
  
Het KITLV heeft tot doel het verzamelen en toegankelijk maken van 
boeken en andere documenten, het verrichten en stimuleren van 
onderzoek en het publiceren van boeken en periodieken op het gebied 
van de geestes- en menswetenschappen betreffende Zuidoost-Azië en 
Oceanië, in het bijzonder Indonesië, en het Caraïbisch gebied. Het 
Instituut heeft zijn hoofdvestiging in Leiden en een vertegenwoordiging 
in Jakarta.  
 

 

Inleiding 

In 2001 herdacht en vierde het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde zijn 
honderdvijftigjarig bestaan. Tegelijkertijd was dit het jaar waarin de werkorganisatie van de 
Vereniging KITLV is overgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, waarbinnen zij functioneert als een akademie-instituut. De Vereniging Koninklijk 
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde blijft zelfstandig voortbestaan in hechte samenwerking 
met het KNAW-instituut KITLV. 
  
Het honderdvijftigjarig bestaan van de Vereniging, en daarmee het Instituut, Koninklijk Instituut 
voor Taal-, Land- en Volkenkunde werd dankzij de grote inzet van het bestuur van de Vereniging, 
de medewerkers van het Instituut en vele vrijwilligers tot een groot succes, niet slechts voor de 
bezoekers van de evenementen, maar tevens vanuit een oogpunt van public relations. Het KITLV 
en de verschillende jubileumactiviteiten werden door de landelijke en regionale pers prominent – 
vrijwel steeds in positieve zin – voor het voetlicht gebracht.  
  
De officiële viering van het honderdvijftigjarig bestaan vond plaats op 9 juni, in het Rijksmuseum 
voor Volkenkunde te Leiden. De beschermheer van het Instituut, Z.K.H. Prins Claus der 
Nederlanden, kon wegens ziekte deze middag niet bijwonen, maar zond zijn schriftelijke 
gelukwensen. Gedurende het eerste gedeelte van deze drukbezochte middag sprak de voorzitter 
van het bestuur van de Vereniging, prof.dr. R. Schefold, een feestrede uit waarin hij terugkeek op 
anderhalve eeuw KITLV en daarbij ook de recente institutionele veranderingen niet onbesproken 
liet. Aan het einde van zijn rede bood hij aan de president van de KNAW, prof.dr. R. Reneman, 
het eerste exemplaar aan van de in opdracht van het bestuur door dr. Maarten Kuitenbrouwer 
geschreven studie Tussen oriëntalisme en wetenschap; Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- 
en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001. Later die middag vond er een publiek debat 
plaats over het boek en daarmee ook over de ontwikkeling van het KITLV. 
  
Op deze middag werd tevens de tentoonstelling ‘Indië ontdekt; Expedities en onderzoek in de 
Oost en de West’ geopend. In deze tentoonstelling en de bijbehorende rijk geïllustreerde 
catalogus geven de samenstellers dr. Jet Bakels en drs. Nico de Jonge een beeldende 
voorstelling van de ontwikkeling van het Nederlandse onderzoek naar de voormalige koloniën. 
Evenals de studie van Kuitenbrouwer werd hun werk in de pers en door bezoekers en lezers 
gunstig ontvangen. 
  
In het kader van het jubileum werden vele andere drukbezochte activiteiten georganiseerd, die 
hier slechts kort worden gememoreerd. In de maand juni werd de fototentoonstelling 'Soekarno, 
Architect van een natie/Architect of a nation’ geopend, eveneens in het Rijksmuseum voor 
Volkenkunde; bij deze gelegenheid voerden onder meer de Ambassadeur van de Republiek 
Indonesië, Abdul Irsan, en de samensteller, prof.dr. Bob Hering, het woord. De tentoonstelling 
was een afgeleide van het fotoboek dat KITLV Press onder dezelfde titel had uitgegeven. In 
dezelfde maand organiseerde het KITLV tevens het wetenschappelijk congres ‘Water as a life-
giving and deadly force’, alsmede twee publieksdagen. De eerste hiervan had als thema ‘De 
Caraïben verbeeld’ en omvatte een filmfestival en buitenmarkt. De hieropvolgende ‘Indonesiëdag’ 



bood een breed palet van lezingen en debatten, muziek- en dansuitvoeringen, 
theatervoorstellingen en opnieuw een buitenmarkt. 
  
Verschillende andere activiteiten en gelegenheidspublicaties – zowel van het Leidse KITLV als 
van de Vertegenwoordiging in Indonesië – worden in de verslagen van de afdelingen genoemd. 
Als permanente herinnering aan het jubileum en als zichtbare verbeelding van het karakter van 
het KITLV werden tijdens de publieksdagen twee muurgedichten onthuld, die voortaan de 
behuizing van het Instituut zullen sieren: een anonieme, negentiende-eeuwse Buginese élong, en 
een fragment uit het epos Omeros van de uit het Caraïbische St. Lucia afkomstige dichter en 
Nobelprijswinnaar Derek Walcott. 
  
Een bijzonder en door de betrokkenen hooggewaardeerd onderdeel van de viering vormde het 
bezoek van 7 tot 14 juni van de Indonesische medewerkers van de Vertegenwoordiging 
Indonesië aan Nederland. Zij bezochten de diverse KITLV-bijeenkomsten en volgden een door 
henzelf samengesteld toeristisch programma, waarbij E. Sitinjak-van Dijk als 'reisleidster' optrad. 
  
  
Bij de afsluiting van het jubileumjaar werd aan de leden van de Vereniging en aan relaties een 
boekje Honderdvijftig jaar KITLV 1851-2001; Een terugblik op het jubileum toegezonden. Hierin is 
traditiegetrouw de feestrede van de voorzitter van het bestuur van de Vereniging opgenomen, 
alsmede een terugblik op de vele evenementen en de neerslag daarvan in de media. De kosten 
van het jubileum werden grotendeels gedekt door jarenlange eigen reserveringen, aangevuld met 
bijdragen van verschillende instellingen en individuele leden, waarbij in het bijzonder de bijdrage 
van de KNAW dient te worden gememoreerd.  
  
  
Over de toedracht van de overgang van de KNAW, die in het voorgaande jaar werd voorbereid, is 
in het Jaarverslag over 2000 uitvoerig verslag gedaan; ook is daarin de tekst opgenomen van het 
op 20 december 2000 getekende convenant van de Vereniging enerzijds en de KNAW anderzijds. 
Per 1 januari 2001 werd de overgang naar de KNAW van kracht. Terugkijkend kan met 
tevredenheid worden vastgesteld dat de ontwikkelingen gedurende het verslagjaar gegronde 
reden geven tot optimisme over de toekomst van het KITLV als Akademie-instituut. Naar de letter 
en geest van het convenant bleef de Vereniging nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het 
Instituut, al ligt de directe verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het KITLV thans bij 
de directeur, niet langer bij het bestuur van de Vereniging. In goed onderling overleg is besloten 
de opzet van het Jaarverslag in grote lijnen te handhaven, waarbij het Akademie-instituut KITLV 
thans de Vereniging ruimte biedt een eigen bijdrage aan dit verslag toe te voegen. Deze bijdrage 
van de Vereniging is verderop in het Jaarverslag te vinden. 
  
De doelstelling van het KITLV noch de interne organisatie van het Instituut zijn met de overgang 
naar de Akademie veranderd. In de nieuwe situatie is de directeur echter integraal 
verantwoording verschuldigd aan de Akademie voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering. De 
Bestuurscommissie Onderzoekorganisatie (BCO) overlegt tweemaal per jaar met de directeur, 
prof.dr. G.J. Oostindie, over het instituutsbeleid; voor het eerste overleg dient deze jaarlijks een 
Voorjaarsnota in waarin het beleid wordt toegelicht. Het overleg in dit kader verliep goed en 
leverde, zoals hieronder wordt toegelicht, enkele verheugende resultaten op. Op verzoek van het 
bestuur van de Vereniging woont de directeur de bestuursvergaderingen grotendeels bij. Het in 
het convenant overeengekomen partnerschap tussen Vereniging en Akademie-instituut komt 
bovendien tot uiting in het halfjaarlijkse overleg tussen het Dagelijks Bestuur van de Vereniging, 
de BCO van de KNAW en de directeur. Dit overleg verliep in het afgelopen jaar uitstekend. 
  
Nieuw is de instelling, conform de regelingen van de KNAW, van een wetenschapscommissie die 
de directeur adviseert over het onderzoeksbeleid. Deze door de Akademie ingestelde commissie 
onder voorzitterschap van prof.dr. V.J.H. Houben, kwam in juli en december van het verslagjaar 
voor het eerst bijeen. De eerste vergadering had een oriënterend karakter, op de tweede 
vergadering werd inhoudelijk gesproken over de inrichting van het onderzoek na afloop van de 



tweede fase van het EDEN-project, in 2003. Formeel bestaan geen banden tussen het bestuur 
van de Vereniging en de wetenschapscommissie. Overeengekomen werd dat zij elkaar op de 
hoogte zullen houden van beider activiteiten. 
  
  
In de – door Akademie maar overigens ook door het bestuur van de Vereniging gunstig 
ontvangen – Voorjaarsnota 2001 werden verschillende prioriteiten aangeduid en knelpunten 
gesignaleerd. Op enkele punten deden zich in het verslagjaar verheugende ontwikkelingen voor, 
terwijl andere zaken nog in behandeling zijn. Door het vertrek van drs. R.S. Karni, in wiens 
opvolging budgettair niet was voorzien, ontstond een ernstige lacune in de expertise inzake ICT. 
Door tussenkomst van de Akademie kan het KITLV echter in 2002 beschikken over de diensten 
van een alpha-informaticus, die vanuit de KNAW zowel het KITLV als een tweede Akademie-
instelling, waarschijnlijk het Constantijn Huygens Instituut, zal bedienen. Hiermee wordt het 
KITLV in staat gesteld zijn goede staat van dienst in deze sfeer te handhaven, en tevens actiever 
in te spelen op de nieuwe eisen en uitdagingen die zich in de sfeer van digitaliseringsbeleid 
aandienen. De KNAW willigde tevens een omvangrijke subsidie-aanvrage ten behoeve van 
digitalisering van de Hisdoc-collectie in. 
  
Versterking van het onderzoeksprofiel in het algemeen, en van de expertise omtrent het 
hedendaagse Indonesië in het bijzonder, is sinds lang een streven geweest van het KITLV. 
Gedurende de jaren negentig werd door interne verschuivingen in de formatie een bescheiden 
onderzoeksafdeling opgebouwd, die echter naar oordeel van het Instituut en ook volgens de 
Evaluatiecommissie (2001) nog altijd te klein van omvang is. In het verslagjaar kon, conform het 
convenant, de formatie worden uitgebreid met een 'Indonesia watcher'; op deze positie werd de 
coördinator van de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, dr. G.I.J. Steijlen, benoemd. 
Aan het einde van het verslagjaar tekende zich bovendien de reële mogelijkheid af dat de 
Akademie de onderzoeksformatie van het KITLV op korte termijn structureel zal versterken. 
  
Tot de nog lopende zaken waaraan gedurende het verslagjaar ruime aandacht werd besteed, 
maar waarover thans nog niet kan worden gerapporteerd, behoren de problemen rond 
huisvesting en depotruimte van het KITLV en voornemens omtrent een versterking en 
vernieuwing van de Vertegenwoordiging in Indonesië. 
  
  
Met tevredenheid kan worden gewezen op de afsluiting van enkele grote onderzoeksprojecten in 
het afgelopen jaar. Prof.dr. P. Boomgaard publiceerde zijn Frontiers of fear; Tigers and people in 
the Malay world, 1600-1950. Prof.dr. C. van Dijk presenteerde op een drukbezochte bijeenkomst, 
ingeleid door het bestuurslid prof.dr. H.G.C. Schulte Nordholt, A country in despair; Indonesia 
between 1997 and 2000. Oostindie en dr. I.A.J. Klinkers konden, na het in goed overleg oplossen 
van het eerder gerezen conflict met de opdrachtgever, de rijksoverheid, hun driedelige studie 
Knellende Koninkrijksbanden; Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000 
voltooien. De presentatie ervan op een eveneens druk bezochte bijeenkomst op het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan staatssecretaris drs. G.M. de Vries bezegelde 
de goede uitkomst van dit project. 
  
  
In februari verbleef de nieuwe directeur van het KITLV, Oostindie, een week in Jakarta. Hij 
maakte daar kennis met de Vertegenwoordiging en sprak verder onder meer met de president 
van de LIPI, de directies van het Arsip Nasional en de Perpustakaan Nasional, de Nederlandse 
Ambassadeur in Indonesië, alsmede de vertegenwoordigers van de Universiteit Leiden, de 
Library of Congress en de National Library of Australia. Dit buitengewoon informatieve bezoek 
werd voorbereid en begeleid door drs. J. Erkelens. 
  
  
Het KITLV blikt terug op een zeer druk jaar. In deze inleiding passeerden enkele hoogtepunten 
de revue. Velen in en rond het Instituut die hier ongenoemd moeten blijven leverden hieraan 



grote bijdragen. Benadrukt dient te worden dat onder alle drukte de reguliere werkzaamheden als 
altijd doorgang vonden.   

Vereniging 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 29 mei en bijgewoond door 
56 leden en 4 gasten. Op voorstel van de kascommissie, bestaande uit dr. H.A. van der Schoot 
en prof.dr. P.J. Drooglever, werd op grond van het financieel jaarverslag van de penningmeester 
over het jaar 1998 en de daarbij behorende accountantsverklaring volledig acquit en décharge 
verleend aan de penningmeester voor het financieel beheer gedurende het jaar 1998. 
  
