instituut. Tegen de jaar-
vergadering in Maart gaf hij te kennen, gaarne voor een herbenoe-
ming in aanmerking te komen, en zoo hoopte het Bestuur ook de
komende jaren op zijn gewaardeerde medewerking te kunnen rekenen.
Het heeft niet zoo mogen zijn. Mr. Rubenkoning heeft het Instituuts-
kapitaal in de moeilijke crisisjaren met groote wijsheid en voorzichtig-
heid beheerd en het daardoor voor belangrijke verliezen behoed. Wij
zullen hem en zijn arbeid met groote waardeering blijven gedenken.

De notulen der Vergadering van 21 April worden na lezing goed-
gekeurd.

Benoemd wordt tot nieuw lid de Heer P. L. Hölscher. Bericht van
veranderd adres is binnengekomen van Dr. V. E. Korn en de Burma
Research Society. Bedankt heeft als lid Z. Exc. S. de Graaff en de
Heer A. C. Korpershoek van der Kooy.
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Aan de orde komt het opmaken ecner aanbeveling voor de ver-
kiezing van een Penningmeester. Eenige namen worden genoemd,
en de Secretaris krijgt opdracht zich te vergewissen, of de genoemden
een eventueele benoeming zouden aanvaarden.

In de zaak Heinsius—Jonkman wordt gewacht op een advies van
het Departement van Koloniën in zake een geschikt voortzetter van
het werk over de Staatsinrichting van Ned.-Indië. De Heer Damsté
zal een blijvend hier te lande gevestigd Indisch jurist polsen.

Volgen de mededeelingen van den Secretaris. Deze merkt op, dat
hem dezer dagen is gebleken, dat de Heer Friedericy niet heeft vol-
daan aan de conditie van het Bestuur, om op het titelblad van zijn
proefschrift te zetten: Overdruk uit de Bijdragen van het Kon. Insti-
tuut. De Vergadering betreurt dit, maar meent, dat dit zonder opzet
zal zijn nagelaten.

Van het laatste deel van Coen zijn reeds 6 vel gezet. Van den Adat-
rechtbundel No. 37 heeft Z. E. de Minister van Koloniën 70 exem-
plaren voor den lande besteld.

Rondvraag:
Dr. Rassers brengt, mede namens de Heeren Van Ossenbruggen

en De Josselin de Jong, advies uit over een door Dr. Fischer aan-
geboden artikel voor de Bijdragen. Men acht dit stuk algemeen niet
geschikt voor opneming, als zijnde slechts een bespreking van de
in de Bijdragen verschenen verhandeling van Dr. H. J. Friedericy,
De Standen bij de Boegineezen en Makassaren.

Dr. Rassers draagt voor als nieuw lid Dr. G. W. Locher, die als
zoodanig wordt benoemd.

Dr. Alb. C. Kruyt brengt, mede namens de Heeren Rassers en De
Josselin de Jong, advies uit over een artikel van den Heer Hueting
over de bevolking van het eiland Boeroe. Na ampele bespreking wordt
besloten het artikel ter beschikking van den schrijver te laten.

Boekgeschenken waren binnengekomen van de Heeren Mr. W.
Prak, Pater C. Wessels, S.J., Nguyen van Huyen, J. Kreemer, Dr.
H. Th. Fischer, Dr. W. C. Klein, H. F. Tillema, J. G. Gerritsen,
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alsmede van de Vereeniging van Indische Verlofgangers en van de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.

Aan de schenkers is dank betuigd.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de Vergadering.

A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G

OP ZATERDAG 16 JUNI 1934.

Aanwezig de Heeren: Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter),
Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel (Ondervoorzitter), Prof. Mr.
H. A. Idema, Dr. W. H. Rassers, Dr. Alb. C. Kruyt, Mr.
F. D. E. van Ossenbruggen en Dr. F. W. Stapel (Secretaris).

De Voorzitter opent de Vergadering en stelt aan de orde het eenige
punt van de agenda, namelijk het verkiezen van een Penningmeester
in de vacature, ontstaan door het overlijden van Mr. H. D. Ruben-
koning. Bij acclamatie wordt verkozen No. I van de door het Bestuur
opgemaakte aanbeveling, Mr. E. E. Menten. die niet ter vergadering
aanwezig is, doch zich van te voren reeds bereid had verklaard de
benoeming te aanvaarden.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de Vergadering.

B E S T U U R S V E R G A D E R I N G

VAN 16 JUNI 1934.

Aanwezig de Heeren Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter),
Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel (Ondervoorzitter), Prof. Mr.
H. A. Idema, Dr. W. H. Rassers. Dr. All). C. Kruyt. Mr.
F. D. E. van Ossenbruggen en Dr. F. W. Stapel (Secretaris).
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De Heeren Prof. Dr. J. P. B. De Josselin de Jong, R. A.
Kern, Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam
en H. T. Damsté hadden bericht van verhindering gezonden.

De Voorzitter opent de vergadering en verzoekt den Secretaris, de
notulen der vergadering van 19 Mei te lezen ; deze worden na een
tweetal kleine wijzigingen goedgekeurd.

Benoemd worden tot leden de Heeren Mr. E. E. Meuten en Prof.
Mr. H. G. P. Duyfjes. Bericht van veranderd adres was binnenge-
komen van de Heeren Prof. Dr. B. J. C. Schrieke, Mr. G. Vissering
en Dr. H. H. Juynboll.

Overleden is het lid R. T. Kromo Adinegoro.
Bedankt hebben de Heeren A. van Dijck en R. J. C. von Zeppelin

Obermüller.

In zake de voortzetting van het werk van Dr. Heinsius was bericht
ontvangen, dat Mr. W. IV. Brouwer, gepensioneerd O.-I. rechterlijk
ambtenaar, bereid was die taak op zich te nemen.

Wordt gelezen een schrijven van de firma Martinus Nijhoff,
waarbij voor de uitgave van een Woordenboek van Nederlandsch-
Indische plantennamen, van de hand van den Heer C. A. Backer, een
subsidie wordt gevraagd tot een maximum van 3000 gulden. Aange-
zien het Instituut in deze tijden zijn eigen uitgaven heeft moeten
beperken, kan niet gedacht worden aan steun van een werk, dat buiten
het terrein van het Instituut ligt.

Onder aanbieding van een exemplaar van het 8e vervolg op het
bekende Repertorium op de Literatuur betreffende de Nederlandsche
Koloniën, heeft de Heer Wouter Nijhoff persoonlijk bij den Secre-
taris aangedrongen op beantwoording van een door hem reeds in
1932 ingediend verzoek om geldel ij ken steun voor die uitgave. Daarop
was in dat jaar geantwoord, dat het Bestuur bereid zou zijn de ge-
dachtenwisseling voort te zetten, zoodra een deel, door den nieuwen
bewerker samengesteld, zou zijn verschenen. Dit is dus thans het ge-
val. Na ampele bespreking wordt besloten den Heer Nijhoff mede
te deelen, dat dit jaar geen gelden beschikbaar zijn, en dat het Be-
stuur vóór een eventueele beslissing in de toekomst, gaarne zal ver-
nemen hoe het staat met de mogelijkheid van een reeds vroeger door
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het Instituutsbestuur bij de firma Nijhoff geopperd plan, om een
afzonderlijk repertorium uit te geven betreffende die takken van
wetenschap, wier beoefening het Instituut zich tot taak heeft gesteld.
Circa drie vierde deel van den inhoud van het huidige repertorium
beweegt zich buiten het terrein van het Instituut.

In dit verband wordt door enkele leden de mogelijkheid bespro-
ken, dat het Instituut zelf een repertorium zal uitgeven, hetwelk zich
zou beperken tot de Taal-, Land- en Volkenkunde en Geschiedenis.
Dit blijft echter voorloopig toekomstmuziek.

Binnengekomen is een schrijven van Prof. Dr. C. C. Berg, ter
aanbieding van eenige Oudheidkundige Aanteekeningen van Dr. W.
F. Stutterheim. Opgemerkt wordt, dat het hier niet betreft een reeks
vervolgartikelen, maar dat deze, overigens gewaardeerde, Aanteeke-
ningen op zichzelf staande artikelen zijn, zoodat ze in het vervolg
aan de beoordeeling van een Commissie uit het Bestuur dienen te
worden onderworpen. De Vergadering gaat hiermede accoord.

Aan de orde komt een brief van het Indisch Genootschap, waarin
ook voor 1934—1935 verzocht wordt genoegen te nemen met een
bijdrage van f 600, inplaats van f 1000. Hiermede wordt accoord
gegaan, waarbij enkele opmerkingen worden gemaakt naar aanleiding
van de formuleering van het verzoek van het Genootschap.

Ingekomen is een schrijven van den Heer C. Lekkerkerker, ter aan-
bieding van een artikel voor de Bijdragen ,,De heilige steenen van
Koetagedé". Tot commissie van beoordeeling worden benoemd de
Heeren Dr. Rassers en Dr. Stapel.

Volgen de mededeelingen van den Secretaris. Deze stelt voor een
zevental leden, bij wie herhaaldelijk vergeefsche pogingen zijn gedaan
om een of meer jaren achterstallige contributie te innen, wegens
wanbetaling af te voeren. De Vergadering gaat hiermede accoord.

Aan een tweetal in Juni toegetreden nieuwe leden zal slechts de
halve contributie over het Ioopende jaar in rekening worden gebracht.

Rondvraag:
Mr. Van Ossenbruggen deelt mede, dat blijkens een hem gedane

offerte de drukkosten in Ned.-Indië thans zeer belangrijk goedkooper
zijn dan in Nederland. Voor bundels als die van onze Bijdragen of
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de Adatrechtbundels zou de besparing bij drukken in Indië van 40 tot
50 procent bedragen. De Vergadering geeft toe, dat dit een bezuini-
ging van beteekenis zou zijn, waartegenover echter enkele bezwaren
staan, als het over- en weerzenden van kopij en drukproeven en het
daarmede gepaard gaande tijdverlies. Besloten wordt in deze zaak
diligent te blijven.

Boekgeschenken waren binnengekomen van de Heeren Dr. Alb.
C. Kruyt, J. F. Snelleman, F. Oudschans Dentz, G. G. P. Heyting,
H. F. Tillema, Dr. F. W. Stapel, alsmede van den „Nieuw-Guinea
Studiekring van het Molukken-Instituut" en van de ,,Vaderlandsche
Club in Nederland".

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de Vergadering.
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B E S T U U R S V E R G A D E R I N G

VAN 15 SEPTEMBER 1934.

Aanwezig de Heeren: Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter),
R. A. Kern, H. T. Damsté. Dr. W. H. Rassers, Dr. Alb. C.
Kruyt, Prof. Dr. J. P. B. de Josselin de Jong, Mr. F. D. E.
van Ossenbruggen, Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer
van Dubbeldam, Mr. E. E. Menten (Penningmeester) en
Dr. F. W. Stapel (Secretaris). Bericht van verhindering-
was binnengekomen van de Heeren Prof. Dr. Ph. S. van
Ronkel en Prof. Mr. H. A. Idema.

De Voorzitter opent om 2 uur de vergadering, waarna de notulen
der Algemeene Vergadering van 16 Juni. benevens die van de
Bestuursvergadering van denzelfdcn datum worden gelezen en
goedgekeurd.

Vervolgens richt de Voorzitter een speciaal woord van welkom
tot den nieuwen Penningmeester, Mr. Menten, en spreekt de hoop
uit dat hij tot zijn eigen genoegen en in het belang van het Instituut
langen tijd werkzaam moge blijven.

Tot nieuwe leden worden benoemd de Heeren K. F. Fisscher en
S. van der Bij. Bericht van veranderd adres was binnengekomen
van de Heeren F. M. Schnitger. Prof. Mr. H. A. Idema, Mas
Pryohoetomo, Mr. Drs. C. T. Bertling. F. H. Romondt, C. YV'.
Xortier. Mr. T. A. Jonkman, T. Kersten, Dr. G. Krause. Dr. G. \Y.
Locher, Dr. E. A. Boerenbeker, M. A. Bonman. Mr. J. C. Stoop.
Dr. J. F. Stutterheim.

Als lid bedankt had Dr. J. Ph. Duyvcndak.

Gelezen wordt een schrijven van Dr. Friedericy, dat geen aan-
leiding geeft tot nadere beschouwingen.

Ingekomen was een schrijven van den Heer W. Mertens, Berlin,
die een subsidie van 2000 R.M. vraagt voor een door hem in
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Duitschland uit te geven werk over Borneo. Daar het Instituut om
financieele redenen zijn eigen werkzaamheden heeft moeten beperken,
kan aan subsidieering van dit in het buitenland uit te geven werk
niet gedacht worden.

Xaar aanleiding van een ingekomen schrijven wordt besloten, dat
het Kon. Instituut den Nieuw Guinea Studiekring van het Molukken-
Instituut sympathie zal betoonen door een schenking van f 50 ineens.

Gelezen wordt een schrijven van de firma Smits, betreffende den
drukprijs van de Adatrechtbundels. Voor kennisgeving aangenomen.

Hetzelfde geschiedt met een schrijven van Mr. J. A. Jonkman,
die zijn terugkeer naar Indië meldde.

Komt in behandeling een schrijven van den Heer A. Hueting,
die het voornemen te kennen geeft zijn opstellen over Boeroe om
te werken, indien er alsdan kans bestaat dat het Bestuur ze zal
opnemen in de Bijdragen. Wordt besloten genoemden heer mede te
deelen, dat er voor het Bestuur geen aanleiding bestaat op zijn ge-
nomen beslissing terug te komen.

Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van Prof. Berg
aangaande de reeks Oudheidkundige Aanteekeningen van Dr. W. F.
Stutterheim wordt verwezen naar hetgeen in de Vergadering van
16 Juni omtrent die materie is bepaald.

In antwoord op een schrijven van het Comité tot oprichting van
een gedenkteeken voor H. AI. de Koningin-Moeder wordt besloten
daarvoor f 50 te schenken.

Van het Bestuur van het Indisch Genootschap was een schrijven
binnengekomen, waarin wordt voorgesteld den bestaanden band
tusschen Genootschap en Instituut te verbreken. Na ampele discussie
wordt besloten genoemd Bestuur tot een bespreking uit te noodigen
op onze a.s. Vergadering van 20 October.

Volgen de mededeelingen van den Secretaris, waaruit blijkt, dat
de assistent De Bakker al enkele maanden ziek is. Dank zij de ambitie
van den adjunct-secretaris, den heer W. C. Muller, konden de werk-
zaamheden ongestoord doorgaan. Er is tijdelijk een bediende in dienst
genomen.
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Deel IV van het Corpus Diplomaticum zal nog deze maand naar
den drukker gaan.

Deel VI van J. P. Coen nadert zi]n voltooiing.
De 2de aflevering der Bijdragen is zoo goed als gereed en zal in

October verschijnen.
De Secretaris doet mededeeling van een correspondentie met een

niet-lid, aan wie al eenige jaren geleden op haar verzoek een aantal
boeken uit de bibliotheek in bruikleen zijn afgestaan, die nimmer
teruggekomen zijn. Bedoelde dame meent dat zij ze heeft terug-
gezonden, maar ze zijn niet ontvangen en het rec,u berust nog bij
de administratie. Besloten wordt van het aanbod der betrokkene tot
eventueele vergoeding gebruik te maken in dien zin, dat bedoelde
werken, eventueel antiquarisch, voor haar rekening zullen worden
aangekocht.

Rondvraag:
Op verzoek van den Heer Damsté wordt besloten den catalogus

der boekerij-Rouffaer ter inzage te zenden aan den bibliothecaris
van de Maatschappij der Xederl. Letterkunde.

De Heer Van Ossenbruggen stelt voor, Prof. Air. F. D. Holleman
te Leiden te benoemen tot lid van de Adatrecht-commissie. Met
algemeene stemmen aangenomen.

Op voorstel van hetzelfde lid wordt besloten Adatrechtbundel
no. 37 te beschouwen als het deel, dat in 1934 voor rekening van
het Kon. Instituut komt.

Boekgeschenken waren binnengekomen van de Heeren Dr. R.
Brandstetter, Dr. W. H. Overbeek, A. J. van Huffel. A. Kruisheer,
Dr. B. Ch. Chhabra Shastri, Dr. X. W. Lesquillier, Dr. H. Th
Fischer, Edw. R. Embree. Dr. All). C. Kruyt, Dr. P. V. van Stein
Callenfels, Dr. S. L. van der Wal, Pater P. J. Zoetmulder. Dr. J. S.
Somer, Jan Prins. Joh. F. Snelleman. O. L. Helfrich, alsmede van
het Nederlandsch Bijbelgenootschap.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de Vergadering.
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B E S T U U R S V E R G A D E R I N G

VAX 20 OCTOBER 1934.

Aanwezig de Heeren: Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter),
Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel (Ondervoorzitter), R. A. Kern,
H. T. Damsté. Dr. W. H. Rassers, Dr. All). C. Kruyt,
Prof. Dr. j . P. B. de Josselin de Jong-. Mr. F. D. E. van
Ossenbruggen, Prof. Air. H. A. Idema en Dr. F. W. Stapel
(Secretaris). De Heer Baron van Boetzelaer van Dubbeldam
had bericht van verhindering gezonden.

Het eerste gedeelte der vergadering wordt bijgewoond door de
volgende Bestuursleden van het Indisch Genootschap: Prof. Dr. J. H.
Boeke. Mr. W. C. Beucker Andreac, J. S. C. Kasteleyn, W. P.
Hillen en J. C. Bedding.

De Voorzitter opent de vergadering met een speciaal woord van
welkom tot de Heeren van het Indisch Genootschap. Doel dezer
gecombineerde vergadering is bespreking van het schrijven van het
I. G. d.d. 11 September 1934. waarin wordt voorgesteld den band
met het Kon. Instituut te verbreken, daar de financieele consequen-
ties daarvan voor het I. G. in de huidige omstandigheden te be-
zwarend zijn. Om het standpunt van het Kon. Instituut uiteen ie
zetten geeft de Voorzitter daarna het woord aan den Secretaris,
Dr. F. W. Stapel. Deze vangt aan met een historisch overzicht van
de relaties, zooals die al circa 70 jaar tusschen beide lichamen hebben
bestaan. Daaruit blijkt, dat ten slotte de geheele exploitatie en aan-
vulling der Koloniale Bibliotheek ten laste van het Instituut is ge-
komen. Het Genootschap kreeg, tegen een jaarlijks te betalen subsidie
van f 1000, het recht van vergadering in het Instituutsgebouw, als-
mede voor zijn leden gelijke rechten op de bibliotheek als de leden
van het Instituut bezitten. Dit was voor het Genootschap een zeer
voordeelige transactie, daar onderhoud, exploitatie en uitbreiding dei-
bibliotheek het Instituut op meer clan f 1000 per maand kwamen.
Bij die overeenkomst, welke den len Mei 1921 inging, sprak clan
ook het Instituutsbestuur de verwachting uit, dat het Genootschap,
zoodra zijn geldmiddelen dat zouden toelaten, in de eerste plaats
zou overgaan tot verhooging van de bijdrage voor het gebruik van
lokalen en bibliotheek.
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Dit nu is nimmer geschied: integendeel heeft het Instituut er in
moeten toestemmen dat de laatste drie jaren die bijdrage al is ver-
minderd tot f 600.