Na de behandeling van de huishoudelijke zaken hield dr. F. Steijlen een lezing, getiteld ‘Stichting 
Mondelinge Geschiedenis Indonesië; De waarde van bewaren’. 
  
Tijdens het verslagjaar overleden de ereleden prof.dr. P.E. de Josselin de Jong, op 1 januari, en 
prof.dr. Koentjaraningrat, op 23 maart. Professor De Josselin de Jong was in de periode 1980-
1984 lid van het bestuur. 
  
Het Bestuur vergaderde vier maal: op 26 februari, 29 mei, 17 september en 26 november. 
  
Het ledental daalde ietwat in het verslagjaar, zoals blijkt uit de volgende tabel. 

Ledental 2000 2001 

  BKI NWIG BKI NWIG 

          

Gewone leden Nederland 618 159 613 161 

Student-leden Nederland 94 74 98 94 

Leden Indonesië 351   361   

Leden buitenland 329 65 326 54 

Ereleden 4 1 7 2 

          

Subtotaal 1.430 299 1.405 311 

Total   1.729   1.716 

  

Bibliotheek 

Een aantal onderwerpen en ontwikkelingen gaven de Bibliotheekactiviteiten extra reliëf. Zo steeg 
de belangstelling voor de website opmerkelijk; deze werd bijna twee maal zo vaak bezocht als 
het vorige jaar. Daarbij is de toegankelijkheid tot de collecties enorm vergroot door de 
beschikbaarheid van de online-versie van de KITLV thesaurus op de website. In het magazijn 
werd de herschikking en comprimering van de pre-1996-collectie voltooid, waarmee alle opties tot 
ruimtebesparing nu zijn uitgeput. Bij de huidige groei zal alle depotruimte medio 2004 geheel zijn 
gevuld. Door Pica werd een consistentiecontrole van het complete Lokaal Bibliotheeksysteem 
(LBS) van het KITLV uitgevoerd. Geconstateerd werd dat de invoer door het KITLV kwalitatief 
hoogstaand is waardoor de catalogus een buitengewoon hoge consistentie heeft. Zo werd er op 
de 272.338 records slechts één ‘corrupt’ record aangetroffen. 
  



Na een dienstverband van 33 jaar verliet drs. Rahadi Soerjo Karni per 1 mei wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd het KITLV. Karni heeft 23 jaar leiding gegeven aan de 
afdeling Documentatie Modern Indonesië; de laatste 10 jaar was hij bij de Bibliotheek werkzaam 
als bibliothecaris belast met automatisering en documentatie. Vanwege zijn grote verdiensten 
voor het KITLV werd Karni benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bij de 
drukbezochte receptie ter gelegenheid van zijn afscheid werden hem op 31 mei de bijbehorende 
versierselen opgespeld door de burgemeester van Leiden, drs. J.K.T. Postma. In afwachting van 
een nieuw aan te stellen ICT-functionaris zijn de taken van Karni waargenomen door N.D. 
Noordhoek en de bibliothecaris dr. R.G. Tol. 
  
Door de Bibliotheek werden 3.232 titels verworven (2000:3.427), waarvan 955 betreffende 
Caraïbische studies (2000:1.001) en door de Vertegenwoordiging Indonesië 3.916 (2000:4.102); 
waarvan vanwege het Malaysian Resource Center 233 (2000:196) en de Filippiniana via de 
Library of Congress 85. Bij de verworven titels bevond zich een omvangrijke schenking 
Malaysiana van prof.dr. A. Teeuw. De totale collectie van de Bibliotheek bedroeg ultimo 2001 
262.657 titels, waarvan 1.420 titels van lopende tijdschriften. Het totaal aantal aanwinsten toonde 
een lichte daling ten opzichte van het vorige jaar. Dit is voornamelijk te wijten aan de hoge 
dollarkoers die van negatieve invloed is op de aankoop vanuit Leiden. In verband met de extreme 
stijging van de portokosten in Indonesië is besloten om per medio 2001 de boeken niet meer in 
kleine pakketten per reguliere zeepost te versturen, maar jaarlijks in drie of vier bulkzendingen 
per diplomatieke post. Tegenover de sterke prijsvoordelen staan de (relatieve) daling der 
actualiteitswaarde en een incidentele breuk in de aanvoerketen, waardoor er in tweede jaarhelft 
nauwelijks aanvoer van boekmateriaal uit Indonesië was. De tijdelijk vrijgekomen capaciteit werd 
benut voor retro-invoer en catalogus- en thesaurusonderhoud. 
  
Door de titelbeschrijvers werden 9.065 titels ingevoerd in het GGC (2000:10.404), verdeeld over 
boeken, tijdschriften en andere informatiedragers 7.274 (2000:8.507) en artikelen 1.791 
(2000:1.897). Circa 2.500 oudere beschrijvingen dienden te worden aangepast (2000:1.750). In 
totaal werden 21.542 records toegevoegd aan de OPC (2000:11.332), waarvan 13.013 door Pica 
offline ingelezen records van de Southeast Asian Serials Index. Aan de KITLV thesaurus werden 
ca. 1.500 nieuwe termen toegevoegd (2000:500).  
  
De Southeast Asian Serials Index (SASI), een samenwerkingsproject met de Australian National 
University (ANU) Library bleef goed op koers. Door Pica werden offline 13.013 oudere door de VI 
vervaardigde SASI-records ingelezen. Door de Bibliotheek werden 1.621 (2000:1.414) 
beschrijvingen met trefwoorden aangeleverd. De VI leverde 4.097 titels. 
  
Bij boekbinderij Van Dijk werden 769 delen ingebonden (2000:793). De magazijnmedewerkers 
bonden 503 delen in (2000:807). Er werden dit jaar geen banden duurzaam gerestaureerd 
(2000:11). 
  
Door de leeszaalmedewerkers werden via het interbibliothecair leenverkeer 284 uitleningen 
verzorgd (2000:358) en werden 98 titels bij andere bibliotheken geleend (2000:69). 
  
Het aantal bezoeken bedroeg 11.281 en steeg dus licht ten opzichte van het vorige jaar 
(2000:10.970), na in de voorafgaande drie jaren licht te zijn gedaald. Deze stijging wijkt af van de 
landelijke teruggang in aantal fysieke bezoekers die wordt veroorzaakt door de toegenomen 
elektronische bereikbaarheid der bibliotheekcatalogi. Het aantal nieuwe gebruikers (460) daalde 
daarentegen (2000:535).  
  
Het aantal aanvragen steeg tot 23.721 (2000:22.871). Het aantal uitleningen steeg eveneens tot 
23.275 (2000:22.883). Het aantal verlengingen daalde daarentegen licht (8.479; 2000:8.736). Het 
aantal verzonden rappels bedroeg 6.109 (2000:5.922). Door de baliemedewerkers werden 4.208 
banden verkort ingevoerd en van barcodelabels voorzien (2000:4.511); dit betreft eenmalige 
handelingen met betrekking tot oudere tijdschriftenbanden. 
  



Met de beheerspartners van het Lokaal Bibliotheeksysteem (Pica, Universiteitsbibliotheek en I-
Groep) is regelmatig overlegd, in het bijzonder over de aanstaande migratie naar het nieuwe 
bibliotheeksysteem. Met het IIAS en de I-Groep zijn afspraken gemaakt over een meer 
transparante opzet van de webserver, die door het IIAS wordt beheerd. 
  
In oktober werd de online-thesaurus opgeleverd en aan de homepage toegevoegd. De thesaurus 
kan nu ook door gebruikers buiten de leeszaal ten volle worden benut. Daarmee zijn de 
mogelijkheden tot efficiënt zoeken in de WebOPC enorm vergroot en is ook de toegankelijkheid 
van de collecties navenant toegenomen.  
  
De 1.340 beschrijvingen van microfiches Indische Bellettrie die in het kader van Metamorfoze 
werden vervaardigd, werden door systeembeheerder Noordhoek bewerkt en aangeleverd aan de 
EROMM (European Register of Microform Masters) te Göttingen. 
  
In het algemeen was de beschikbaarheid van het LBS bevredigend, hoewel door externe 
oorzaken (onder andere een kabelbreuk) de communicatie met de Picasystemen een aantal 
malen ernstig werd verstoord. Een crash van de server op de I-Groep veroorzaakte grote 
problemen, in het bijzonder voor de bereikbaarheid van de 'Daily reports'. 
  
De KITLV-website bleef beheerd door Noordhoek. De website steeg opmerkelijk in de 
belangstelling en werd bijna twee maal zo vaak bezocht als het vorige jaar. Door gemiddeld 
2.806 bezoekers per maand (2000:1.765) werd ingelogd; de gebruikers waren afkomstig uit alle 
continenten met uitzondering van Antarctica. 
  
Op de email-server werden 114.824 berichten ontvangen (juli-december 2000:23.206) en 74.478 
berichten verzonden (juli-december 2000:31.435), met een gezamenlijke omvang van ruim 6,3 
gigabyte (juli-december 2000:1,6 gigabyte). Per fte werden derhalve gemiddeld 3.006 berichten 
ontvangen en 1.950 berichten verzonden. Bij deze aantallen dient te worden opgemerkt dat de 
tellingen geen rekening houden met meervoudige adressanten. Een intern verzonden bericht aan 
alle medewerkers wordt bijvoorbeeld geteld als 45 maal te zijn verzonden én ontvangen. Het 
beheer van deze server is in handen van Noordhoek.  
  
De jaarvergadering van de South East Asia Library Group (SEALG), 7 september te Kew, werd 
bijgewoond door R.M. Robson-McKillop in haar hoedanigheid van SEALG-redacteur.  
  
Op uitnodiging van de Ford Foundation participeerde Tol op 28 maart in een bijeenkomst te New 
York met het doel fondsen te genereren voor wetenschappelijk laboratoriumonderzoek naar het 
hermetisch ‘sealen’ van microvormen, een veelbelovende conserveringsmethode in tropische 
klimaten, en sinds een tiental jaren in gebruik door het KITLV. Op 20 en 21 juni verrichte hij als 
external examiner werkzaamheden aan het Centre for South-East Asia Studies van de University 
of Hull. Van 16 tot 26 juli verbleef hij in Jakarta voor onderzoek naar Maleise handschriften in de 
Perpustakaan Nasional en voor het afleggen van diverse werkbezoeken. Van 21 tot 23 november 
nam hij als medeorganisator deel aan het NIOD-IIAS-KITLV-congres 'The Asia-Pacific war; 
Experiences and reflections' te Amsterdam en Leiden. 
  
Voor diverse gelegenheden werden in samenwerking met de afdeling Hisdoc thematische 
tentoonstellingen georganiseerd in de leeszaal, onder andere bij het bezoek van de Indonesische 
minister van godsdienst Muhammad Tolchah Hasan en gevolg op 2 mei, en tijdens het congres 
'The Asia-Pacific war; Experiences and reflections', op 23 november. 
  
Vanwege het Malaysian Resource Centre Leiden werden 311 nieuwe titels verworven. 30 titels 
van in Europa gepubliceerde Malaysiana werden verzonden naar de Perpustakaan Negara 
Malaysia. 
  
Op 20 maart werd op een feestelijke en drukbezochte bijeenkomst op de Indonesische 
ambassade te Den Haag het eindproduct, Batavia-Jakarta 1600-2000; A bibliography, van dit 



door de KNAW gesubsidieerde project door de samenstellers dr. Ewald Ebing en de voormalige 
bibliotheekmedewerkster drs. Youetta de Jager gepresenteerd aan de ambassadeur van 
Indonesië, Abdul Irsan.  
  
De productie van de cd-rom van de afleveringen 1-60 van 'Excerpta Indonesica' door de firma 
IDC werd met subsidies van KITLV en IIAS voltooid. De cd-rom werd op 16 maart met het nodige 
ceremonieel ten doop gehouden op de Leidse IDC-burelen. 'Excerpta Indonesica' 62 (271 
abstracts) verscheen enigszins verlaat in januari, aflevering 63 (261 abstracts) in juli, en 
aflevering 64 (290 abstracts) moest vanwege softwareproblemen worden vertraagd tot januari 
2002. 
  
Door een calamiteit op de server bij de I-Groep van de UL konden vanaf 8 november de 'Daily 
reports' niet online worden geraadpleegd. Raadpleging in de leeszaal van de gedrukte versie was 
wel mogelijk. In de resterende periode werd de site circa 6.000 maal bezocht. Er werden ten 
behoeve van de leeszaal ca. 5.000 items beschikbaar gesteld en op het internet ca. 3.000 items. 
   

Caraïbische Studies 

  
Het jaar 2001 werd gekenmerkt door de voorbereidingen van de jubileumactiviteiten, met name 
de Caraïbische dag op 21 juni, en personele veranderingen. Op 1 januari trad D.G.M. Vennix in 
dienst als redactiemedewerker. Van 1 februari tot 1 november fungeerde dr. E.B. Carlin als 
bureauredacteur. Op 15 juni verliet documentalist T.D. Mendeszoon het KITLV. Zij werd op 1 juli 
opgevolgd door M. Conci. Op 1 september trad drs. L.E.E. de Laat in dienst als onderzoeker in 
opleiding. Zij zal een proefschrift schrijven over migratie en identiteit in de twintigste eeuw in 
Otrobanda, een wijk in Willemstad, Curaçao. Haar begeleiding ligt in handen van het 
afdelingshoofd dr. R.M.A.L. Hoefte (co-promotor) en Oostindie (promotor). 
  
De 'New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids' werd voortgezet met jaargang 75, 
gepubliceerd in 2 delen in juni en december. 'Caribbean Abstracts' werd in juli gepubliceerd. In 
nauwe samenwerking met 'Excerpta Indonesica' werd dit jaar gestart met de ontwikkeling van 
een nieuwe Filemaker-Pro-applicatie. Naar verwachting zal deze nieuwe applicatie medio 2002 
worden ingevoerd. 
  
In de Caribbean Series verscheen deel 21, 'Ik heb Suriname altijd liefgehad'; Het leven van de 
Javaan Salikin Hardjo door Klaas Breunissen. Dit boek werd op 20 april met het ook door de 
KITLV Uitgeverij gepubliceerde Surinaams-Javaans – Nederlands woordenboek van Hein 
Vruggink en Johan Sarmo op een drukbezochte middag gepresenteerd. Tevens werd door KITLV 
Press in samenwerking met Ian Randle Publishers uit Kingston het door Rosemarijn Hoefte en 
Peter Meel geredigeerde Twentieth-century Suriname; Continuities and discontinuities in a New 
World society gepubliceerd. 
  
Op 3 december bracht de minister van buitenlandse zaken van de Republiek Suriname, mevrouw 
M. Levens, een werkbezoek aan het KITLV. In het bijzijn van E.S.R. Amanh, gevolmachtigd 
ambassadeur van de Republiek Suriname, ontving zij het eerste exemplaar van Twentieth-
century Suriname. 
  
Op 18 en 19 mei organiseerden het Instituut voor de Geschiedenis van de Europese Expansie 
(IGEER) van de Universiteit Leiden en het KITLV een tweedaags congres met als thema 'Costs 
and benefits of independence in the Caribbean'. De genodigde deelnemers waren afkomstig uit 
Trinidad, Suriname, Puerto Rico, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland. De 
inleiding werd verzorgd door Oostindie. Vijf van de op het congres gepresenteerde papers zijn 
gepubliceerd in 'Itinerario' 25-2. Daarbij is ook de bijdrage van Hoefte over de Nederlandse 
Antillen, Aruba en Suriname. 



  
Aan de door Caraf georganiseerde vijftiende Interuniversitaire Cursus Caraïbistiek (IUC) namen 
vijftien docenten van diverse universiteiten, instellingen en organisaties deel, onder wie Hoefte, 
Carlin en Oostindie. Hoefte trad op als cursuscoördinator. Het aantal cursisten bedroeg 48. De 
cursus duurde elf weken. De jaarlijkse enquête wees uit dat de cursisten ook deze vijftiende IUC 
weer positief waardeerden. 

Historische Documentatie 

  
De eerste helft van 2001 stond vanzelfsprekend in het teken van het honderdvijftigjarig jubileum 
van het Instituut. Alle medewerkers van de afdeling waren op verschillende wijzen betrokken bij 
de voorbereiding en uitvoering van de diverse onderdelen van het programma. Nauwelijks was 
het feestgedruis verstomd of er diende zich een nieuw initiatief aan, de opzet van het VOC-
kenniscentrum. In het kader van de herdenking van de oprichting van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie, in 2002 vierhonderd jaar geleden, werd op verzoek van de Stichting Viering 
400 Jaar VOC een informatiepunt ingericht om belangstellenden in te lichten over de 
geschiedenis van de VOC. Het afdelingshoofd, dr. G.J. Knaap, fungeerde als coördinator. Voor 
de assistentie bij de ontwikkeling van een website, het beantwoorden van vragen van het publiek 
en het schrijven van informatieve teksten werden twee parttime-medewerkers en een parttime-
stagiaire aangetrokken. Vanaf 2 oktober was de website raadpleegbaar via internet. Tot het einde 
van het jaar werd de site door 7827 bezoekers geraadpleegd. 
  
Gedurende het verslagjaar waren er een aantal personele veranderingen. Op 1 april verliet 
J.A.G.M. van Rosmalen de afdeling. Op 1 juli trad drs. J. Anten in dienst als medewerker 
topografisch-historische atlas. Drs. B.C.M. Knaap was in tijdelijke dienst van 15 mei tot 31 
oktober als projectmedewerkster voor de inventarisatie van het archief van L. Onvlee. Vanaf 1 
november is zij in tijdelijke dienst ten behoeve van het digitaliseren van de foto-kaartencatalogus. 
In het kader van het VOC-kenniscentrum traden part-time op uitzendbasis in dienst drs. R.D.M. 
van Velden (per 1 juli), en drs. B. Loeve (per 1 september). J. Kuiper was van 1 september tot 31 
december als stagiaire aan dit project verbonden. 
  
Bij het beheer van de bijzondere verzamelingen bleef de materiële conservering over het 
algemeen een punt van grote zorg. Zo was reeds aan het einde van 2000 gebleken dat de eerder 
dat jaar geplaatste nieuwe kasten voor de opslag van losse kaarten van ondeugdelijke laden 
waren voorzien, waardoor een groot deel van de kaartenverzameling moest worden gelicht en 
derhalve niet meer toegankelijk was voor het publiek. In deze situatie kwam gedurende 2001 
door faillissement van de leverancier geen verandering. In augustus werd een deel van de 
fotoverzameling getroffen door omvangrijke waterschade, die het gevolg was van achterstallig 
onderhoud aan de huisvesting door de Universiteit Leiden. Een positief punt op het terrein van de 
materiële conservering was het bescheiden begin dat aan het einde van het jaar gemaakt kon 
worden met de digitalisering van audiocassettes. Door een subsidie uit het digitaliseringfonds van 
de KNAW kon eind 2001 ook een begin worden gemaakt met een project voor het overbrengen 
van de gegevens uit de oude fichecatalogus van de fotoverzameling naar de digitale catalogus. 
Om soelaas te bieden aan het probleem van het gebrek aan ruimte in de depots op de tweede 
verdieping werd het grootste deel van de audiovisuele verzameling overgebracht naar het depot 
in de kelder.  
  
Ook dit jaar mocht de afdeling zich verheugen in een aantal schenkingen voor de verzamelingen. 
Opvallend daarbij was de nalatenschap van P.K.A. Meerkamp van Embden, consul van 
Nederland in Manilla aan het einde van de negentiende eeuw. Deze schenking was afkomstig 
van K. Meerkamp van Embden (door tussenkomst van O. van den Muijzenberg). Ook dient hier 
gememoreerd te worden de schenking van J. Boelaars van documenten van hemzelf over de 
Jaqai, Auwjoe en Moejoe in zuidelijk Nieuw-Guinea en van het fotoarchief van CETECO door de 
curatoren van dat bedrijf (door tussenkomst van W. Satter). Door de grote omvang van de 



aanwinsten van de laatste jaren en de daaruit voortvloeiende achterstanden kon de acquisitie van 
2001 nog niet ontsloten en ter beschikking van onderzoek gesteld worden. In de zomer werd het 
volledige bestand aan interviews van de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (724 
personen – 1.189 interviews) door de coördinator van genoemde stichting, Steijlen, in beheer aan 
de afdeling gegeven. Dit bestand is raadpleegbaar in de studieruimte.  
  
Het jubileum, bovengenoemde problemen met de materiële conservering, een vacature en ziekte 
hadden tot gevolg dat de omvang van de ontsluiting van de verzamelingen dit jaar in sommige 
gevallen is achtergebleven bij voorgaande jaren. Eén van de uitzonderingen op deze regel was 
de verzameling Oosterse handschriften en archivalia, onder meer door de voltooiing, door de 
projectmedewerkster Knaap, van een overzicht van de collectie L. Onvlee. 
  
Na enige jaren van groei stabiliseerde het aantal bezoekers van de leeszaal zich op 1141 (1998: 
1135), ongerekend de in het kader van het taalvaardigheidsonderwijs Indonesisch 
plaatsvindende groepsgewijze raadpleging van video’s door de Opleiding Talen en Culturen van 
Zuidoost-Azië en Oceanië van de Universiteit Leiden en de raadpleging in het kader van het 
project Verbal Art in the Audio-Visual Media of Indonesia van prof.dr. B. Arps. Sinds medio 1999 
zijn de digitaal ontsloten foto’s, prenten en tekeningen ook raadpleegbaar op Internet. Daarover 
werden de KITLV-leden geïnformeerd door een inlegvel in de ‘Bijdragen’ en de ‘New West Indian 
Guide’. Sindsdien wordt de catalogus elektronisch uit diverse delen van de wereld geraadpleegd. 
De medewerkers van de afdeling gaven daarnaast ook nog regelmatig informatie aan 
onderzoekers of andere geïnteresseerden per brief, telefoon, fax of e-mail. 
  
Ook dit jaar werden weer enige afdelingstentoonstellingen ingericht voor bijzondere gasten van 
het Instituut. Medewerkers van de afdeling, in het bijzonder Knaap en J.A.G.M. van Rosmalen, 
waren betrokken bij de activiteiten van de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië. Deze 
stichting heeft inmiddels een hoeveelheid interviews ontsloten en overgedragen aan de afdeling. 
Het gaat in totaal om 382 interviewsessies die werden afgenomen aan 250 personen.  
  
Knaap nam deel aan twee conferenties in het buitenland, in Australië en Indonesië. In de marge 
van een van die conferenties bracht hij op verzoek van de gemeente Makassar advies uit aan de 
burgemeester en de hoofden van dienst aldaar over de oprichting van een stedelijk museum, dat 
gevestigd zal worden in het oude raadhuis uit de koloniale tijd. 
  

Onderzoek en Centrumfunctie 

  
Onderzoek en internationale samenwerking en coördinatie (de zogenoemde centrumfunctie) 
vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de directeur. In het onderstaande wordt 
een overzicht gegeven van de door deze afdeling geboekte resultaten. Kortheidshalve wordt 
tevens verwezen naar de inleiding bij dit jaarverslag en de afdelingsverslagen, waar wordt 
gerapporteerd over het wetenschappelijke werk van de niet aan de afdeling Onderzoek en 
Centrumfunctie verbonden onderzoekers.  
  
Onderzoek
  
Het in 1992 gestarte onderzoeksproject EDEN (Ecology, Demography and Economy in 
Nusantara) ging in het verslagjaar het derde jaar van zijn tweede fase in. Het EDEN-project draait 
om de wederzijdse beïnvloeding van mens en natuur in Indonesië in heden en verleden. 
Uitgangspunt daarbij is dat de lange-termijn-ontwikkelingen op het gebied van natuur en milieu 
doorgaans worden verwaarloosd, terwijl kennis van deze ontwikkelingen juist beleidsrelevante 
informatie oplevert. De eerste fase betrof de periode 1500 tot 1850, de tweede fase beslaat de 
jaren 1850 tot 2000. 
  



Prof.dr. P. Boomgaard, die de leiding van het onderzoek heeft, publiceerde bij Yale University 
Press zijn boek over de geschiedenis van de relatie tussen mens en tijger in de ‘Maleise’ wereld 
tussen 1600 en 1950. Dr. M. Osseweijer, die als bijna gepromoveerde een aanstelling als 
Postdoc kreeg, voltooide haar dissertatie over de exploitatie van de zee rond Aru. In het 
verslagjaar promoveerde ook dr. J.J. Knapen, die OIO was tijdens de eerste fase van EDEN, op 
een studie over de ecologische geschiedenis van Zuidoost-Kalimantan. Publicatie van het 
manuscript over de ecologische geschiedenis van Noord-Sulawesi van dr. D.E.F. Henley door 
KITLV Press vindt plaats in 2002. 
  
Ir. M.W. Barwegen (OIO; veeteelt op Java) was gedurende enkele maanden op Java voor 
veldwerk en archiefonderzoek. Osseweijer werkte verder aan het onderwerp dat zij in EDEN-
verband bestudeert: de exploitatie van de zee in Indonesië. Ook zij ging naar Indonesië voor 
veldwerk en archiefonderzoek. Henley zette zijn onderzoek over malaria voort. Boomgaard ging 
verder met zijn onderzoek naar de lange-termijn-ontwikkeling van het bosgebruik op Java. 
  
In het kader van het EDEN-project werden er diverse lezingen gehouden en kwamen er 
verschillende publicaties tot stand. De publicatie van de 'Indonesian Environmental History 
Newsletter' (tweemaal per jaar) werd met succes voortgezet, wat ook gold voor de reeks lezingen 
in het kader van het EDEN-project. 
  
Boomgaard gaf verder colleges aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), begeleidde een aantal 
proefschriften, waaronder drie van het EDEN-team, en opponeerde bij een aantal andere 
dissertaties. Tevens was hij intensief betrokken bij de voorbereidingen van de KITLV-jubileum-
workshop, getiteld 'Water as a life giving and a deadly force; Water and the state, past and 
present', die gehouden werd in juni 2001. Na een herschrijfronde zullen de papers van deze 
workshop voor publicatie worden aangeboden aan KITLV Press. Daarnaast schreef hij op 
verzoek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen de tekst voor een fotoboek, getiteld Het Indië 
boek. Op uitnodiging van het Center for Southeast Asian Studies van de University of Wisconsin, 
Madison, gaf Boomgaard daar een aantal colleges en hield hij twee lezingen. Hij was ook 
betrokken bij het project ‘Coping with crisis: comparative, local and historical dimensions’ dat 
onder leiding staat van prof.dr. B.N.F. White (ISS, Den Haag), in het kader van het Programma 
Wetenschappelijke Samenwerking Nederland-Indonesië, waarvan de financiering bij de KNAW 
berust. Samen met Henley organiseerde Boomgaard op de EUROSEAS-conferentie te Londen 
een panel over de geschiedenis van landbouw en veeteelt in Zuidoost-Azië, waarvan de 
resultaten aan de 'Bijdragen' zijn aangeboden. 
  