Thans gaat de Secretaris over tot bespreking van den brief van
het Indisch Genootschap. Hij betoogt, dat de meening van het
Genootschapsbestuur, als zou de Koloniale Bibliotheek voor zijn leden
van geen of weinig waarde zijn, met het bezoek van de leeszaal in
tegenspraak is. Als genoemd Bestuur schrijft, dat ,,op het gebied,
waarop het Genootschap en zijn leden zich bewegen, de boekerij en
leeszaal van het Ministerie van Koloniën nog beter en vollediger zijn
uitgerust", moet dit op een misverstand berusten. Immers de Kolo-
niale Bibliotheek krijgt alle stukken van den Volksraad, benevens
vele regeeringspublicaties. Verder liggen in de leeszaal alle belangrijke
Indische couranten en bovendien niet minder dan 297 periodieken,
een getal dat de Departementsbibliotheek op verre na niet bereikt.
Verder kan men van de boekerij van het Ministerie geen werken
mee naar huis nemen, en juist dit geschiedt in ruime mate door de
Genootschapsleden met werken uit onze bibliotheek. Ten bewijze van
een en ander legt de Secretaris een lijst over met tusschen de 40
en 50 namen van Genootschapsleden. die min of meer geregeld van
de bibliotheek gebruik maken. Xaar verhouding is dit niet minder
dan de leden van het Instituut, en dit is ook begrijpelijk. Immers
voor vele leden is de bibliotheek de voornaamste attractie van beide
lichamen, en daar de contributie van het Genootschap belangrijk lager
is dan die van het Instituut, spreekt het wel van zelf dat die leden,
wien het vooral om de bibliotheek te doen is, in meerderheid lid
van het Genootschap worden. Als dan ook het Genootschap het sub-
sidie niet meer kan betalen en daardoor gedwongen zou worden den
band met het Instituut te verbreken, zal het een niet onbelangrijk
deel zijner leden, die de boekerij niet willen of kunnen missen, zien
overgaan naar het Instituut. Scheiding zou niet alleen een histo-
rischen band van meer dan 70 jaar afsnijden, maar ook vele Genoot-
schapsleden dupeeren.

In zijn repliek verklaart Prof. Boeke. de Voorzitter van het I. G.,
allereerst, dat het hem niet bekend was, dat de leden zijner vereeni-
ging gelijke rechten op de boekerij hadden als die van het Instituut.
Niettemin blijft hij van meening, dat de Departementsbibliotheek
voor zijn leden voldoende geeft. Maar afgescheiden daarvan kan het
I, G. in geen geval het jaarlijksch subsidie meer opbrengen, en
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daarvoor moet ten slotte alles wijken, ook al voelt het I. G. het als
een onaangename taak. den prettigen band met het Instituut te
moeten breken. Voor vele leden van het I. G. is de huidige contributie
van f 8 toch al te hoog, zoodat in de toekomst de geldmiddelen van
het Genootschap nog beperkter zullen worden.

De Heer Kasteleyn zou gaarne de samenwerking willen besten-
digen en vraagt of het niet mogelijk is de bijdrage aan het Instituut
in een vaste verhouding te brengen tot de inkomsten van het
Genootschap.

De Heer Stapel wijst er op, dat bij vermindering van het subsidie
de relatie voor het Instituut noodlottig zou kunnen worden, vooral
als het Genootschap zijn contributie gaat verminderen. Dan zouden
zeker tal van leden van het Instituut naar het Genootschap overgaan,
om het dan zeer belangrijke contributieverschil. Het gevolg zou zijn,
dat praktisch het Instituut alle lasten zou moeten dragen, het Genoot-
schap de meeste lusten der boekerij zou genieten. Zelfbehoud noopt
het Instituut daarin tot voorzichtigheid.

Prof. Boeke meent, dat een bevredigende oplossing wellicht
mogelijk is. Het Genootschap zou b.v. tweeërlei lidmaatschappen
kunnen instellen en wel A-leden, die enkel de lezingen van het
Genootschap bijwonen en B, z.g. bibliotheekweden, die rechten op de
boekerij krijgen. Deze zouden dan een hoogere contributie moeten
betalen, en dit meerdere zou aan het Instituut ten goede komen.

De Heer Van Ossenbruggen wijst op de wenschelijkheid, dat in
dat geval de contributie der z.g. bibliotheekleden van het Genootschap
niet lager zal zijn dan die van het Instituut.

De Voorzitter verklaart, als niemand meer het woord verlangt,
dat het Instituutsbestuur zal afwachten, of het Genootschap na het
besprokene aanleiding vindt om een nieuw voorstel in te dienen, of
dat het tot handhaving van het reeds gedane verzoek tot afscheiding
zal besluiten.

Prof. Boeke vraagt nog, wat bij eventueele afscheiding de kosten
zouden zijn, als het Genootschap zijn 8 jaarlijksche bijeenkomsten
in het Instituutsgebouw zou blijven houden. Hij krijgt ten antwoord,
dat dit ± f 100 zou zijn.

Onder dankbetuiging aan de Heereu van het Genootschap sluit
de Voorzitter de gecombineerde vergadering.

Nadat de Bestuursleden van het Indisch Genootschap zijn ver-
trokken, wordt de vergadering heropend en leest de Secretaris de
notulen der September-bijeenkomst, die worden goedgekeurd.
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Als nieuwe leden worden benoemd de Heeren Dr. B. Vroklage,
S. Y. D., Mevrouw C. A. D. Gramberg, M. C. Voorn, benevens
de student-leden W. O. L. Bethbeder en K. Kijlstra. Bericht van
veranderd adres was binnengekomen van de Heeren W. Ph. Coolhaas,
Mr. J. A. Jonkman, Prof. Mr. J. J. Schrieke. Dr. J. F. Stutterheim,
Dr. A. N. J. Thomassen a Thuesink van der Hoop, Prof. Mr. F. D.
Holleman en Ir. L. Sippel.

Overleden was het lid F. P. J. Yester. Voor het lidmaatschap
bedankten de Heeren G. J. van Dongen, W. C. Thieme en J. H.
Lagers. Als donateur bedankte de ,.X.V. Cultuur Mij. Krembrong
en Toelangan".

De Secretaris leest voor een brief van Prof. Colenbrander, waaruit
blijkt dat deze in zijn Coen-uitgave geen bibliographie wenscht op
te nemen. Het Bestuur handhaaft zijn meening, dat zoodanige biblio-
graphie bij de uitgave behoort, en verzoekt Dr. Stapel, voor het geval
Prof. Colenbrander bij zijn meening blijft, de samenstelling op zich
te nemen.

Verder deelt de Secretaris mede, dat de assistent De Bakker in
zooverre is hersteld, dat hij thans halve dagen dienst doet.

Binnengekomen is een dankbetuiging van het Comité tot oprichting
van een gedenkteeken voor H. M. de Koningin-Moeder voor de
door het Instituut geschonken bijdrage.

Rondvraag:
De Heer Kern vraagt, of de bibliotheek, die veel onvervangbaars

bevat, voldoende verzekerd is en of er maatregelen zijn genomen
tegen brandgevaar. De Secretaris antwoordt, dat gebouw en biblio-
theek behoorlijk zijn verzekerd. In het gebouw bevinden zich enkele
z.g. snelblusschers. Nagegaan zal worden of in deze nog iets te
doen is.

De Heer Van Ossenbruggen deelt mede, dat Prof. Mr. F. D.
Holleman te Leiden is opgetreden als Secretaris van de Adatrecht-
commissie.

Dr. Stapel brengt, mede namens Dr. Rassers, advies uit over een
door den Heer Lekkerkerker voor de Bijdragen aangeboden artikel:
De heilige steenen van Koeta Gedeh. Besloten wordt het artikel ter
beschikking van den schrijver te laten.

Boekgeschenken waren binnengekomen van de Heeren Prof. Dr.
G. Stahel. Dr. T- F. Steenhuis, Abdul Ghaffar, zoomede van de
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Rechts-Hoogeschool te Batavia en de ftrechtsche Indologen-Veree-
niging.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.

B E S T ü U R S V E R G A D E R I N G

VAN 24 NOVEMBER 1934.

Aanwezig alle Bestuursleden.
De A'oorzitter opent de vergadering en verzoekt den Secretaris,

de notulen der October-vergadering te lezen. Deze worden onge-
wijzigd goedgekeurd.

Als nieuwe leden worden benoemd de Heeren A. L. O. L. van
der Linden, Ch. M. F. Meyer, J. Edel en Mr. M. Blondeau, allen
Student-leden.

Overleden was het lid A. Vermeer. Bedankt hebben de leden H. H.
de Cock, H. F. E. A'isser. J. Morsink, J. B. F. Sartorius, P. M. L.
de Bruyn Prince en de N.V. Suikerfabriek ..Tjoekir". De N.V. Mij.
tot exploitatie v. cl. Suikerondernemingen Sentanen-Lor c.s. zag zich
genoodzaakt haar donatie van f 100 terug te brengen tot f 50.

Bericht van veranderd adres was binnengekomen van de Heeren
Prof. Dr. C. C. Berg. Tjan Tjoe Siem. Dr. N. W. Lesquillicr en
C. J. Grader.

Aan de orde komt het schrijven van het Bestuur van het Indisch
Genootschap d.d. 11 September 1934. Besloten wordt genoemd
Bestuur zijn verzoek om afscheiding toe te staan, waarmede dan
de rechten der leden van het Genootschap op de Koloniale Bibliotheek
verloren gaan, evenals de aan het Genootschap verleende gastvrijheid
voor zijn bijeenkomsten in ons gebouw. Van verhuur der lokaliteit
kan geen sprake zijn. daar alsdan het Instituut voor zijn gebouw
personeele belasting zou moeten betalen.

Een ingezonden artikel van Ds. P. J. Lambooy: ,,Het begrip
Merapoe in den Godsdienst van Oost-Soemba" wordt ter beoordeeling
in handen gesteld van de Heeren Dr. Kruyt en Prof. Dr. De Josseliu
de Jong.
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De Secretaris brengt ter tafel 2 exemplaren van de Levensbeschrij-
ving van J. P. Coen door Prof. Dr. H. T. Colenbrander, het eene
gebonden als deel VI van de Bescheiden, het andere als afzonderlijke
uitgave. De Voorzitter spreekt er zijn vreugde over uit, dat dit werk
eindelijk is voltooid. De prijs voor den handel wordt bepaald op
f 15, terwijl de leden eveneens den vollen prijs zullen moeten betalen.