Prof.dr. C. van Dijk voltooide de tweede versie van zijn manuscript over Nederlands-Indië rond de 
Eerste Wereldoorlog. Zijn boek over de huidige economische en politieke problemen van 
Indonesië werd in het verslagjaar bij KITLV Press gepubliceerd. Hij zette zijn onderzoek voort 
naar ‘The merger of civilizations; The encounter of European, Islamic, Chinese and indigenous 
culture in insular Southeast Asia’. Verder woonde hij de ICOM Millenium Malaysian Patriotic Song 
Competition 2001 bij, georganiseerd door het International College of Music (ICOM). Daarnaast 
gaf Van Dijk colleges aan de Universiteit Leiden en was hij betrokken bij verschillende 
dissertaties. Van Dijk werd tevens projectleider van het subproject ‘The traditional religious 
authority; Ulama and fatwa’ van het IIAS-ISIM-CNWS-KNAW-programma ‘The dissemination of 
religious authority in 20th-century Indonesia’. 
  
Dr. G.P.A. Termorshuizen, als gastonderzoeker aan de afdeling verbonden, werkte verder aan 
zijn persgeschiedenis van Nederlands-Indië. Een mijlpaal in dit omvangrijke onderzoeksproject 
werd bereikt met de publicatie van het eerste deel van deze geschiedenis, die in november als 
Journalisten en heethoofden; Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-
1905 verscheen. Dit omvangrijke standaardwerk zal worden gevolgd door een tweede deel 
waarin de lotgevallen van de Indische pers tot 1942 worden vastgelegd. 
  
In het verslagjaar werd een nieuwe functie gecreëerd, namelijk die van ‘Indonesia watcher’. In 
deze functie werd dr. G.I.J. Steijlen aangesteld. Ook hij gaf lezingen en vervaardigde publicaties. 



Voor een overzicht daarvan wordt verwezen naar het jaarverslag van de Stichting Mondelinge 
Geschiedenis Indonesië. 
  
Centrumfunctie
  
In het kader van de Centrumfunctie was Boomgaard betrokken bij verschillende nationale en 
internationale samenwerkingsverbanden. Op internationaal gebied ging het om het verder 
uitbouwen van de in 1992 opgerichte European Association of South-East Asian Studies 
(EUROSEAS), waarvan het secretariaat bij het KITLV is ondergebracht, met Boomgaard als 
secretaris. Drs. H. Prins assisteerde Boomgaard bij de voorbereiding van de 
bestuursvergaderingen, het werven van leden en de correspondentie van EUROSEAS. De 
belangrijkste gebeurtenis in het verslagjaar was de derde EUROSEAS-conferentie te Londen, 
waar bijna vierhonderd deelnemers samenkwamen. Prins aanvaardde een andere baan aan het 
einde van het verslagjaar en werd opgevolgd door Osseweijer.  
  
Van Dijk, M.A. Gravekamp en J.J.M. Leemburg-den Hollander continueerden hun 
werkzaamheden voor de 'European Newsletter of Southeast Asian Studies' (ENSEAS), een 
coproductie van KITLV en EUROSEAS.  

Redactie/Uitgeverij 

  
Bij de KITLV Uitgeverij verschenen 20 titels. Vijf hiervan stonden direct of indirect in verband met 
de viering van honderdvijftig jaar KITLV. Vier hiervan zijn al eerder genoemd. De vijfde vormde 
een gebaar naar de stad waar het KITLV al meer dan dertig jaar is gevestigd. In een handzaam 
boekje gidsen Tineke Mook en Bruce van Rijk de lezer op een wandeltocht naar Sporen van Indië 
en Indonesië in Leiden. 
  
Kees van Dijks omvangrijke A country in despair; Indonesia between 1997 and 2000 werd op 8 
maart gepresenteerd. Dit hoogst actuele verslag van de turbulente gebeurtenissen in Indonesië 
werd toen ingeleid door prof.dr. H.G.C. Schulte Nordholt en door de auteur geïllustreerd aan de 
hand van videobeelden en muziek. In Jakarta was de belangstelling voor dit boek zo groot, zoals 
bleek bij een presentatie door Kees van Dijk daar op 16 april, dat werd besloten tot het drukken 
van een speciale editie voor Indonesië. 
  
De bijzondere publicatie ter gelegenheid van de Boekenweek, waarmee de KITLV Uitgeverij al 
voor de tiende keer het thema van de Boekenweek op eigen wijze invulde, werd gevormd door de 
nooit eerder in boekvorm verschenen roman Doekoen van Madelon Székely-Lulofs, ingeleid en 
bezorgd door Olf Praamstra en Gerard Termorshuizen. Het boek werd ten doop gehouden op 20 
maart, op een door 'Indische Letteren' georganiseerde bijeenkomst. Doekoen had groot succes. 
Nog in 2001 moest het boek twee keer worden herdrukt. De verkoop bedroeg meer dan 
drieduizend exemplaren. 
  
Twee titels over de bewogen geschiedenis van Batavia/Jakarta – een bundel essays onder 
redactie van Kees Grijns en Peter Nas onder de titel Jakarta-Batavia, en een uitputtende 
bibliografie Batavia-Jakarta, samengesteld door Ewald Ebing en Youetta de Jager, die beide rond 
de jaarwisseling naar 2001 waren verschenen, werden op 20 maart in de Indonesische 
Ambassade in Den Haag met de nodige luister officieel voorgesteld. 
  
Op 20 april stonden de Javaanse Surinamers centraal bij de presentatie van het Surinaams-
Javaans–Nederlands woordenboek van Hein Vruggink en Johan Sarmo, en de biografie 'Ik heb 
Suriname altijd liefgehad'; Het leven van de Javaan Salikin Hardjo door Klaas Breunissen. Hein 
Vruggink kreeg tijdens zijn bezoek aan Suriname veel aandacht voor zijn pionierswerk. 
  



Van het in coproductie met Ian Randle Publishers, Jamaica vervaardigde Twentieth-century 
Suriname; Continuities and discontinuities in a New World society, geredigeerd door Rosemarijn 
Hoefte en Peter Meel, werd het eerste exemplaar op 3 december, tijdens een bijeenkomst in het 
KITLV-gebouw, overhandigd aan mevrouw M. Levens, minister van buitenlandse zaken van 
Suriname. 
  
Gerard Termorshuizens standaardwerk over de geschiedenis van de Indische dagbladpers van 
1744 tot 1905, het resultaat van vele jaren arbeid, verscheen als co-productie van Nijgh & Van 
Ditmar en KITLV Uitgeverij onder de titel Journalisten en heethoofden. In de Koninklijke 
Bibliotheek, de veruit voornaamste bewaarplaats van de Indische kranten, bespraken Jan Blokker 
en Peter van Zonneveld op 1 november zijn boek en werden de eerste exemplaren ervan 
uitgereikt. 
  
Een bijzondere vermelding waard is het verschijnen van het Leerboek Indonesisch van Hein 
Steinhauer, waarmee voor het eerst voor het Nederlands publiek een uitgebreid en 
wetenschappelijk verantwoord leerboek beschikbaar kwam. Een cd-rom behoort bij dit boek. 
  
De promotie en distributie van de KITLV-uitgaven verliepen bevredigend. Internationale promotie 
en distributie vereisen veel contact en overleg, waarvoor zoals in eerdere jaren de Buchmesse in 
Frankfurt en het congres van de Amerikaanse Association for Asian Studies, dit keer in Chicago, 
zich bij uitstek lenen. Langdurig overleg en vele contacten leidden in het najaar tot het afsluiten 
van een contract waarbij de University of Washington Press van 1 januari 2002 af de exclusieve 
distributie voor KITLV Press op zich neemt in de Verenigde Staten en Canada. De verwachting is 
dat dit tot een aanzienlijke groei van de verkopen zal leiden.  
  
De omzet aan boeken steeg aanmerkelijk tot ƒ 271.000 (in 2000 ƒ 162.000). De oplage van de 
'Bijdragen' was 1.900 (2000:1.900), waarvan 400 exemplaren in Jakarta werden gedrukt ten 
behoeve van de leden in Indonesië. De 'New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids' 
verscheen in een oplage van 600 exemplaren (2000:675). 
  
De redactionele capaciteit van de Uitgeverij werd per 1 november op tijdelijke basis en in deeltijd 
versterkt met dr. T. van den Berge. 
  
Het hoofd van de afdeling, dr. H.A. Poeze, werkte voort aan zijn biografie over de levensjaren 
1945-1949 van Tan Malaka. Dit zeer omvangrijke werkstuk zal naar verwachting in 2002 worden 
voltooid. Ook drs. S. Koolhof zal zijn dissertatie over een La Galigo-tekst in 2002 afronden.  

Vertegenwoordiging Indonesië 

De Vertegenwoordiging van het KITLV in Indonesië (VI) behartigt, waar nodig, niet slechts de 
belangen van dit Instituut, maar ook die van KNAW en WOTRO in Indonesië, Maleisië en 
Singapore. 
  
Acquisitie in Indonesië, Singapore en Maleisië van monografieën, dagbladen en periodieken werd 
verzorgd voor de bibliotheken van het KITLV en het Van Vollenhoven Instituut. Voor de 
bibliotheek van de Universiteit Leiden was de VI met de acquisitie in Indonesië belast. 
  
In het kader van een ruilovereenkomst tussen het KITLV en de Nationale Bibliotheek van 
Maleisië werden 233 (2000:247) banden (= 196 titels) ontvangen en gecatalogiseerd. 
  
Voor het KITLV werden in Indonesië 4.160 (2000:3905) banden (= 3636 titels) verworven, 
gecatalogiseerd en van trefwoorden voorzien. Hiervan werden 455 banden (2000:510) op 16-
mm-microfilm (21 films; 2000:22) gezet, verwerkt tot microfiches (1140 fiches; 2000:1.220), en 
van een verkorte titelbeschrijving voorzien. De VI ontving 203 (2000:192) publicaties ten 
geschenke in ruil voor Instituutsuitgaven. 



  
Het aantal periodieken dat in het verslagjaar min of meer geregeld verscheen bedroeg 495 
(2000:519). Hiervan werden 334 (2000:363) publicaties in hardcopy naar Leiden verzonden, 82 
(2000:144) in microvorm en 42 (2000:12) dag- en weekbladen zowel in hardcopy als in 
microvorm.  
  
Van het totaal aantal werden 161 (2000:169) periodieken voor de eerste maal ingeschreven in dit 
verslagjaar.  
  
Door medewerkers van de VI werden in het verslagjaar 10 bladen geïndexeerd en gedigitaliseerd 
voor het samenwerkingsproject van de Australian National University en het KITLV, de Southeast 
Asian Serials Index. Dit leverde 4047 titelbeschrijvingen, inclusief trefwoorden, op. Voorts werden 
artikelen/berichten met betrekking tot een zestiental onderwerpen geïndexeerd in 18 dagbladen 
tot een aantal van 53.444 (2000:23.942) beschrijvingen. 
  
De VI zorgde voor de uitgave van 12 boeken, waarvan 4 herdrukken. Tevens verzorgde zij voor 
KITLV Press de voor de Indonesische markt bestemde herdruk van Kees van Dijks A country in 
despair; Indonesia between 1997 and 2000. 
  
De VI verzorgde de relatie van het Instituut met zijn leden in Indonesië: ledenadministratie, 
verkoop edita, verzorging en verspreiding van de plaatselijke nadruk van de 'Bijdragen', de 
‘European Newsletter of South-East Asian Studies’ en de verspreiding van een aantal 
exemplaren van ‘Excerpta Indonesica’ en de 'Newsletter' van EDEN. Eind 2001 bedroeg het 
aantal Indonesische leden 361 personen (2000:351). 
  
  
Tezamen met de medewerkers van de Vertegenwoordiging en de leden van het KITLV en andere 
belangstellenden in Indonesië werd het honderdvijftigjarig jubileum van het Instituut gevierd in 
Jakarta, Yogyakarta en Bandung. 
  
Onder grote belangstelling – zowel van bezoekers als van kopers – werd op 16 april de KITLV-
uitgave A country in despair; Indonesia between 1997 and 2000 gepresenteerd in Jakarta in 
samenwerking met de boekhandel en uitgeverij QB World Books. De auteur, Kees van Dijk, gaf 
een inleiding op zijn boek, waarna een discussie volgde onder leiding van dr. Daniel Dhakidae. 
Vervolgens werd door velen gebruik gemaakt van deze gelegenheid om hun exemplaar te doen 
signeren door de auteur. 
  
Enige dagen later – op 18 april – werden twee uitgaven gepresenteerd in de aula van de 
Nationale Bibliotheek van Indonesië in Jakarta. Dit betrof de vertalingen van een tweetal bundels 
met de ervaringen van Binnenlands-Bestuursambtenaren in Nederlands-Indië en Nederlands-
Nieuw-Guinea in de periode 1920-1942, respectievelijk 1945-1962: S.L. van der Wal, Besturen 
Overzee en J.W. Schoorl, Besturen in Nederlands-Nieuw-Guinea 1945-1962. Deze keuze werd 
mede bepaald door de overweging dat de geschiedenis – in het bijzonder de redenen voor de 
oprichting in 1851 – van het KITLV nauw verbonden is met het bestaan van het Corps BB. 
  
De presentatie, die zeer veel belangstelling trok van pers en televisie, werd onder meer 
bijgewoond door leden van het KITLV, door een vertegenwoordiger van de minister van 
binnenlandse zaken, de Nederlandse ambassadeur, oud-ministers en de president van het 
Indonesisch Instituut van Wetenschappen (LIPI). Een team van presentatoren leidde de discussie 
in. Een van hen was dr. George J. Aditjondro die het voorwoord schreef voor de bundel over 
Nederlands-Nieuw-Guinea en de heer H. Rosihan Anwar, schrijver van het voorwoord in de 
bundel Besturen Overzee en zelf zoon van een Indonesisch bestuursambtenaar in de jaren 1930-
1942. 
  
Op 6 juni werd door de directeur culturele zaken namens Sultan Hamengkubuwono X, tevens 
gouverneur van de provincie Yogyakarta, in het Museum Sonobudoyo een tentoonstelling 



geopend van foto's uit de verzameling van het Java-Instituut dat aan de wieg stond van dit 
museum (1935). Deze tentoonstelling trok zeer veel belangstelling in Yogyakarta (ruim 5500 
bezoekers). 
  
Na een week werd de tentoonstelling afgebroken om in Jakarta opnieuw opgebouwd te worden. 
Op 28 juni werd deze in het Nederlands cultureel centrum Erasmushuis geopend door de 
Indonesische minister van cultuur en de Nederlandse zaakgelastigde. Ook hier was de 
belangstelling voor de tentoonstelling groot – na verlenging met een week werd deze op 1 
augustus afgesloten –, zowel van de leden van het KITLV als van andere belangstellenden en 
van pers en televisie. 
  
Op 7 september leidde prof.dr. Taufik Abdullah, president van het Indonesisch Instituut van 
Wetenschappen (LIPI), counterpart van het KITLV in Indonesië en jongste erelid van de 
Vereniging KITLV, de presentatie in van het fotoboek en de tentoonstelling 'Soekarno, architect of 
a nation', een uitgave van het Instituut en op de geboortedag van Soekarno, 6 juni, in Leiden 
gepresenteerd aan het Nederlandse publiek. Voordat Taufik Abdullah zijn rede hield werd hem 
officieel de oorkonde uitgereikt ter bevestiging van zijn benoeming tot erelid van de Vereniging 
KITLV bij gelegenheid van haar honderdvijftigjarig jubileum.  
  
Na zijn rede werd de tentoonstelling officieel geopend door de jongste dochter van Indonesiës 
eerste president, Sukmawati Sukarnoputri. 
  
In samenwerking met het Nederlands-Indonesisch cultureel centrum in Yogyakarta Karta Pustaka 
werd op 24 november deze Soekarno-fototentoonstelling geopend door prof. Nasrudin van de 
Gadjah Mada Universiteit. Deze trok zeer veel belangstelling van de KITLV-leden in Yogyakarta 
en omgeving, zo ook van de pers (het dagblad 'Kedaulatan Rakyat' schreef hierover dagelijks 
gedurende de tentoonstelling) en de televisie in Yogyakarta en Jakarta. 
  
De tentoonstelling werd na een week besloten met een discussie-avond over Soekarno en zijn 
imago onder de jeugd. Een team van het culturele onderzoekscentrum KUNCI in Yogyakarta had 
hiervoor ter plaatse onderzoek gedaan en presenteerde de resultaten daarvan. Ook dr. Ignatius 
Haryanto (Instituut voor Persstudies in Jakarta) gaf hier een voordracht.  
  
Ter afsluiting van dit jubileumjaar werd de tentoonstelling nog gepresenteerd op de campus van 
de ITB (Technische Universiteit) in Bandung, de alma mater van Soekarno (4-13 december). Ook 
hier was de belangstelling groot en werd de tentoonstelling afgesloten met een discussie, waar 
onder meer de toenmalige paleisfotograaf van Soekarno aan deelnam. 

Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië 

Bestuur, commissie van aanbeveling en personeel
  
De samenstelling van het bestuur van de Stichting, waarvoor het Instituut als penvoerder optreedt, 
onderging geen veranderingen. Zitting hadden prof.dr. H.A. Sutherland (voorzitter), dr. G.J. 
Knaap (secretaris), dr. J.Th. Lindblad (penningmeester), prof.dr. C. van Dijk, prof.dr. P.M.H. 
Groen, dr. E.B. Locher-Scholten, dr. J.A. de Moor, dr. P. Post, dr. R. Raben, drs. L.E.G. 
Schwidder, prof.dr. H.G.C. Schulte Nordholt en dr. C. Touwen-Bouwsma. Het algemeen bestuur 
vergaderde twee maal, het dagelijks bestuur zes maal. 
  
De Commissie van Aanbeveling bestond uit drs. W.J. Deetman, drs. M. Djajadiningrat-
Nieuwenhuis, generaal b.d. G.L.J. Huyser, prof.dr. P.W. Klein en prof.dr. J.W. Schoorl. 
  
De coördinatie was in handen van dr. G.I.J. Steijlen, wiens aanstelling per september van fulltime 
tot 14 uur werd teruggebracht wegens aanvaarding van de functie van 'Indonesia watcher' bij het 
KITLV. Drs. H. Prins was assistent-coördinator tot 1 oktober. Met dr. F.A. Begemann, drs. 



E.M.J.M. Buchheim, drs. T.E.W. Boiten, drs. L.F. Brinkgreve, drs. H.C. van Empel, drs. F.C. Linck, 
dr. B.M. Somers en drs. M.H.E. van der Veen bestonden er overeenkomsten voor het afnemen 
van de laatste interviews. 
  
  
Activiteiten
  
De activiteiten werden gefinancierd uit subsidies van het Historical Research Program Japan and 
The Netherlands, ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie; de 
Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en Aanverwante Doeleinden; 
en het Programma Wetenschappelijke Samenwerking Nederland-Indonesië, ondergebracht bij de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Deze subsidies waren respectievelijk 
bedoeld voor de thema’s: ‘Buitenkampers Japanse Tijd’, ‘Strijdkrachten en Politie’ en 
‘Bedrijfsleven en Arbeidsverhoudingen’. 
  
In de eerste maanden van het jaar werden de laatste vraaggesprekken gehouden. Het 
uiteindelijke aantal interviews dat binnen het project sinds 1997 is afgenomen kwam neer op 
1.189 eerste en vervolginterviewsessies. Deze werden gehouden met 724 personen, van wie 459 
mannen en 265 vrouwen. De onderverdeling naar thema was als volgt: ‘Buitenkampers Japanse 
Tijd’: 416 interviews met 257 personen, ‘Bedrijfsleven en Arbeidsverhoudingen’: 463 interviews 
met 287 personen en ‘Strijdkrachten en Politie’: 310 interviews met 180 personen. De totale 
tijdsduur van de interviewopnames bedraagt bijna 2.800 uur. De interviews werden opgenomen 
op minidisc. Door middel van biografische gegevens, een samenvatting en een kort abstract zijn 
de interviews ontsloten. De samenvattingen en andere gegevens zijn opgenomen in een digitale 
catalogus die op de afdeling Historische Documentatie van het KITLV kan worden geraadpleegd. 
Op deze afdeling kunnen, na afspraak, de interviews worden beluisterd. De Engelse vertaling van 
de abstracts werd in de loop van het verslagjaar afgerond. Begonnen werd met het aanleggen 
van een register voor de publicatie van de abstracts. 
  
De coördinator onderhield evenals voorgaande jaren contact met instellingen en personen in 
binnen- en buitenland die werkzaam zijn op het terrein van de mondelinge geschiedenis. In maart 
was de coördinator uitgenodigd als ‘source-person’ voor een trainingworkshop over mondelinge 
geschiedenis in Karachi (Pakistan). Deze workshop was georganiseerd door het bij het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis ondergebrachte project CLARA (Changing 
Labour Relations in Asia). In augustus verzorgde de coördinator een trainingsprogramma in 
Yogyakarta in opdracht van het KNAW-programma ‘Indonesia in transition’. 
  
In het voorjaar organiseerde de Stichting ter gelegenheid van de voltooiing van het project een 
vierdaagse conferentie, opgebouwd uit drie onderdelen. Dit betrof ten eerste een internationaal 
wetenschappelijk congres op 11 mei over mondelinge geschiedenis, dekolonisatie en 
natievorming, met als titel ‘Changing the guard, guarding the past’. Op dit congres waren 
wetenschappers en archiefbeheerders uit Indonesië, Maleisië, Singapore, Engeland, Amerika, 
Japan en Nederland aanwezig. De jaarlijkse nieuwsbrief van de Stichting was aan het thema van 
het internationaal congres gewijd. Het tweede onderdeel was een openbare studiedag met als 
titel ‘Stemmen uit Indië’ op 12 mei. Deze studiedag, gehouden op de Universiteit van Leiden, 
werd bijgewoond door ruim driehonderd deelnemers, van wie een groot deel eerder zelf 
geïnterviewd. In de ochtendsessie werd de collectie in een viertal lezingen aan het publiek 
gepresenteerd, 's middags werden zes workshops gehouden waarin interviewers 
interviewfragmenten lieten horen. Het derde onderdeel behelsde een 'expert meeting' van twee 
dagen over mondelinge geschiedenis en Azië. Een kerngroep van deelnemers uit Amerika, 
Singapore, Japan, Indonesië en Nederland, hield op 13 en 14 mei besprekingen op het KITLV, 
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie. Voor de conferentie of delen daarvan ontving de Stichting aanvullende 
subsidies van het Leids Universiteits Fonds, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, het International Institute for Asian Studies en het Contingencyfonds van het 
Historical Research Program Japan and the Netherlands. 



  
Op 21 juni verzorgden de coördinator en de assistent-coördinator een presentatie van het SMGI-
project in het Bibittheater op de Pasar Malam Besar te Den Haag. 
  
In september en oktober was de coördinator in Japan op uitnodiging van de Universiteit van 
Okayama. Gedurende een drieënhalve week durend verblijf gaf hij verschillende lezingen op tien 
universiteiten en onderzoeks- en documentatiecentra. 

Van Vollenhoven Instituut voor Recht en Bestuur in Niet-Westerse landen 

Het Van Vollenhoven Instituut voor Recht en Bestuur in Niet-Westerse landen (VVI) is 
voortgekomen uit het Nederlands Onderzoekscentrum voor het Recht van Zuid-Oost-Azië en het 
Caraïbisch gebied (NORZOAC) dat in 1978 opgericht is door het KITLV en de Universiteit Leiden. 
Het vormt een onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Van de zijde van het KITLV is 
aan het Instituut een bibliotheekcollectie van de voormalige Adatrechtstichting in duurzame 
bruikleen gegeven, en wordt geparticipeerd in de aanschaf, met name via de Vertegenwoordiging 
in Jakarta. Namens het KITLV-bestuur hadden in het verslagjaar drie leden zitting in de 
adviescommissie van het Instituut: prof.dr. C. Fasseur, prof.dr. H.G.C. Schulte Nordholt en drs. 
J.P. Dirkse. 
  
In 2001 is aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een proces van formele reorganisatie in gang 
gezet, dat ook voor het Van Vollenhoven Instituut belangrijke consequenties heeft. Het 
faculteitsbestuur heeft besloten dat het werk van het Instituut dient te worden voortgezet, maar 
wel op basis van nieuwe prioriteiten en een nieuwe financieringsgrondslag. Als nieuwe regionale 
prioriteiten zijn Indonesië, China en Sub-Sahara Afrika bepaald. In december verhuisde het 
Instituut van Rapenburg 33 naar Hugo de Grootstraat 27, het hoofdgebouw van de juridische 
faculteit, waar voor medewerkers en bibliotheek een mooie vleugel is gereserveerd.  
  
  
Mutaties
  
Nel de Jong beëindigde in juni 2001 haar functie van bureaucoördinator. Zij werd opgevolgd door 
Marianne Moria als bureaucoördinator en Kari van Weeren als secretaresse voor onderwijs en 
financiële administratie. In februari moest drs. Frederiek de Vlaming haar werk als 
projectcoördinator opgeven in verband met ernstige ziekte. In mei begon Cornélie van 
Waegeningh haar werk als parttime-consultant bij het VVI om de reorganisatie van het Instituut te 
begeleiden.  
  
Van de onderzoekers heeft dr. Sebastiaan Pompe, een expert in Indonesisch recht, die reeds op 
tijdelijk verlof was in Jakarta sinds mei 2000, het Instituut per 31 december 2001 formeel verlaten. 
Ook dr. Yuwen Li, onderzoeker naar Chinees recht, en dr. Nicole Niessen, onderzoeker in het 
Insela-project, hebben hun dienstverband beëindigd.  
  
In mei is dr. John McCarthy bij het Instituut in dienst getreden voor het Insela-project over 
milieurecht in Indonesië. In augustus is dr. Xiaolin Pei in dienst getreden voor een 
onderzoeksproject naar Chinees recht. 
  
Onderzoek en onderwijs algemeen  
  
In 2001 is de inaugurele rede van prof.dr. Jan Michiel Otto, directeur van het VVI, over Reële 
rechtszekerheid in ontwikkelingslanden gepubliceerd. Daarnaast publiceerde Otto een preadvies 
Goed bestuur en rechtszekerheid als doelen van ontwikkeling, op verzoek van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Kortere publicaties omvatten het artikel 'Local 
law-making in China' (met Yuwen Li) en een 'In memoriam' voor professor Hans Holleman. 
  



Het vak 'Recht en bestuur in ontwikkelingslanden' werd door Otto gedoceerd in verschillende 
programma’s: als keuzevak aan doctoraalstudenten uit de faculteiten van rechten, letteren en 
sociale wetenschappen, als Engelstalig keuzevak aan buitenlandse rechtenstudenten in het 
kader van de Leiden Law Courses en als tracé in het Advanced Masters Programme van de 
Leidse onderzoeksschool CNWS. Daarnaast gaf hij, op verzoek van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten een aantal eendaagse cursussen over lokaal bestuur en ontwikkeling 
aan gemeenteambtenaren. Tevens begeleidde Otto promotieonderzoeken, doctoraalscripties en 
werkstukken. Daarnaast schreef hij, samen met dr. Adriaan Bedner, mr. Janine Ubink en dr. H. 
Slaats (van het Nijmeegse Instituut voor Volksrecht), een nieuw onderzoeksvoorstel over 
'Decentralisatie en grondenrecht in Indonesië'. Dit voorstel is in december ingediend bij de KNAW. 
  