Vervolgens licht de Penningmeester de ontwerp-begrooting voor
1935 toe, die door enkele bezuinigingen niet zonder moeite sluitend
wordt gemaakt.

Volgen enkele mededeelingen van den Secretaris.
De firma Tjeenk Willink bood een exemplaar der Verspreide

Geschriften van Prof. Mr. C. van Vollenhoven aan; Prof. Mr.
H. A. Idema een exemplaar van zijn jongste werk ,,De Indische
Wetboeken van Strafrecht, 1848—1934".

De uitgever van het Zeitschrift für Eingeborenen-Sprachen ver-
zocht een prospectus van dat tijdschrift te mogen rondzenden in onze
Bijdragen. Dit wordt om de consequenties van de hand gewezen.

Dan geeft de Secretaris enkele nadere inlichtingen over de ver-
zekering der boekerij tegen brandgevaar.

Rondvraag:
De Heer Kern biedt ter plaatsing in de Bijdragen een kort artikel

aan, „Djandji Dalëm'". Dr. Rassers overhandigt namens Dr. Juyn-
boll ..Sarga XXIV van het Ramayana", terwijl Dr. Stapel een artikel
aanbiedt over het ontstaan van het Menangkabausche rijk en zijn
Adat.

Boekgeschenken waren binnengekomen van de Heeren Dr. M.
Pryohoetomo. P. de Roo de la Faille, R. A. Kern, Dr. Denis Mulder,
F. M. Schnitger, Prof. Mr. H. A. Idema, de Firma's H. D. Tjeenk
Willink en J. B. Wolters, Burgemeester en Wethouders van Medan,
de Bibliothecarissen van de Handelshoogeschool te Rotterdam, van
de Rijksuniversiteit te Utrecht, van de Rijksuniversiteit te Leiden
en van de Gemeente-Universiteit te Amsterdam.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.
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B E S Ï Ü U R S V E R G A Ü E R I N G
VAX 15 DECEMBER 1934.

Aanwezig de Heeren: Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter),
R. A. Kern. H. T. Damsté. Dr. Alb. C. Kruyt. Prof. Dr.
J. P. H. de Josselin de Jong, Mr. F. D. E. van Ossen-
bruggen. Mr. E. E. Menten (Penningmeester) en Dr. F. W.
Stapel (Secretaris). De Heeren Prof. Dr. Ph. S. van
Ronkel, Baron van P>oetzelaer van Dubbeldam, Prof. Mr.
H. A. Idema en Dr. \Y. H. Rassers hadden bericht van
verhindering gezonden.

De Voorzitter opent de vergadering en verzoekt den Secretaris
de notulen der Xoveinber-vergadering te lezen, die worden goed-
gekeurd.

Als nieuwe leden worden benoemd de Heeren Prof. Dr. C.
Gerretson, Th. Volkers. P. Reinking. Dr. A. D. A. de Kat Angelino,
benevens de firma Burgersdijk en Xiermans te Leiden. Als student-
leden de Heeren E. Asai en M. H. van Cappelle.

Het lidmaatschap werd opgezegd door de Heeren Prof. Mr. G. J.
Xolst Trenité. Khouw Kim An. M. Prawira Atmadja. benevens door
den ïndischen Ondernemersbond.

Bericht van veranderd adres was binnengekomen van de Heeren
H. K. J. Cowan, R. M. T. Partono Handojonoto, A. Dirks, Dr.
Th. G. Th. Pigeaucl. F. M. Schnitger en Dr. G. F. Pijper.

Aan de orde komt de vaststelling der begrooting voor 1935. Door
een aantal bezuinigingen is deze sluitend gemaakt tot een bedrag
van f 23737.50 in inkomsten en uitgaven. Xadat ze door de ver-
gadering is goedgekeurd richt de Voorzitter een woord van dank
tot den Penningmeester voor de in deze genomen moeite.

Voorgesteld wordt de laatste alinea van art. 5 van het Reglement
op de Koloniale Bibliotheek te wijzigen. Van het in deze alinea
gegeven recht tot introductie tot cle leeszaal van niet-leden wordt
misbruik gemaakt. Er heeft zich zelfs een geval voorgedaan, dat
iemand periodiek van de leeszaal gebruik maakte en boeken in leen
vroeg op grond van een hem vóór elf jaar verleende introductie.

Met algemeene stemmen wordt besloten bedoelde alinea te redi-
geeren als volgt: ,,De Bestuursleden kunnen in bijzondere gevallen
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niet-ledcn voor een bepaalden termijn introductie verleenen tot het
bezoeken van de leeszaal".

A ôor kennisgeving wordt aangenomen een schrijven van den Heer
C. H. de Goeje, aangaande een commissie tot afbakening van de
grens Suriname-Brazilië. Aan den leider dier commissie en den
geneesheer der expeditie is een memorie medegegeven aangaande de
wenschen op ethnografisch gebied.

Komt aan de orde een nieuw voorstel van het Indisch Genootschap.
Het wekt eenige verwondering dat dit voorstel, gedateerd 15 Novem-
ber, en dat dus op onze November-vergadering had dienen behandeld
te worden, eerst op 13 December is ontvangen, en wel tegelijk met
een schrijven, waarin de late verzending aan omstandigheden wordt
geweten, welk tweede schrijven, gedateerd op 1 December, eveneens
pas den 13den daarop is ontvangen.

Het Bestuur van het Indisch Genootschap stelt thans voor, de
oude relatie te laten bestaan, met dezelfde rechten van het Genoot-
schap en zijn leden op bezoek der leeszaal en gebruik der lokaliteiten
voor zijn bijeenkomsten, met terugbrenging van het subsidie tot
f 200 per jaar. Na ampele bespreking wordt dit voorstel onaan-
nemelijk verklaard. Het Bestuur van het Kon. Instituut is bereid
het genoemde subsidie, dat thans f 1000 bedraagt, maar gedurende
de laatste drie jaren telkens voor één jaar is teruggebracht op f 600,
definitief op laatstgenoemd bedrag vast te stellen, maar meent in
het belang van het Instituut niet verder te kunnen gaan.

Aan het Bestuur van het Tnclisch Genootschap zal verzocht worden
hierop te antwoorden vóór onze Januari-vergadering.

Ingekomen is een schrijven van Prof. Dr. C. C. Berg, waarin
Z. H. G. vraagt of hij ook in het vervolg mag rekenen op een subsidie
van f 75 per jaar voor zijn Javaanschen assistent. Dit verzoek wordt
ingewilligd.

Volgen de mededeelingen van den Secretaris. Deze brengt aller-
eerst verslag uit van door hem met den directeur der drukkerij Smits
gehouden besprekingen over herziening van de tarieven voor het
drukken van onze Bijdragen en de Adatrechtbundels. Deze bespre-
kingen hebben tot het gewenschte resultaat geleid, zoodat op de post
drukkosten belangrijk kon worden bezuinigd.

Verder deelt de Secretaris mede dat hij op het Departement van
Onderwijs besprekingen heeft gehouden over een mogelijke vermeer-
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dering' van het subsidie voor het 6de deel van Coen. Het resultaat
moet worden afgewacht, maar de Secretaris heeft goede hoop dat
aan ons tekort op deze uitgave althans ten deele zal worden toege-
moet gekomen.

Op voorstel van den Secretaris wordt alsnog besloten die leden,
welke de geheele Coen-serie voor half geld hebben aangeschaft, ook
voor het 6de deel maar den halven prijs te doen betalen.

Rondvraag:
Dr. Kruyt brengt, mede namens Prof. de Josselin de Jong, advies

uit over het ingezonden artikel van Ds. P. J. Lambooy „Het begrip
Merapoe in den Godsdienst van Oost-Soemba''. Wordt besloten dit
artikel te zijner tijd in de Bijdragen op te nemen.

Boekgeschenken waren binnengekomen van de Heeren E. Asai.
Dr. J. C. Eringaard, Mr. W. E. van Mastenbroek, Dr. F. C. Wieder,
Prof. Mr. J. Zeylemaker Jzn.. de Firma H. D. Tjeenk Willink en
Zoon, alsmede van het lloofdcomité v/h Qoeran-fonds te Batavia.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.

B U I T E N G E W O X E B IJ E E X K O M S T

OP WOEXSDAG 9 JANUARI 1935.

Tot deze bijeenkomst, die ten doel had den adjunct-
secretaris, den Heer W. C. Muller, te huldigen ter gelegen-
heid van zijn 65sten verjaardag, waren uitgenoodigd alle
Bestuursleden en tal van oud-Bestuursleden. Aanwezig
waren de Heeren Prof. Dr. X. J. Krom (Voorzitter),
R. A. Kern, Prof. Dr. C. C. Berg. P. de Roo de la Faille,
H. T. Damsté, Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van
Dubbeldam, Dr. Alb. C. Kruyt, Dr. W. H. Rassers, Prof.
Dr. J. P. B. de Josselin de Jong, Mr. F. D. E. van Ossen-
bruggen, Mr. E. E. Menten (Penningmeester) en Dr. F. W.
Stapel (Secretaris). Bericht van verhindering was binnen-
gekomen van de oud-Bestuursleden Zijne Excellentie
A. W. F. Idenburg, Prof. J. C. van Eerde, Prof. Mr, Ph.
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Kleintjes, Prof. Dr. K. Martin en de Heer O. L. Helfrich.
De Heer Ch. J. I. M. Welter was door een misverstand
niet aanwezig. De Bestuursleden Prof. Dr. Ph. S. van
Ronkel en Prof. Mr. H. A. Idema waren tot hun leed-
wezen verhinderd.

De Directie der drukkerij voorheen H. L. Smits had
een prachtige bloemcnmand gezonden.

Te ongeveer half drie wordt de Heer Muller met Mevrouw en
hun zoons door den Secretaris, die Mevrouw een ruiker roode anjers
had aangeboden, binnengeleid. Nadat allen gezeten waren, nam Prof.
Krom het woord om den Heer Muller geluk te wcnschcn en te
huldigen. Spreker herinnerde er aan, dat de jubilaris in 1901 aan
het Instituut werd verbonden als beambte, op een bescheiden salaris.
Het was Prof. Spanjaard, die den Heer Muller ontdekt had als
beambte bij de bibliotheek van de Indische Instelilng te Delft en
hem, kort na de opheffing dier Instelling, wist over te halen zich
aan het Instituut te verbinden, ook al ging hij daar aanvankelijk in
salaris op achteruit. Prof. Krom sprak het vermoeden uit, dat de
Heer Muller deze stap nooit zal hebben betreurd; met het Instituuts-
bestuur is dit zeker niet het geval. Reeds het jaarverslag over 1901
maakt melding van ,,de deskundige hul]") van den ijverigen beambte
W. C. Muller" bij het ordenen van de bibliotheek. Sedert wordt
herhaaldelijk met lof en waardeering over den Heer Muller en zijn
werk gesproken. Toen op het einde van 1908 de Heer G. P. Rouffaer
ontslag vroeg als adjunct-secretaris, werd den Heer Muller de
persoonlijke titel van adjunct-secretaris verleend. In deze functie,
welke hij dus reeds meer dan 25 jaar vervult, heeft de jubilaris ook
steeds tot volle tevredenheid van het Bestuur zijn taak verricht. Ook
door zijn talrijke publicaties op bibliographisch gebied heeft hij blijk
gegeven van zijn groote kennis en werkkracht. Het is dan ook voor
het Bestuur een groote voldoening, dat H. M. de Koningin hem
wel heeft willen benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Onder het uitspreken van de beste wenschen voor den Heer Muller
en de zijnen overhandigt spreker hem de versierselen van de hem
verleende onderscheiding alsmede een lamp, die. naar de Voorzitter
hoopt, nog vele jaren haar licht in den huize Muller zal doen schijnen.

Luid applaus van de aanwezigen verkondigde hun instemming met
de woorden van den Voorzitter.

Deze geeft vervolgens het woord aan den Secretaris, die, als de
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XL BESTUURSVERGADERING.

meer directe medewerker van den gehuldigde, dezen eenige vvaar-
deerende en hartelijke woorden toespreekt, en hoopt nog vele jaren
van zijn groote kennis en routine te mogen profiteeren.

Vervolgens sprak de Heer Muller, ook namens zijn echtgenoote
en zoons, zijn dank uit voor de hem gebrachte hulde, die grooter
was dan hij verdiende. Hi] dankt zijn succes voor een deel aan de
gunstige omstandigheden en den steun van velen, waaronder hij met
name wijlen den heer G. P. Rouffaer noemt. Deze dag zal voor
hem en de zijnen onvergetelijk blijven.

Nadat alle aanwezigen de familie Muller persoonlijk hadden geluk-
gewenscht. bleef men onder het genot van een kopje thee nog eenigen
tijd gezellig bijeen.

B E S T U U R S V E R G A D E R I N G

OP ZATERDAG 19 JANUARI 1935.

Aanwezig de Heeren: Prof. Dr. X. J. Krom (Voorzitter),
Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel (Ondervoorzitter), R. A. Kern,
H. T. Damsté, Dr. W. H. Rassers. Dr. Alb. C. Kruyt,
Prof. Mr. H. A. Idema, Prof. Dr. J. P. B. de Josselin de
Jong, Mr. F. D. E. van Ossenbruggen, Dr. C. W. Th.
Baron van Boetzelaer van Dubbeldam en Dr. F. W. Stapel
(Secretaris). De Penningmeester. Mr. E. E. Menten, had
bericht van verhindering gezonden.

Xa opening der vergadering worden de notulen van de December-
vergadering. benevens die van de buitengewone bijeenkomst op
9 Januari, gelezen en goedgekeurd.

In aansluiting bij die notulen doet de Voorzitter eenige mede-
deelingen over een onderzoek, dat het Indisch Genootschap bij zijn
leden instelt over de waarde, die zij aan het gebruik onzer bibliotheek
hechten. Eerst na afloop daarvan is een nieuw voorstel van het
Bestuur van het Genootschap te verwachten.

Tot nieuwe leden worden benoemd de Heeren Mr. F. H. Keuzen-
kamp. Mr. J. E. Onnen. L. Th. J. Wolterbeek Muller. P. T. Goedhart,
T. C. Ligtvoet, Mr. M. Koesnoen Titrowardhojo.
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Bericht van veranderd adres was binnengekomen van de Heeren
W. Rienstra, Dr. ]. Doorenbos, R. Prijono en het Java-Instituut.

Overleden was het lid Pater A. Euwens O. P.
Bedankt hebben de Heeen Dr. R. Haaksma, A. Th. Bogaardt,

Mr. E. J. Th. van der Hoop van Slochteren, W. Kern en Mevrouw
C. Gramberg.

Als donateur bedankten Mr. G. Vissering benevens het Admi-
nistratiekantoor S. E. Ramondt en J. Dolleman.

De Nederlandsche Handelmaatschappij zag zich genoodzaakt haar
donatie te verminderen van f 100 op f 50.

Gelezen wordt een schrijven van den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, waarbij Z. E. zich bereid verklaart het
toegekende subsidie voor deel VI van Coen te verhoogen en te
brengen op f 1500. De Secretaris had alreeds den dank van het
Bestuur aan Z. E. betuigd.

Behandeld wordt een schrijven van Prof. Dr. C. C. Berg, aan-
gaande de Oudheidkundige Aanteekeningen van Dr. W. F. Stutter-
heim. Laatstgenoemde wenscht zijn serie O. A. te beëindigen met
no. 50, en verzoekt de andere terug te zenden. In verband hiermede
verzoekt de vergadering aan Prof. Krom en Dr. Rassers om advies
over de alsnog ter plaatsing aangeboden nummers 46 t/m 50 te willen
uitbrengen.

In aansluiting bij het vorige agenda-punt legt Prof. Krom een
artikel over van de hand van den Heer Galestin, ..Aanteekeningen
op de Arjuna-Wiwaha". Tot Commissie van beoordeeling worden
benoemd de Heeren Prof. Krom en R. A. Kern.

Gelezen worden twee brieven, respectievelijk van den adjunct-
secretaris, den Heer W. C. Muller, en van diens zoon, den Heer
T. M. C. Muller, die beiden hun groote erkentelijkheid betuigen voor
de op 9 fanuari aan den adjunct-secretaris bereide huldiging.

Vervolgens brengt de Voorzitter in bespreking de op te maken
drietallen ter vervulling van de in Maart a.s. openkomende plaatsen
in het Bestuur. Er worden enkele namen genoemd en de Secretaris
zal bij de betrokkenen informeeren, of zij een eventueele benoeming
willen aannemen.

Aan de orde komen de mededeelingen van den Secretaris. Behalve
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enkele zaken van huishoudclijken aard doet deze mededeeling van
een hem gedaan verzoek namens de Anthropos-Gesellschaft in
Weenen, om toezending van de Adatrechtbundels in ruil voor hunne
publicaties. Dit wordt toegestaan.

Bij de rondvraag brengt de Heer Van Ossenbruggen nog eens ter
sprake de door het Instituut te betalen belasting op goederen in de
doode hand. In aansluiting bij die bespreking zegt de Secretaris toe.
eens naar het Departement van Financiën te zullen gaan.

Boekgeschenken waren binnengekomen van de Hceren Dr. Alb. C.
Kruyt, Joh. F. Snelleman. Dr. B. Ockers. Dr. J. F. Einaar en
Mr. C. T. Bertling.

Niets meer aan de orde ziinde. sluit de Voorzitter de vergadering.
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VAN 16 FEBRUARI 1935.

Aanwezig de Heeren: Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter),
Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel (Ondervoorzitter), R. A. Kern,
Prof. Mr. H. A. Idema, Dr. W. H. Rassers, Mr. F..D. E.
van Ossenbruggen, Mr. E. E. Menten (Penningmeester)
en Dr. F. W. Stapel (Secretaris).

De Heeren Dr. Alb. C. Kruyt, Dr. C. W. Th. Baron
van Boetzelaer van Dubbeldam, Prof. Dr. J. P. B. de
Josselin de Jong en H. T. Damsté hadden bericht van
verhindering gezonden.

De Voorzitter opent de vergadering en verzoekt den Secretaris
de notulen der vergadering van 19 Januari te lezen; deze worden
onveranderd goedgekeurd.

Benoemd worden tot leden de Heeren C. J. Sybrandy en L. W. Ch.
de Bruyn (student-lid), benevens de Assistent-Resident van Peka-
longan. De Heer Mr. F. D. E. van Ossenbruggen verhoogde zijn
bijdrage van f 12 tot f 25, waardoor hij donateur is geworden.

Overleden zijn de leden Mr. W. A. Mees en H. E. Oving Jr.
Bedankt hebben de Heeren B. E. Ruys en Prof. Dr. J. H. F.

Kohlbrugge.
Bericht van veranderd adres is binnengekomen van de Heeren

Dr. G. W. Locher, F. H. Romondt, Dr. J. F. E. Einaar en F. L.
Wurfbain.

Op verzoek van Mr. E. E. Menten komt eerst in behandeling de
rekening en verantwoording van den Penningmeester. Deze deelt
eenige exemplaren rond van de Rekening en Verantwoording over
1934, van een Kasverantwoording en van de Balans, waarbij enkele
toelichtingen gevraagd en gegeven worden. De Voorzitter bedankt
Mr. Menten voor zijn beheer over het afgeloopen jaar, waarna de
vergadering de gewone leden A. C. Deenik en Th. van Erp benoemt
tot leden der commissie van onderzoek.
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Vervolgens leest de Secretaris zijn ontwerp-jaarverslag, dat onder
dankzegging wordt goedgekeurd.

Aan de orde komt het opmaken van drietallen ter aanbeveling
voor de verkiezing van een drietal nieuwe Bestuursleden door de
Algemeene Vergadering van 16 Maart a.s.