Namens het Instituut is Otto bestuurslid van de vereniging Aladin, de Association for Law and 
Adminstration in Developing and Transitional Countries, die zich ten doel stelt op dit vakgebied 
studie en uitwisseling tussen wetenschap en praktijk te bevorderen. Daartoe worden regelmatig 
newsletters gepubliceerd en lezingen en symposia georganiseerd, zoals in juni 2001 de 
conferentie 'Institutions for law and order in developing and transitional countries', die werd 
voorbereid door Ubink. 
  
  
Recht en bestuur in Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba
  
Dr. Harold Munneke voltooide in 2001 zijn werk aan het boek Recht en samenleving in de 
Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname; Opstellen over recht en sociale cohesie. Dit boek 
bevat een aantal, deels eerder gepubliceerde, opstellen over recht en sociale cohesie in diverse 
maatschappelijke sectoren. Daarnaast publiceerde hij een artikel waarin hij Arubaanse 
jurisprudentie bespreekt waarin conformiteit met Nederlands recht wordt verlaten met een beroep 
op lokaal-specifieke omstandigheden. Voorts begeleidde Munneke een promotieonderzoek. 
  
 
Recht en bestuur in Indonesië
  
Otto en Bedner gaven leiding aan het project 'Indonesian-Netherlands Studies in Environmental 
Law and Administration, Insela (1998-2002)'. Dit project maakt deel uit van het 
Indonesiëprogramma van de KNAW. In 2001 hebben de vier Nederlandse onderzoekers – 
Adriaan Bedner, drs. Julia Arnscheidt, David Nicholson en John McCarthy – veldonderzoek 
gedaan in Indonesië. Van 22 tot 24 juni vond het derde international Insela-seminar plaats in 
Leiden. Dit was gewijd aan naleving van milieurecht en aan milieugeschillen. Alle Insela-
onderzoekers hebben op dit seminar papers gepresenteerd, die deze onderwerpen van 
verschillende kanten belichtten. De papers zullen in de komende periode worden gepubliceerd.  
  
Bedner gaf in 2001 twee collegereeksen over recht en bestuur in Indonesië voor studenten van 
de opleiding Talen en Culturen van Zuid-Oost-Azië en Oceanië van de faculteit letteren, en één 
aan studenten van de faculteiten rechten en sociale wetenschappen. Daarnaast faciliteerde 
Bedner een, door het ministerie van VROM gefinancierde, cursus van een week over naleving 
van Nederlands milieurecht, gehouden in Indonesië. Tenslotte presenteerde Bedner een aantal 
papers over zijn onderzoek naar administratieve rechtbanken in Indonesië. Dit onderzoek leidde 
ook tot de publicatie van twee artikelen en het boek Administrative courts in Indonesia; A socio-
legal study.  
  
  
Recht en bestuur in China
  
2001 was het laatste jaar van het Leiden Beijing Legal Transformation Project, gefinancierd door 
het ministerie van Onderwijs. Dr. Jianfu Chen heeft zich bezig gehouden met het bewerken van 
de papers die zijn gepresenteerd op de conferentie over implementatie van recht in China, in 
november 2000 gehouden in Leiden. Een op deze papers gebaseerd boek met de titel 



Implementation of law in the PRC zal begin 2002 worden gepubliceerd bij Kluwer. Yuwen Li en 
Otto hebben aan de redactie van deze bundel meegewerkt. Li heeft verder onderzoek gedaan 
naar ‘court reforms’ in China en zij heeft een juridische samenwerking in gang gezet met 
betrekking tot de ethiek van rechters in China. Li publiceerde in 2001 twee artikelen, één over 
rechterlijke onafhankelijkheid en één samen met Otto over lokale wetgeving in China. 
  
Mr.drs. Benjamin van Rooij, die in juni 2000 startte met zijn promotieonderzoek naar de 
handhaving van milieurecht in China, deed in 2001 veldonderzoek. Daarnaast bereidde hij een 
aantal publicaties voor over dit onderwerp en over het bestuurssysteem in China. Li en Van Rooij 
gaven in 2001 het vak 'Recht en bestuur in China'. In augustus is Xiaolin Pei bij het Instituut 
komen werken, aan een NWO-project getiteld 'Land law and management in China'.  
  
  
Recht en bestuur in Afrika
  
Drs. Barbara Oomen werkte in 2001 aan haar proefschrift met de voorlopige titel The chieftaincy 
business; Defining traditional authority and customary law in South Africa. Ze presenteerde 
hoofdstukken van haar proefschrift op verschillende fora. Naar verwachting zal zij haar 
proefschrift afronden in de zomer van 2002. 
  
Oomen was tevens projectleider van het door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
gefinancierde project ‘Goed bestuur en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Mali’ dat 
samen met het Afrika Studie Centrum en het Centre for International Legal Cooperation wordt 
uitgevoerd. In het kader van dit project hebben drs. Maaike de Langen en twee Malinese 
onderzoekers in de eerste helft van 2001 veldonderzoek gedaan. De Langen heeft de rol en 
invloed van assessoren in de lokale rechtbank van Douentza onderzocht. De onderzoekers 
hebben hierover ieder een rapport geschreven. Daarnaast zijn in 2001 drie workshops 
georganiseerd in Bamako, twee over onderwijsmethoden en -vaardigheden en een over theorie 
en praktijk van ‘socio-legal’ onderzoek. Deze laatste vond plaats in december en werd goed 
bezocht. De twee workshops over onderwijs werden uitgesteld tot januari 2002.  
  
In januari is Ubink begonnen met het schrijven van een promotievoorstel getiteld Judicial creation 
of customary law; The case of Ghana, waarvoor zij in het najaar twee maanden naar Ghana is 
geweest. 
  
  
Bibliotheek
  
Een belangrijke taak in 2001 van mr. Albert Dekker en Sylvia Holverda was het ‘opschonen’ van 
de collectie vooruitlopend op de verhuizing in 2003-2004 van de hele rechtenfaculteit naar het 
gerenoveerde Kamerlingh Onnes Laboratorium. Onverwacht werd door de rechtenfaculteit 
besloten tot een tussentijdse verhuizing, van het Rapenburg naar de Hugo de Grootstraat, in 
december 2001. Deze verhuizing bracht uiteraard vooral voor de bibliotheek veel werk met zich 
mee. 
  
In 2001 is het acquisitiebeleid aangepast aan de veranderingen in het beleid van het Instituut. De 
belangrijkste veranderingen zijn de grotere nadruk op Chinees en Afrikaans recht en op 
secundaire literatuur, zoals monografieën, proefschriften en overig onderzoeksmateriaal. 
  
De KITLV-vertegenwoordiging in Jakarta speelt een belangrijke rol bij de aanschaf van materiaal 
over modern Indonesisch recht. 
  
  
Samenwerking met andere instituten
  



Medewerkers van het VVI participeren in tal van wetenschappelijke verenigingen en andere 
organisaties op het vakgebied. Bedner is bestuurslid van de Vereniging voor Sociaal-
wetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR), Otto en De Langen van het 
eerdergenoemde Aladin. Otto is lid van de wetenschapscommissie van het CNWS, het algemeen 
bestuur van het Centre for International Legal Cooperation (CILC) en van de Adviescommissie 
voor Gemeentelijke Samenwerking met Ontwikkelingslanden van de VNG.  
  
Met het Law Department van de Londense School of Oriental and African Studies (SOAS) heeft 
het VVI een vast samenwerkingsverband. De door Kluwer Law International uitgegeven London-
Leiden Series on Law, Administration and Development staat onder hoofdredactie van prof. A. 
Harding (SOAS) en Otto. In 2001 werden in deze serie twee nieuwe boeken uitgebracht, te weten 
Administrative courts in Indonesia; A socio-legal study van Bedner en Connie Carter’s Eyes on 
the prize; Law and economic development in Singapore.  
  
In Indonesië wordt sinds 1994 intensief samengewerkt met het Indonesian Center for 
Environmental Law (ICEL) onder leiding van Mas Achmad Santosa SH en Wiwiek Awiati SH. 
Daarnaast wordt met verschillende juridische faculteiten samengewerkt, onder andere te Jakarta, 
Bandung, Yogyakarta en Padang. In China wordt vooral samengewerkt met het Institute of Law 
van de Chinese Academy for Social Sciences, de juridische faculteit van de People’s University 
(Renmin) en de State Authority for Environmental Protection. In Afrika wordt samengewerkt met 
diverse juridische faculteiten, waaronder die van Witwatersrand, Potchefstroom, Pietersburg 
(University of the North) en Bamako.  
  
  
Toekomst
  
Eén van de instituutsactiviteiten in 2001 was het herdefiniëren van taak en programma van het 
VVI en het vaststellen van nieuwe onderzoeks-, onderwijs- en organisatorische prioriteiten. Een 
van de redenen hiervoor was het nieuwe beleid van de rechtenfaculteit, die na de reorganisatie 
grotere financiële zelfstandigheid van de onderzoeksinstituten verlangt. Andere redenen kunnen 
worden gevonden in de invoering van de bachelors-masters-structuur en de intern gevoelde 
behoefte om het geheel van functies en taken van het Instituut na jaren van soms onstuimige 
groei eens gezamenlijk te overdenken en herformuleren. Dit heeft geleid tot een reeks concrete 
resultaten. In de nabije toekomst zal het VVI een masters-programma 'Law, governance and 
development' gaan aanbieden. De plannen voor dit masters worden ondersteund door de 
faculteiten rechten, letteren en sociale wetenschappen. 
  
Tenslotte is van instituutswege het voornemen geuit in 2002 tot een beperkte naamsverandering 
te komen. Het is de bedoeling dat het VVI voortaan door het leven gaat als het Van Vollenhoven 
Instituut voor recht, bestuur en ontwikkeling (Van Vollenhoven Institute for law, governance and 
development). Over de stappen ter formalisering hiervan zal in het volgende jaarverslag worden 
gerapporteerd.  
  

Beschermheer, ereleden en bestuur/Patron, honorary members and board 
of directors 

Beschermheer/Patron
  
Beschermheer van het KITLV is Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden. 
  
Ereleden/Honorary members
De vereniging heeft negen ereleden: prof.dr. Taufik Abdullah, prof.dr. H.J.M. Claessen, mw. dr. 
S.W. de Groot-Rosbergen, prof.dr. H. Hoetink, prof.dr. Sartono Kartodirdjo, prof.dr. J.W. Schoorl, 
mw. prof.dr H.A. Sutherland, prof.dr. A. Teeuw en prof.dr. E.M. Uhlenbeck.  



Bestuur/Board
Aan de beurt van aftreden waren de bestuursleden: mw. dr. M.J. Klokke, mr. J.W. Kroon 
(penningmeester), prof.dr. W.A.L. Stokhof en prof.dr. W.G. Wolters (vice-voorzitter). De 
penningmeester en vice-voorzitter waren direct herkiesbaar en bereid wederom in het bestuur 
zitting te nemen. De overige bestuursleden werden opgevolgd door mw. drs. S.A.M. Kuypers en 
mw. dr. M.O. Scalliet. In het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: prof.dr. R. 
Schefold (voorzitter), prof.dr. W.G. Wolters (vice-voorzitter), mr. J.W. Kroon (penningmeester), 
prof.dr. M. Baud, prof.dr. F.A.M. Hüsken, mw. dr. E.B. Locher-Scholten, dr. G.A. Persoon, dr. R. 
Raben, prof.dr. H.G.C. Schulte Nordholt, mw. dr. K. Slaats-Portier, prof.dr. A.A. van Stipriaan 
Luïscius en prof.dr. B.N.F. White. Secretaris was drs. S. Koolhof.  
  

Publicaties en voordrachten personeel/Publications and lectures by 
personnel  

Medewerkers van het KITLV publiceerden 10 boeken/books, 3 'edited volumes', 20 
wetenschappelijke artikelen/research articles, 14 overige artikelen/miscellaneous articles, 14 
recencies/reviews en 8 bibliografische uitgaven/bibliographies. Zij leverden 68 papers en 
voordrachten/papers and lectures. 

Boeken/Books 

P. Boomgaard, Frontiers of fear; Tigers and people in the Malay world, 1600-1950. New 
Haven/London: Yale University Press, xiv + 306 pp. 
  
- (met Janneke van Dijk), Het Indië boek. Zwolle: Waanders, 512 pp. 
  
  
C. van Dijk, A country in despair; Indonesia between 1997 and 2000. Leiden: KITLV Press, viii + 
620 pp. 
  
  
J. Erkelens, Java-Instituut dalam foto; Pameran foto di Sonobudoyo, Yogyakarta 6-13 Juni 2001 
– Erasmushuis, Jakarta 28 Juni-31 Juli 2001. Jakarta: Perwakilan KITLV, Yogyakarta: Museum 
Sonobudoyo, vi + 74 pp. 
  
  
S. Koolhof (met Jan Just Witkam), Handschrift in druk; De studie van taal en literatuur van de 
Indonesische archipel; Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek, ter 
gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde, 21 juni-23 juli 2001. Leiden: Legatum Warnerianum, Universiteitsbibliotheek, 111 
pp. 
  
  
G.J. Oostindie (met Inge Klinkers), Knellende Koninkrijksbanden; Het Nederlandse 
dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000. Drie delen. Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2001. [Deel I, 1940-1954, 358 pp.; Deel II, 1954-1975, 549 pp.; Deel III 1975-2000, 668 
pp.] 
  
- (met Inge Klinkers), Het Koninkrijk in de Caraïben; Een beknopte geschiedenis van het 
Nederlandse dekolonisatiebeleid, 1940-2000. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001, 
286 pp. 
  
  



M. Osseweijer, Taken at the flood; Marine resource use and management in the Aru Islands 
(Maluku, eastern Indonesia). Z.p.:z.n., xvi + 271 pp. [Proefschrift Universiteit Leiden.] 
  
  
G.I.J. Steijlen, Kerusuhan; Het misverstand over de Molukse onrust. Utrecht: Forum, 44 pp. 
  
  
G.P.A. Termorshuizen, Journalisten en heethoofden; Een geschiedenis van de Indisch-
Nederlandse dagbladpers 1744-1905. Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar, Leiden: KITLV Uitgeverij, 
863 pp.  

Edited volumes  

R.M.A.L. Hoefte (met Peter Meel), Twentieth-century Suriname; Continuities and discontinuities 
in a New World society. Kingston, Jamaica: Ian Randle, Leiden: KITLV Press, xvi + 365 pp. 
  
  
G.J. Oostindie, Facing up to the past; Perspectives on the commemoration of slavery from Africa, 
the Americas and Europe. Kingston, Jamaica: Ian Randle, The Hague: Prince Claus Fund, xl + 
150 pp. 
  
  
G.P.A. Termorshuizen (bezorgd en ingeleid met Olf Praamstra), Madelon Székely-Lulofs, 
Doekoen. Leiden: KITLV Uitgeverij, 255 pp. 

Wetenschappelijke artikelen/Research articles 

P. Boomgaard, ‘Kekayaan-kekayaan haram; Perkembangan ekonomi dan perubahan sikap 
terhadap uang dan kekayaan seperti tercermin dalam kepercayaan Jawa populer’, in: J. Thomas 
Lindblad (ed.), Sejarah ekonomi modern Indonesia; Berbagai tantangan baru, pp. 281-307. 
Jakarta: LP3ES. 
  
- ‘Crisis mortality in seventeenth-century Indonesia’, in: Ts’ui-jung Liu et al. (eds), Asian 
population history, pp. 191-220. Oxford: Oxford University Press. 
  
- 'A bird's-eye view of economic and social development in the District of Comal, 1750-1940', in: 
Hiroyoshi Kano, Frans Hüsken and Djoko Suryo (eds), Beneath the smoke of the sugar-mill; 
Javanese coastal communities during the twentieth century, pp. 9-37. Yogyakarta: 
Akatiga/Gadjah Mada University Press. 
  
  
C. van Dijk, ‘Global and local influences and revival of Islam in Indonesia’, in: Identity, locality, 
and globalization; Experiences of India and Indonesia, pp. 181-195. New Delhi: Indian Council of 
Social Science Research.  
  
- ‘The privatization of public order; Relying on the Satgas’, in: Ingrid Wessel and Georgia 
Wimhöfer (eds), Violence in Indonesia, pp. 152-167. Hamburg: Abera. 
  
- ‘The Indonesian archipelago from 1913 to 2013; Celebrations and dress codes between 
international, local, and Islamic culture’, in: Johan Meuleman (ed.), Islam in the era of 
globalization; Muslim attitudes towards modernity and identity, pp. 51-69. Jakarta: INIS. 
  
  
D.E.F. Henley, ‘Malaria past and present; The case of North Sulawesi, Indonesia’, Southeast 
Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 32-3:1-13. 



  
  
R.M.A.L. Hoefte, ‘The development of a multiethnic plantation economy; An introduction to the 
history of Suriname from circa 1650 to 1900’, in: Rosemarijn Hoefte and Peter Meel (eds), 
Twentieth-century Suriname; Continuities and discontinuities in a New World society, pp. 1-22. 
Kingston, Jamaica: Ian Randle, Leiden: KITLV Press. 
  
- ‘The difficulty of getting it right; Dutch policy in the Caribbean’, Itinerario 25-2:59-72. 
  
- ‘Suriname’, in: Melvin Ember and Carol R. Ember (eds), Countries and their cultures, volume IV, 
pp. 2112-2118. New York: Macmillan. 
  
  
G.J. Knaap ‘Manning the fleet; Skippers, crews and shipowners in eighteenth-century Makassar’, 
in: Edi Sedyawati and Susanto Zuhdi (eds), Arung Samudra; Persembahan memperingati 
sembilan windu A.B. Lapian, pp. 83-104. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya. 
  
  
G.J. Oostindie, ‘Kom, Cornelis Gerhard Anton de’, in: Biografisch woordenboek van Nederland, 
deel 5, pp. 256-259. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. 
  
- ‘Suriname en Nederland, 1975, 2000, 2050’, Oso; Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, 
Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis 20:10-22. 
  
  
H.A. Poeze, 'Kata pengantar; Di antara fakta dan fiksi', in: Matu Mona, Pacar Merah Indonesia; 
Buku pertama: Tan Malaka, petualangan buron polisi rahasia kolonial, pp. xvii-xxxii. Yogyakarta: 
Jendela, Jakarta: Perwakilan KITLV. 
  
- 'Testamen politik Soekarno', in: Yoesoef Isak (ed.), 100 tahun Bung Karno 6 Juni 1901 - 2001; 
Sebuah liber amicorum, pp. 216-229. Jakarta: Hasta Mitra.  
  
  
G.I.J. Steijlen (met D.J. Wolffram) '"De beleefde geschiedenis is nooit geschreven"; Molukse en 
Nederlandse percepties over het Moluks verleden’, Nieuwste tijd 1-1:81-93. 
  
  
G.P.A. Termorshuizen, ‘De Atjeh-oorlog in de Indische pers; Polemiek en spektakel’, in: Liesbeth 
Dolk (red.), Atjeh; De verbeelding van een koloniale oorlog, pp. 23-43. Amsterdam: Bert Bakker. 
  
- ‘"Sija, de kampongroos"; Persstemmen uit een koloniaal verleden/"Sija, si cantik dari desa"; 
Suara-suara pers dari masa lalu kolonial’, in: Yati Suhardi et al (red.), Tiga puluh tahun studi 
Belanda di Indonesia/Dertig jaar studie Nederlands in Indonesië, pp. 161-177. Depok: Fakultas 
Sastra Universitas Indonesia. 
  
  
R. G. Tol, ‘Bugis’, in: Jane Garry and Carl Rubino (eds), Facts about the world’s languages; An 
encyclopedia of the world’s major languages, past and present, pp. 96-99. New York/Dublin: 
Wilson. 
  
- ‘Master scribes: Husin bin Ismail, Abdullah bin Abdulkadir Munsyi, their handwriting and the 
Hikayat Abdullah’, Archipel 61:115-138. 

Overige artikelen/Miscellaneous articles  



P. Boomgaard, ‘Ten geleide’, in: J. Olivier Jz., Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië, 
pp. v-xiv. Leiden: KITLV Uitgeverij. 
  
  
R.M.A.L. Hoefte, (met Peter Meel), 'Introduction', in: Rosemarijn Hoefte and Peter Meel (eds), 
Twentieth-century Suriname; Continuities and discontinuities in a New World society, pp. xiii-xvi. 
Kingston, Jamaica: Ian Randle, Leiden: KITLV Press. 
  
  
G.J. Knaap, ‘Faillissement en archivalisch erfgoed’, Tijdschrift voor Insolventierecht 7-4:134-135. 
  
  
G.J. Oostindie, ‘Stony regrets and pledges for the future’, in: Gert Oostindie (ed.), Facing up to 
the past; Perspectives on the commemoration of slavery from Africa, the Americas and Europe, 
pp. 9-18. Kingston, Jamaica: Ian Randle, The Hague: Prince Claus Fund. 
  
- ‘Woord vooraf; Verbannen in de letteren’, in: Elisabeth Leijnse en Michiel van Kempen (red.), 
Tussenfiguren; Schrijvers tussen de culturen, pp. i-iv. Amsterdam: Het Spinhuis. 
  
  
M. Osseweijer, ‘Taken at the flood; Marine resource use and management in the Aru Islands 
(Maluku, eastern Indonesia)’, Indonesian Environmental History Newsletter no. 15:2-6. 
  
  
R.M. Robson-McKillop, 'Sesquicentenary of the KITLV', IIAS Newsletter 26:8.  
  
- ‘South East Asia Library Group’, IIAS Newsletter 26:59 
  
  
G.I.J. Steijlen, ‘Het KNIL herinnerd’, in: Martin Elands (red), Van strijd tot veteranenbeleid; Het 
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en zijn veteranen, 1941-2001, pp. 63-73. Amsterdam: Boom. 
  
- (met Heather Sutherland) ‘Talking about past & future’, IIAS Newsletter 26:8-9. 
  
  
G.P.A. Termorshuizen, ‘Tropisch avontuur; Indische letteren en het KITLV, 2001’, Indische 
Letteren 16-3:131-138. 
  
- ‘Het heft in eigen hand; De Indo-Europeaan in de kolonie krijgt zijn eerste krant’, Moesson 46-
4:34-36. 
  
- ‘Een man van extremen; H.E. Eyssell (1835-1895) in de Indische journalistiek’, De Gordel van 
Smaragd 21-4:48-49. 
  
  
R.G. Tol, ‘Ideal conditions, poor conditions, and the rescue of microfilms’, in: M.R. Rujaya 
Abhakorn et al (eds), Proceedings of the International Meeting on Microform Preservation and 
Conservation Practices in Southeast Asia: Assessing current needs and evaluating past projects, 
February 21-24, 2000, pp. 207-211. Chiang Mai: Chiang Mai University. 

Recensies/Reviews  

P. Boomgaard - Johan Talens, Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater; Staatsvorming, 
koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750) 
(Hilversum, 1999), Tijdschrift voor Geschiedenis 114:118-119. 



  
- Georges Condominas (ed.), Formes extrêmes de dépendance; Contributions à l’étude de 
l’esclavage en Asie du Sud-Est (Paris, 1998), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 
157:171-172. 
  
- Paul H. Kratoska (ed.), Food supplies and the Japanese occupation in South-East Asia 
(Basingstoke, 1998), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 157:908-910. 
  
  
D.E.F. Henley - M.J.C. Schouten, Leadership and mobility in a Southeast Asian society; 
Minahasa, 1677-1983 (Leiden, 1998), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 157:186-189. 
  
- Lorraine V. Aragon, Fields of the Lord; Animism, Christian minorities, and state development in 
Indonesia (Honolulu, 2000); Jennifer W. Nourse, Conceiving spirits; Birth rituals and contested 
identities among Laujé of Indonesia (Washington, 1999); Albert Schrauwers, Colonial 
'reformation' in the highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995 (Toronto, 2000), 
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 157:951-959. 
  
  
R.M.A.L. Hoefte - Clem Seecharan, Bechu; 'Bound coolie' radical in British Guiana 1894-1901 
(Kingston, 1999), New West Indian Guide 75:180-181. 
  
- Armand Snijders, Suriname; Mensen, politiek, economie, cultuur, milieu (Amsterdam, 2000), 
Oso; Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis 20:347-349. 
  
  
G.J. Knaap - Scott Merrillees, Batavia in nineteenth century photographs (Richmond, 2000), 
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 157:928-930. 
  
  
G.J. Oostindie - Seymour Drescher, From slavery to freedom; Comparative studies on the rise 
and fall of Atlantic slavery (London, 1999), International Review of Social History 40:84-86. 
  
- John Jansen van Galen, Het Suriname-syndroom; De PvdA tussen Den Haag en Paramaribo 
(Amsterdam, 2001), NRC Handelsblad 2 maart. 
  
- Lila Gobardhan-Rambocus, Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke vooruitgang; Een taal- en 
onderwijsgeschiedenis van Suriname, 1651-1975 (Zutphen, 2001), NRC Handelsblad 21 
december. 
  
  
H.A. Poeze, 'Korte signaleringen', Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 157:227-233. 
[Bespreking van acht publicaties.] 
  
  
G.I.J. Steijlen - J.A. Manusama, Eigenlijk moest ik niet veel hebben van de politiek; Herinneringen 
aan mijn leven in de Oost 1920-1953 (Utrecht/’s-Gravenhage, 1999), Bijdragen en Mededelingen 
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 116:269-270. 
  
  
G.P.A. Termorshuizen - Frank Okker, Dirksland tussen de doerians; Een biografie van Willem 
Walraven (Amsterdam, 2000), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 157:440-442. 

Bibliografieën/Bibliographies 



E.B. Carlin (met R.M.A.L. Hoefte, T.D. Mendeszoon en I.M.J. Rolfes), Caribbean Abstracts no. 11. 
Leiden: KITLV Press, 176 pp. 
  
  
R.M.A.L. Hoefte, Twintigtal annotaties in Handbook of Latin American Studies 56. Austin: 
University of Texas Press. 
  
- (met E.B. Carlin, T.D. Mendeszoon en I.M.J. Rolfes), Caribbean Abstracts no. 11. Leiden: 
KITLV Press, 176 pp. 
  
  
H.C. Kemp, 'Lijst van Indische letteren: 1999', Indische Letteren 16:147-150. 
  
- (met R.G. Tol), ‘Terbitan mutakhir tentang tradisi lisan’, Warta ATL 7:35-43.  
  