Gelezen wordt een schrijven van de Bataafsche Petroleum Maat-
schappij, die ook voor 1935 weer een subsidie van f 250 toezegt,
wat met groote ingenomenheid wordt vernomen. De Secretaris heeft
reeds een dankbetuiging gezonden.

Binnengekomen is een schrijven van den Heer F. H. van Naerssen,
ter aanbieding van een artikel voor de Bijdragen: Twee koperen
oorkonden van Balitoeng, in het Koloniaal Instituut te Amsterdam.
Tot leden der Commissie van Advies worden benoemd de Heeren
Prof. Krom en Prof. van Ronkel.

Aan de orde komt een schrijven van het Bestuur van het Indisch
Genootschap, waarin wordt voorgesteld dat de band tusschen Insti-
tuut en Genootschap zal worden bestendigd, en waarbij het Genoot-
schap daartoe een jaarlijksch subsidie van één honderd gulden (f 100)
aanbiedt, terwijl dan de Genootschapsleden, die gebruik willen maken
van de bibliotheek van het Instituut, in het bezit moeten zijn van
een bibliotheekkaart, die verkrijgbaar zal zijn a f 2.50 per jaar.

Op voorstel van den Voorzitter wordt deze regeling met algemeene
stemmen goedgekeurd, nadat de Secretaris nog enkele punten aan-
gaande de praktische uitvoering en de controle heeft besproken.

In verband hiermede wijst de Voorzitter op de noodzakelijkheid,
om het Reglement op de „Koloniale Bibliotheek" te herzien tegen
den lsten Mei a.s., wanneer de nieuwe overeenkomst zal ingaan. De
Secretaris zegt toe, een ontwerp te zullen samenstellen.

Vervolgens doet de Voorzitter mededeeling van een nieuwe
schenking van Mevrouw A. M. S. Heeres-Van Troostenburg de
Bruyn, ten bedrage van f 450, voor de voortzetting van het Corpus
Diplomaticum Neerlando-Indicum. Aan Mevrouw Heeres zal de dank
van het Bestuur worden overgebracht voor dit hernieuwd bewijs
van belangstelling.
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Aan de orde komen de mededeelingen van den Secretaris. Deze
brengt enkele zaken van huishoudelijken aard ter sprake, en doet
daarna verslag van een bezoek aan het Departement van Financiën,
in verband met de door het Instituut te betalen belasting op goederen
in de doode hand. Er blijken geen termen aanwezig te zijn om het
Instituut dispensatie van genoemde belasting te verleenen.

Rondvraag.
De Heer Kern brengt, mede namens Prof. Krom, advies uit over

het door den Heer Galestin voor de Bijdragen aangeboden artikel:
„Aanteekeningen op de Arjuna-Wiwaha op Tjandi Djago". Besloten
wordt dit artikel te zijner tijd in de Bijdragen op te nemen.

Vervolgens wijst de Heer Kern er op, dat in een circulaire van
de Firma Nijhofï wordt medegedeeld, dat afzonderlijke deelen van
onze Coen-serie niet verkrijgbaar zijn, waaromtrent nimmer iets door
het Bestuur is bepaald. Ook adviseert de Heer Kern den prijs van
dit werk te verlagen. Besloten wordt, den prijs voor alle deelen te
stellen op f 15 per deel, waardoor de prijs van de geheele serie van
f 140 op f 90 wordt teruggebracht; en tevens te bepalen, dat ook
afzonderlijke deelen verkrijgbaar zullen zijn.

De Heer Rassers adviseert, mede namens Prof. Krom, de door
Dr. W. F. Stutterheim aangeboden nummers 46 tot en met 50 van
de Oudheidkundige Aanteekeningen ter plaatsing in de Bijdragen
aan te nemen. Aldus wordt besloten.

Boekgeschenken waren binnengekomen van de Heeren Mr. C. T.
Bertling, F. Oudschans Dentz, Dr. W. C. Klein, Mr. F. D. E. van
Ossenbruggen, benevens van de Firma's Dentz en Van der Bruggen
en J. B. Wolter's Uitgevers Maatschappij. Aan de schenkers is dank
betuigd.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:34AM
via free access



XLVI ALGEMEENE VERGADERING.

A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G

VAN 16 MAART 1935.

Aanwezig de Bestuursleden: Prof. Dr. Ph. S. van
Ronkel (Ondervoorzitter), Mr. E. E. Menten (Penning-
meester), R. A. Kern, Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer
van Dubbeldam, Mr. F. D. E. van Ossenbruggen, Prof. Dr.
J. P. B. de Josselin de Jong, Dr. Alb. C. Kruyt en Dr.
F. W. Stapel (Secretaris), benevens de gewone Leden Prof.
Dr. C. C. Berg, Th. van Erp en J. Keuning.

Met kennisgeving waren afwezig de Heeren Prof. Dr.
N. J. Krom (Voorzitter) en H. T. Damsté, beiden wegens
ziekte.

De Ondervoorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen
welkom en verzoekt den Secretaris het Jaarverslag over 1934 te
willen voorlezen. Dit geschiedt, waarna niemand op- of aanmerkingen
wenscht te maken. De Secretaris wordt bedankt voor de samen-
stelling.

Vervolgens krijgt de Heer Van Erp het woord, die, mede namens
den Heer Deenik, verslag uitbrengt over het onderzoek van de reke-
ning en verantwoording van den Penningmeester. Beide Heeren
hadden de administratie voorbeeldig in orde bevonden en zich tevens
overtuigd, dat de effecten van het Instituut alle in de safe aanwezig
waren. De Heer Van Erp stelt daarom voor, den Penningmeester
acquit en décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar te
verkenen.

De Ondervoorzitter doet zulks met woorden van warmen dank
aan de Commissie van verificatie en aan den Heer Mr. Menten.
Deze dankt, en wijst er op, dat een groot deel van die hulde toekomt
aan wijlen zijn voorganger, Mr. Rubenkoning, wiens werk hij op
dezelfde wijze heeft voortgezet.

Als derde punt komt aan de orde de verkiezing van drie Bestuurs-
leden in de plaats van de reglementair aftredende functionarissen.
Gekozen worden met algemeene of nagenoeg algemeene stemmen de
Heeren Ch. J. I. M. Welter, Prof. Dr. C. C. Berg en Prof. Dr. J.
Gonda, die allen reeds te voren verklaard hadden een eventueele

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:34AM
via free access



JAARVERSLAG, XLVII

benoeming te zullen aanvaarden. De Ondervoorzitter heet den eenigen
aanwezige van dit drietal, Prof. Berg, welkom bij zijn joyeuse rentree
in het Bestuur en brengt den aftredenden leden dank voor wat zij
voor het Instituut hebben gedaan.

Daar niemand der aanwezigen meer iets in het midden heeft te
brengen, wordt de Algemeene Vergadering gesloten.

TA AR V E R S L A G O V E R 1934.

Gevoelig werd het Koninklijk Instituut in het afgeloopen jaar
getroffen door het overlijden van den Penningmeester, Mr. H. D.
Rubenkoning, die, hoewel reeds langen tijd lijdende, het Instituut
steeds trouw was gebleven, en den 21sten April, nog geen uur nadat
hij onze vergadering had verlaten, plotseling overleed. In hem heeft
het Bestuur een toegewijd lid en bekwaam Penningmeester verloren,
die in de moeielijke crisisjaren de financiën van het Instituut met
wijs beleid had beheerd. Op de begrafenis was het Bestuur vertegen-
woordigd door den Secretaris, Dr. F. W. Stapel, terwijl de Voorzitter,
Prof. Dr. N. J. Krom, in de vergadering van 19 Mei met groote
waardeering de verdiensten van den overledene jegens het Instituut
heeft herdacht.

Het Bestuur was zoo gelukkig Mr. E. E. Menten bereid te vinden,
de functie van Penningmeester op zich te nemen.

Aan de beurt van aftreding waren in 1934 de Bestuursleden Prof.
Dr. C. C. Berg, Ch. J. I. M. Welter en Mr. H. D. Rubenkoning.
Verder moest nog worden voorzien in de vacatures, ontstaan door
het overlijden van Prof. Mr. C. van Vollenhoven en het bedanken
van den Heer P. de Roo de la Faille. Herkozen werd de Heer Mr.
Rubenkoning, die, zooals gezegd, na zijn kort daarop gevolgd over-
lijden werd vervangen door Mr. Menten, terwijl verder door de
jaarvergadering gekozen werden de Heeren Dr. C. W. Th. Baron
van Boetzelaer van Dubbeldam, Prof. Mr. H. A. Idema, Mr. F.
D. E. van Ossenbruggen en H. T. Damsté.

Op het einde van 1934 bestond het Bestuur uit de Heeren Prof.
Dr. N. J. Krom (Voorzitter), Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel (Onder-
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voorzitter), Mr. E. E. Menten (Penningmeester), Dr. W. H. Rassers,
Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, Prof. Mr.
H. A. Idema, R. A. Kern, Prof. Dr. J. P. B. de Josselin de Jong,
Dr. Alb. C. Kruyt, Mr. F. D. E. van Ossenbruggen, H. T. Damsté
en Dr. F. W. Stapel (Secretaris).

Aan de beurt van aftreding zijn thans de Heeren Rassers, Idema
en Van Boetzelaer van Dubbeldam.

De Adjunct-Secretaris, de Heer W. C. Muller, die zich ook dit
jaar weer onderscheidde door zijn toewijding en hulpvaardigheid,
werd op den laatsten dag van 1934 door H. M. de Koningin be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, welke officieele
erkenning zoowel voor hem en zijn gezin als voor het Bestuur een
groote voldoening was.

Den Uden Februari overleed de echtgenoote van den Assistent
A. G. de Bakker; in verband daarmede werd hem door het Bestuur
vergund buiten het gebouw te wonen. Den lsten Maart benoemde
het Bestuur daarop het echtpaar Van Oudenallen tot inwonende huis-
bewaarders van het Instituut.

Genoemde Assistent A. G. de Bakker was door ernstige ongesteld-
heid eenige maanden verhinderd zijn functie te vervullen, maar is
thans weer geheel hersteld.

Ook dit jaar was Dr. F. D. K. Bosch wederom als Commissaris
van het Instituut in Nederlandsch-Indië werkzaam, waarvoor het
Bestuur hem grooten dank verschuldigd is.

Op 1 Januari 1935 telde het Instituut:
1 Beschermvrouwe (H. M. de Koningin);
3 Eereleden (3) *);

18 Buitenlandsche leden (18);
35 Leden-donateurs (40) ;

277 Gewone leden en contribueerende instellingen (279);
170 Instellingen, met welke o.a. door ruil van uitgaven betrekkingen

worden onderhouden (170).

Uit deze cijfers blijkt, dat de achteruitgang in ledental dit jaar,
ondanks het voortduren der crisis, vrijwel tot staan is gekomen, dank
zij een voorloopig met succes gevoerde campagne tot het werven
van nieuwe leden, in de plaats der velen, die bedankten. Het aantal
donateurs verminderde nog met 12'4 procent, terwijl velen hunner,

De cijfers tusschen haakjes geven de getallen op 1 Januari 1934 aan.
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die niet bedankten, genoodzaakt waren hun donatie belangrijk te
verminderen. Dit maakt het noodig het financieel beheer met voor-
zichtigheid te blijven voeren. Met groote waardeering mag worden
geconstateerd dat een vaste kern van leden en donateurs het Instituut
trouw bleef; onze dank gaat in de eerste plaats uit naar de Bataaf sche
Petroleum Maatschappij, die ook dit jaar weer f 250 ter beschikking
van het Instituut stelde.

Werkzaamheden.
In het af geloopen jaar verschenen:
lo. Deel 91 der Bijdragen, zijnde het door Dr. F. W. Stapel

bewerkte derde deel van het Corpus Diplomaticum Neerlando-
Indicum. '

2o. Aflevering 1 en 2 van deel 92 der Bijdragen.
3o. Deel XXXVII der Adatrechtbundels (Bali en Lombok).
4o. Het Vide, tevens laatste deel, van het werk: „Jan Pieterszoon

Coen, zijn leven en bedrijf in Indië", bevattende de door Prof.
Dr. H. T. Colenbrandcr samengestelde Levensbeschrijving
van Coen.

Tegen de verwachting van het Bestuur en de toezegging, bij den
opzet van dit werk gedaan, kon voor dit zesde deel geen subsidie
van het Departement van Koloniën worden verkregen. Dat niettemin
de uitgave dit jaar mogelijk was, dankt het Bestuur voor een belang-
rijk deel aan Z. E. den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, die een subsidie van f 1500 verleende, terwijl daartoe mede
bijdroeg de Directie der drukkerij voorheen H. L. Smits, die voor
dit deel een extra-reductie op de drukkosten verleende.

Uitgaven in voorbereiding.
Het vierde deel van het Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum

is voor ongeveer de helft afgedrukt en zal in den loop van 1935
verschijnen. Voor deze uitgave verleende Mevrouw de Weduwe Prof.
Heeres—Van Troostenburg de Bruyn een belangrijk subsidie.

Het werk „Samenvatting van hetgeen bij Regeering en Staten-
Generaal is verhandeld met betrekking tot de Staatsinrichting van
Ned.-Indië" is nog steeds niet voltooid. Mr. J. A. Jonkman, die
tijdens zijn verlof hier te lande dit door Dr. A. J. R. Heinsius aan-
gevangen werk zou voltooien, is sedert weer naar Indië vertrokken,
doch thans heeft Mr. W. W. Brouwer, oud-Indisch rechterlijk hoofd-
ambtenaar, zich bereid verklaard de laatste hand aan deze uitgave
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te leggen. De hoop wordt uitgesproken, dat dit werk nu in den loop
van 1935 zal kunnen verschijnen.

De voltooiing van het Tae' of Sadan-Toradjaasch Woordenboek
vordert slechts langzaam, doch ook van dit werk mag verwacht
worden dat de samensteller, Dr. H. van der Veen, dit jaar zal gereed
komen.

De bibliotheek werd wederom met vele schenkingen verrijkt. In
dit verband mag in het bijzonder worden vermeld een door tusschen-
komst van Prof. Baron van Asbeck aangeboden schenking uit de
nagelaten boekerij van Prof. Mr. C. van Vollenhoven.

Aan de Commissie tot herdenking van den 300-jarigen band
tusschen Nederland en Curasao werden voor een te houden tentoon-
stelling een aantal onzer boekwerken in bruikleen afgestaan.

In het afgeloopen jaar werden door het Bestuur van het Indisch
Genootschap voorstellen gedaan tot wijziging van de bestaande ver-
houding tusschen Instituut en Genootschap. Een beslissing is nog
niet genomen.

De Directie der drukkerij voorheen H. L. Smits bleek bereid tot
een nieuwe overeenkomst, die een belangrijke besparing op de post
drukkosten met zich bracht.

Het gebouw van het Instituut bevindt zich, evenals de bibliotheek
en de verdere inventaris, in een bevredigenden staat.

De begrooting voor 1935 sluit met een bedrag van f 23.737.50 aan
inkomsten en uitgaven.

B E S T U U R S V E R G A D E R I N G
VAN 16 MAART 1935.

Aanwezig de Heeren: Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel.
Mr. E. E. Menten, R. A. Kern, Mr. F. D. E. van Ossen-
bruggen, Prof. Dr. J. P. B. de Josselin de Jong, Dr. Alb.
C. Kruyt, Prof. Dr. C. C. Berg en Dr. F. W. Stapel.

De Heeren Prof. Dr. N. J. Krom en H. T. Damsté
waren wegens ziekte afwezig.
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Prof. Van Ronkel neemt de leiding der vergadering op zich en
verzoekt den Secretaris, de notulen der Februari-vergadering te lezen.
Deze worden goedgekeurd.

Aan de orde komt de verkiezing van een Voorzitter, Ondervoor-
zitter, Penningmeester en Secretaris, voor welke functies de ver-
gadering met algemeene of op-een-na-algemeene stemmen aanwijst
de Heeren Prof. Dr. N. J. Krom, Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel,
Mr. E. E. Menten en Dr. F. W. Stapel.

Tot lid wordt benoemd Ir. J. W. Maas. Overleden was het Buiten-
landsch lid G. Ferrand. Voor het lidmaatschap bedankten de Heeren
L. H. W. van Sandick, Mr. A. W. Hartman, Prof. Dr. H. T. Colen-
brander en C. W. Bodenhausen. Het donateurschap werd opgezegd
door de N.V. Administratie Maatschappij Nedsam.

Bericht van veranderd adres was binnengekomen van de leden
A. Dirks, Dr. R. Goris en Ir. E. P. H. Joon.

Aan de orde komt een wijziging van het Reglement op de Koloniale
Bibliotheek, noodig geworden door de gewijzigde verhouding tusschen
het Indisch Genootschap en het Koninklijk Instituut.

Besloten wordt het Ie artikel van dit Reglement aldus te lezen:
„De bibliotheek, gevestigd te 's-Gravenhage, staat ter beschikking

„der leden van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volken-
„kunde van Ned.-Indië.

„Leden van het Indisch Genootschap kunnen tegen betaling van
„f 2.50 per jaar als bibliotheeklid worden aangenomen.

„Waar in dit Reglement verder van leden wordt gesproken, worden
„daarmede bedoeld zoowel de leden van het Koninklijk Instituut als
„de bibliotheekleden van het Indisch Genootschap."

Vervolgens doet de Secretaris enkele mededeelingen van huis-
houdelijken aard, waarna wordt overgegaan tot de

Rondvraag.
De Heer Kern wijst er op, dat eenigen tijd geleden is besloten

in de notulen geen mededeeling te doen van ingekomen artikelen,
die niet geschikt geacht worden voor de Bijdragen. De Secretaris
neemt daar nota van.

De Heer Dr. Kruyt vraagt, hoe het staat met Dr. v. d. Veen's
Sadan-Toradjaasch Woordenboek. De Secretaris antwoordt, dat dit
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gedeeltelijk is afgedrukt en dat Dr. v. d. Veen er geregeld, schoon
langzaam, mee opschiet.

Prof. Berg vraagt of het mogelijk is het artikel van den Heer
Galestin in het eerstvolgende nummer der Bijdragen op te nemen.
De Secretaris zal dit op de volgende vergadering mededeelen.

Prof. Van Ronkel brengt, mede namens Prof. Krom, verslag uit
over het door den Heer F. H. van Naerssen aangeboden artikel.
Besloten wordt dit te zijner tijd in de Bijdragen op te nemen.

Boekgeschenken waren binnengekomen van de Heeren: Dr. C. A.
Mees, Dr. Hay Gwan Kan, B. Bolthuis, Dr. Alb. C. Kruyt, Dr. J. M.
Somer, benevens van de Vereeniging Indië-Nederland en van den
Directeur der Indische Pensioenfondsen. Aan de schenkers is dank
betuigd.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

B E S T U U R S V E R G A D E R I N G

VAN 20 APRIL 1935.

Aanwezig de Heeren: Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter),
H. T. Damsté, Prof. Dr. C. C. Berg, Dr. Alb. C. Kruyt,
Prof. Dr. J. Gonda, Mr. F. D. E. van Ossenbruggen, Prof.
Dr. J. P. B. de Josselin de Jong en Dr. F. W. Stapel
(Secretaris).

De Heeren Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel, R. A. Kern,
Ch. J. I. M. Welter en Mr. E. E. Menten waren verhinderd.

Nadat de vergadering was geopend en de Notulen der Algemeene'
Vergadering en die van de Bestuursvergadering, beide van 16 Maart,
waren gelezen en goedgekeurd, nam de Voorzitter het woord en
herdacht allereerst ons oud-Bestuurslid, wijlen Zijne Excellentie
A. W. F. Idenburg, wien hij waardeerende woorden wijdde, zoowel
voor wat hij als Bestuurslid van het Instituut, als in zijn hooge
functie van Gouverneur-Generaal heeft gedaan voor de bevordering
van het wetenschappelijk onderzoek van den Archipel. Zijn nage-
dachtenis zal bij het Instituut in dankbare herinnering blijven.
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Verder verwelkomt de Voorzitter de nieuw-gekozen Bestuursleden,
de Professoren Berg en Gonda, van welke de laatste voor het eerst
in ons midden zitting neemt. De wensch wordt uitgesproken, dat
zij in hunne Bestuursfunctie werkzaam mogen zijn in het belang
van het Instituut en tot hun eigen genoegen.

Vervolgens dankt Prof. Krom voor het vertrouwen, door zijn
mede-Bestuursleden in hem gesteld, blijkens zijn herkiezing tot
Voorzitter.

Ten slotte deelt de Voorzitter mede, dat ons eerelid, Prof. Snouck
Hurgronje, gewezen heeft op de wenschelijkheid, om in de Bij-
dragen een artikel op te nemen over wijlen Gabriel Ferrand. Be-
sloten wordt, dat de Voorzitter daarover nader overleg zal plegen
met Prof. Snouck Hurgronje.

Tot lid van het Instituut worden benoemd de Heeren Dr. G. J.
Held, W. M. Rombout en H. Versteegh (student-lid).

Als lid hadden bedankt de Heer C. C. Kayzer en het Museum
Radya Poestaka.

Bericht van veranderd adres was binnengekomen van de Heeren
Dr. A. A. Cense, S. Nijdam en Dr. G. W. Locher.

In behandeling komt een schrijven van Pater J. Kleyntjens, S.J.
ter aanbieding van een artikel voor de Bijdragen. Gesteld in handen
van de Heeren Prof. Krom en Dr. Stapel.

Ontvangen is een schrijven van het Internationaal Instituut voor
Intellectueele Samenwerking, met verzoek om in te teekenen op
een serie werken over de ethnologie en geschiedenis van Amerika.
Daar de meerderheid dier werken buiten het terrein van het Instituut
ligt, wordt besloten niet in te teekenen.

Volgen de mededeelingen van den Secretaris, die allereerst ter
sprake brengt de ziekte van den adjunct-Secretaris. Op advies van
de behandelende medici is aan den Heer Muller twee maanden verlof
verleend. De Secretaris hoopt, eventueel met steun van den Heer
Muller junior, die zijn diensten aanbood, de zaken gaande te houden.

Aflevering IV der Bijdragen, deel 92, bevattende de Personalia uit
den Engelschen tijd, samengesteld door Dr. F. de Haan, is ter perse.

De Secretaris stelt verder voor, in 1936 een derde supplement
van den gedrukten catalogus van de Koloniale Bibliotheek het licht
te doen zien. Na ampele discussie wordt besloten, dat in genoemd
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jaar achtereenvolgens zullen worden uitgegeven het bedoelde 3de
supplement-deel, een aanvullend deel van Prof. Kern's Verspreide
Geschriften en een heruitgave van het Nagarakertagama. Bovendien
wordt de Secretaris gemachtigd om naast den gedrukten catalogus
een doorloopenden alphabetischen catalogus aan te leggen in boekjes,
zooals dat thans bij de groote bibliotheeken hier te lande in gebruik is.

Rondvraag.

De Heer Damsté brengt den dank over van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde voor de door ons Bestuur uit het legaat-
Rouffaer aan genoemde Maatschappij geschonken boeken.

Prof. Berg biedt een artikel aan voor de Bijdragen, getiteld: De
Arjuna Wiwaha, Erlangga's levensloop en bruiloftslied?

Zal te zijner tijd worden opgenomen.

Verder biedt Zijn Hooggeleerde, zoo noodig, de diensten van zijn
door het Instituut gesubsidieerden Javaanschen assistent aan, voor
eventueele hulp van den Secretaris tijdens de ziekte van den Heer
Muller. De Secretaris waardeert dit aanbod ten zeerste, maar meent
dat die hulp niet noodig zal zijn. . ••• • •.

Prof. Gonda brengt ter sprake het bedanken van leden, die nog
maar kort lid zijn, van het Instituut profiteeren bij hun studie, en
dan het lidmaatschap opzeggen. Dit is nog onlangs geschied met
iemand, die bij zijn studie krachtigen steun van het Instituut had
ontvangen.

De vergadering is het met Prof. Gonda eens, dat dit een wel zeer
ongewenschte en zeer onpleizierige daad van bedoeld lid is, maar
meent dat daar onzerzijds weinig of niets tegen gedaan kan worden.

Prof. Krom biedt namens Dr. de Haan voor de bibliotheek aan
een exemplaar van het zoo juist verschenen werk van den Heer
Aukes: Het Legioen van den Mangkoe Negoro, wat met dank
wordt aanvaard.

Verder biedt de Voorzitter een artikel aan voor de Bijdragen van
Dr. de Haan, namelijk het handschrift-Van Sevenhoven van diens
reis over Java. Gesteld in handen van de Heeren Van Ossenbruggen
en Welter. . • . •• .

Dan legt de Voorzitter een schrijven over van den Heer Sarkar,
waarin deze vraagt of het Instituut zijn uitgaven wil ruilen met die
van de Greater India Society te Calcutta. Besloten wordt een ofricieele
aanvrage uit te lokken van den Secretaris van genoemde Society.
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Boekgeschenken waren binnengekomen van de Heeren Dr. G. J.
Held, Dr. E. A. Boerenbeker, F. M. Schnitger, J. W. J. Wellan,
J. Schouten, benevens van de Bibliotheeken van de Universiteit te
Amsterdam, van die te Leiden, van die van het Bataviaasch Genoot-
schap en van die van de Landbouwhoogeschool te Wageningen.

Aan de schenkers is dank betuigd.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

B E S T U U R S V E R G A D E R I N G

VAN 18 MEI 1935.

Aanwezig de Heeren : Prof. Dr. N. J. Krom (Voorzitter),
Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel (Ondervoorzitter), R. A. Kern,
H. T. Damsté, Prof. Dr. C. C. Berg, Prof. Dr. J. Gonda,
Dr. Alb. C. Kruyt, Prof. Dr. J. P. B. de Josselin de Jong,
Mr. F. D. E. van Ossenbruggen en Dr. F. W. Stapel
(Secretaris).

De Heeren Ch. J. I. M. Welter en Mr. E. E. Menten
hadden bericht van verhindering gezonden.

De Voorzitter opent de vergadering en verzoekt den Secretaris
de notulen der April-vergadering te lezen. Deze worden na een kleine
wijziging goedgekeurd.

Voor het lidmaatschap had bedankt de Heer W. Rienstra. Bericht
van veranderd adres was binnengekomen van den Heer Ir. L. Sippel.

Gelezen wordt een schrijven van den Heer Herman Fiedler te
Lissabon, ter aanbieding van een reeks aanvullende Documenten bij
zijn Geschichte Solors und Timors. Met dank aanvaard voor de
handschriften-verzameling.

Voor kennisgeving worden aangenomen een aantal uitnoodigingen,
nml. voor het bijwonen van de 8ste All-India Oriental Conference
te Mysore in December 1935, van het Second International Congress
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of Phonetic Sciences te Londen in Juli 1935 en voor de jaarverga-
dering van The Hakluyt Society te Londen op 23 Mei 1935.

Komt aan de orde een schrijven van het Gorontalo-Instituut met
verzoek om toezending, zoo mogelijk tegen gereduceerden prijs, van
een tweetal uitgaven van het Instituut, nml. „Reinwardt's reis naar
het Oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in 1821" en
„Padtbrugge's Journaal" van zijn reis door Noord-Celebes, ver-
schenen in onze Bijdragen van 1867. Besloten wordt beide werken
gratis ter beschikking te stellen.

In antwoord op een schrijven van het Bestuur van de „Greater
India-Society" wordt besloten in te gaan op het verzoek tot ruil
der uitgaven.

De Voorzitter leest vervolgens het driejaarlijksch verslag voor
van de Adatrechtstichting, welk verslag geen aanleiding geeft tot
op- of aanmerkingen.

Volgen de mededeelingen van den Secretaris, die een gunstig
verslag kan uitbrengen over den gezondheidstoestand van den
adjunct-secretaris, den heer W. C. Muller. De behandelende genees-
heer acht het zoo goed als zeker, dat de Heer Muller op Maandag
10 Juni zijn bezigheden zal kunnen hervatten, wat met groot ge-
noegen wordt vernomen.

Rondvraag.
De Heer Kern vestigt de aandacht op een tweetal journalen, nml.

van Pieter Floris en Thomas Best, uitgegeven in de werken van
The Hakluyt Society en die ook voor ons Instituut van belang zijn.
Indien wij ze niet bezitten, wordt aanschaffing wenschelijk geoordeeld.

Prof. Berg biedt ter plaatsing in de Bijdragen aan een artikel:
Opmerkingen over de Mededeelingen der Nagarakertagama betref-
fende Kertanegara's leven en sterven.

Prof. de Josselin de Jong overhandigt namens Dr. H. H. Juynboll
de vertaling der laatste twee sarga's van het Ramayana.

Boekgeschenken waren binnengekomen van de Heeren Dr. F. de
Haan, Pater C. Wessels S.J., Prof. Mr. J. J. Schrieke, Prof. Dr.
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W. A. Nieuwenhuis, Prof. Mr. F. D. Holleman, J. W. J. Wellan,
H. F. Tillema, benevens van de Stoomvaart Maatschappij' Nederland,
de Provincie Oost-Java, de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage,
de Rijks Universiteit te Leiden, de Directie der Indische Pensioen-
fondsen, het Kon. Koloniaal Instituut te Amsterdam, de Javasche
Cultuur-Maatschappij en de Mijnbouw Maatschappij Simau.

Aan de schenkers is dank betuigd.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.
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