  
T.D. Mendeszoon (met E.B. Carlin, R.M.A.L. Hoefte en I.M.J. Rolfes), Caribbean Abstracts no. 11. 
Leiden: KITLV Press, 176 pp. 
  
  
H.A. Poeze, 'Bibliography of Professor Koentjaraningrat', Bijdragen tot de Taal-, Land- en 
Volkenkunde 157:248-270. 
  
- 'Bibliography of C.D. Grijns', Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 157:733-737. 
  
  
I.M.J. Rolfes, ‘Recente publicaties’, Oso; Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, 
Cultuur en Geschiedenis 20:181-185, 357-365. 
  
- ‘Nieuwe publicaties’, Wi Rutu; Tijdschrift voor Surinaamse Genealogie 1-2:58-60. 
  
- (met E.B. Carlin, R.M.A.L. Hoefte en T.D. Mendeszoon), Caribbean Abstracts no. 11. Leiden: 
KITLV Press, 176 pp. 
  
  
R.G. Tol (met H.C. Kemp), ‘Terbitan mutakhir tentang tradisi lisan’, Warta ATL 7:35-43. 

Papers en voordrachten/Papers and lectures 

M. Barwegen, ‘Long-term trends in animal husbandry in Java’, EDEN seminar, KITLV, Leiden, 2 
april. 
  
- ‘Browsing in livestock history; Large herbivores and the environment in Java since 1800’, Panel 
'History of Foodcrop Production and Animal Husbandry in Southeast Asia', 3rd EUROSEAS 
conference, London, 7 september. 
  
  
P. Boomgaard, ‘Introducing the roles of water’, KITLV jubilee workshop ‘Water as a life giving and 
a deadly force; Water and the state, past and present’, Leiden, 14 juni. 
  
- ‘The age of the buffalo; The maritime trade in livestock in Asia, particularly Indonesia, 1500-
1850’, Panel 'History of Foodcrop Production and Animal Husbandry in Southeast Asia’, 3rd 
EUROSEAS conference, Londen, 6 september. 
  



- (met Jet Bakels), ‘The tiger, the anthropologist, and the historian; A debate’, EDEN seminar, 
KITLV, Leiden, 1 oktober. 
  
- ‘Livestock in Indonesian History’, Friday Forum, Center for Southeast Asian Studies, University 
of Wisconsin, Madison, 19 oktober. 
  
- ‘Low population growth rates in pre modern Indonesia’, Center for Demography and Ecology, 
University of Wisconsin, Madison, 23 oktober. 
  
- ‘Contextualising "labour" in modern Indonesian labour history’, Conference ‘Reconstructing the 
historical tradition of twentieth-century Indonesian labour’, Denpasar, 5 december. 
  
  
C. van Dijk, ‘Reformasi, decentralization and control of the sea’, 15th KITLV International 
Workshop on South-East Asian Studies ‘Ports, ships, and resources; Maritime history of 
Indonesia in the age of transition, 1870 until present’, Leiden, 25 januari. 
  
- ‘Differences in words, differences in perceptions’, Sarasehan 'Perbedaan persepsi terhadap 
peristiwa sejarah yang terjadi di masa pra-kemerdekaan (1602-1799) dan pasca-kemerdekaan 
Indonesia (1945-1950)' dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 56, 's-Gravenhage, 
15 augustus. 
  
- ‘Crisis in Indonesië, analyse en vooruitblik’, Instituut voor Internationale Betrekkingen 
Clingendael, 's-Gravenhage, 11 oktober. 
  
- ‘Netjes in de rij staan; Staatsburgerschap in Indonesië, Maleisië en Singapore’, lezing 
Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden, 21 oktober. 
  
  
D.E.F. Henley, ‘People and environment in Southeast Asia; A long-term view’, Research School 
of Pacific and Asian Studies, Australian National University, Canberra, 8 juni. 
  
- ‘Rizification revisited; Re-examining the rise of rice in Indonesia, with special reference to 
Sulawesi’, Panel 'History of Foodcrop Production and Animal Husbandry in Southeast Asia’, 3rd 
EUROSEAS conference, Londen, 6 september. 
  
  
R.M.A.L. Hoefte, ‘De immigratie van Javanen naar Suriname’, Boekpresentatie, Leiden, 20 april. 
  
- ‘"What is love got to do with it?"; Dutch relations with Suriname, the Netherlands Antilles and 
Aruba’, IGEER/KITLV workshop, Leiden, 19 mei. 
  
- ‘Suriname 26 jaar onafhankelijk?’, Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden, 25 november. 
  
  
G.J. Knaap - ‘Steamers, freighting contracts and dock-harbours; An overview of the maritime 
history of the Java Sea, 1830-1930’, 15th KITLV International Workshop on South-East Asian 
Studies ‘Ports, ships, and resources; Maritime history of Indonesia in the age of transition, 1870 
until present’, Leiden, 22 januari. 
  
- ‘Dutch perceptions of Indonesian history, anno 2001’, Sarasehan 'Perbedaan persepsi terhadap 
peristiwa sejarah yang terjadi di masa pra-kemerdekaan (1602-1799) dan pasca-kemerdekaan 
Indonesia (1945-1950)' dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 56, 's-Gravenhage, 
18 augustus. 
  
  



S. Koolhof, 'De veranderende wereld van de Bugis', College in de reeks 'Etnografie van 
Indonesische culturen', Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Universiteit 
Leiden, 29 maart. 
  
- 'The sleeping giant; Dynamics of a Bugis epic, South Sulawesi, Indonesia', Seminar 'Emergent 
Epics', CNWS, Universiteit Leiden, 21 mei. 
  
- 'De poëtische geschiedenis; Buginese perceptie van het verleden', College in de reeks 
'Indonesische geschiedschrijving', Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, 
Universiteit Leiden, 27 september. 
  
  
G.J. Oostindie, ‘Een monument voor de vrijheid', Rede bij de installatie van de Ambassadeurs 
voor het Nationaal Monument Slavernijverleden’, Koninklijke Schouwburg, 's-Gravenhage, 16 
januari. 
  
- ‘Cultuurbeleid: blinde vlek in de Koninkrijksrelaties', Rede bij de opening van de conferentie 
Culturele Uitwisseling Nederland-Nederlandse Antillen-Aruba’, Koninklijke Schouwburg, 's-
Gravenhage, 29 januari. 
  
- ‘Nogmaals: Nederland en Suriname’, Commissie Buitenland CDA, 's-Gravenhage, 8 mei. 
  
- ‘Caribbean decolonisation: a comparative approach’, IGEER/KITLV workshop, Leiden, 18 mei. 
  
- ‘Slavernij en vrijheid’, Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden, 1 juli. 
  
- ‘Facing up to the past’, Cosmic Theater, Amsterdam, 1 juli. 
  
- ‘Een monument voor kolonialisme en slavernij’, Kunstkring Leiderdorp, Leiderdorp, 11 
september. 
  
- ‘Zestig jaar Nederlands dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000', Rede bij de aanbieding 
van Knellende Koninkrijksbanden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 's-
Gravenhage, 15 oktober. 
  
- ‘Nederland en de koloniale erfenis’, KITLV/Postdoctoraal Opleidingsprogramma Negentiende en 
Twintigste Eeuwse Geschiedenis (PONTEG), Leiden, 3 december. 
  
- ‘Knellende Koninkrijksbanden en het toch schijnbaar eeuwige edict’, Societas Iuridica Antilliana 
et Arubana, Leiden, 3 december. 
  
  
M. Osseweijer, ‘Marine fisheries development and management in Indonesia; An environmental-
historical perspective’, 15th KITLV International Workshop on South-East Asian Studies ‘Ports, 
ships, and resources; Maritime history of Indonesia in the age of transition, 1870 until present’, 
Leiden, 23 januari.  
  
- ‘Local knowledge of sea cucumber gathering in Aru, eastern Indonesia’, Lecture, International 
Course on Alternative Approaches to Fisheries Management, International Agricultural Centre 
(IAC), Fisheries Section of the Fish Culture and Fisheries Group, Agrarian Law and Rural 
Development, Wageningen University, 31 januari. 
  
- ‘Conceptions of the coastal environment in Aru, Maluku’, Lecture, in course ‘Anthropology of 
Indonesia’, Department of Anthropology, Leiden University, 7 mei. 
  



- ‘Take the current as it serves; Reflections on community-environment relations in the context of 
marine conservation in the Aru Islands, Southeast Maluku’, Workshop 
MILANTRO/CERES/Centre of Environmental Science, Leiden, 11 juni. 
  
- ‘A toothy tale; Shark fisheries in Indonesia, past and present’, KITLV jubilee workshop ‘Water as 
a life-giving and a deadly force’, Leiden, 14 juni. 
  
- (met G.A. Persoon) ‘Diversity and commonality in the islands off Sumatra’s west coast; 
Searching for insularity as a cultural variable’, 3rd EUROSEAS Conference, London, 6 september. 
  
  
H.A. Poeze, 'Patjar Merah, de Indonesische Rode Pimpernel; Misleiding van de Politieke 
Inlichtingendienst in de jaren dertig', Symposium ‘Koloniale letterkunde en pers’, Bronbeek, 
Arnhem, 11 november. 
  
  
G.I.J. Steijlen, ‘Spoken monuments, oral history as source and memorial; The oral history project 
on Indonesia’, The Amsterdam Conference on Remembrance, 2 mei. 
  
- ‘Adding new perspectives after half a century; The oral history project on Indonesia’, Changing 
the Guard, Guarding the Past conference, Leiden, 11 mei. 
  
- ‘Stemmen uit Indië geïntroduceerd’, Stemmen uit Indië conferentie, Leiden, 12 mei. 
  
- ‘Who is who? De vertegenwoordiger, in wiens belang?’, Debatterij Den Haag, 19 juni. 
  
- (met Hilga Prins) 'Over persoonlijke verhalen gesproken’ , Bibittheater Pasar Malam Besar, Den 
Haag, 21 juni. 
  
- ‘Oral history, the Second World War and the Netherlands’, 15 Years War Documentation Centre, 
Okayama, 22 september. 
  
- ‘Oral history; Memory and the map’, Kitakyushu Re-mapping project Kyushu Expo 2001, Kokura, 
24 september. 
  
- ‘Oral history; What is written and what is narrated’, Universiteit van Okayama, 27 september. 
  
- ‘Oral history as spoken monuments’, Universiteit van Kyoto, 1 oktober. 
  
- ‘Oral history and war-experiences’, Nagoya City University, 2 oktober. 
  
- ‘The oral history project on Indonesia’, Sugiyama Women's College, Nagoya, 3 oktober. 
  
- ‘Colonial dynamics in Indonesia; The memory of domestic life in the colony’, Keio Universiteit, 
Tokyo, 4 oktober. 
  
- ‘Women’s history and oral history; The stigmatised memory’, University of Tokyo, 5 oktober. 
  
- ‘How to make use of the testimonies; Oral history and the active use of oral resources’, 
Nagasaki University of Science en Nagasaki Peace Institute, 11 oktober. 
  
- ‘Oral history; National memory and personal "story"’, Tokyo University of Foreign Studies, 12 
oktober. 
  
  



G.P.A. Termorshuizen, ‘Blank, bruin en daartussen; De koloniale samenleving weerspiegeld in de 
Indisch-Nederlandse literatuur’, Lezing Stichting Agnietenconvent, Gouda, 11 maart. 
  
- Presentatie Madelon Székely-Lulofs, Doekoen (in samenwerking met KITLV Uitgeverij), 
lezingenmiddag Werkgroep Indische Letteren, Leiden, 16 maart. 
  
- Presentatie van Ewald Ebing en Youetta de Jager (eds), Batavia-Jakarta 1600-2000 en Kees 
Grijns/Peter J.M. Nas (eds), Jakarta-Batavia; Cultural essays (uitgaven van KITLV Uitgeverij), 
Indonesische Ambassade, Den Haag, 20 maart. 
  
- College in de reeks ‘Tussen twee werelden’, Werkgroep Koloniale en Postkoloniale literaturen, 
Universiteit Leiden, 27 maart. 
  
- (in samenwerking met Reggie Baay, Karin Ottenhoff en Adriënne Zuiderweg), ‘Hoop, protest en 
verlangen’, voordracht, 150 jaar KITLV, ‘Indonesië-dag’, Leiden, 23 juni. 
  
- ‘De Indische Letteren en het KITLV in 2001’, bijdrage aan het programma ‘Om de halve eeuw; 
De Indische Letteren en het KITLV in 1851, 1901, 1951, 2001 en 2051’, 150 jaar KITLV, 
‘Indonesië-dag’, Leiden, 23 juni. 
  
- 'Korte introductie' van 'De familie Roos; toneelbewerking van P.A. Daums roman Indische 
mensen in Holland; door toneelgroep Tong Tong’, 150 jaar KITLV, ‘Indonesië-dag’, Leiden, 23 
juni. 
  
- ‘Meten met twee maten; De Indo en de Indische pers’, Pasar Malam Besar, 's-Gravenhage, 30 
juni. 
  
- ‘Een moord in Batavia of het ritueel van de macht’, Lezing Eotvos Universiteit, Budapest, 28 
september. 
  
- Gastcolleges koloniale literatuur 18e en 19e eeuw aan de Universiteit van Debrecen, 1-12 
oktober. 
  
- ‘Journalisten en heethoofden’, Symposium ‘Koloniale letterkunde en pers’, Bronbeek, Arnhem, 
11 november. 
  
- ‘Op zoek naar de edele wilde; Reizen in de binnenlanden van Java, 1820-1830’, Rijksmuseum 
voor Volkenkunde, Leiden, 16 december. 
  
  
R.G. Tol, ‘Abdullah bin Abdulkadir Munsyi, Husin bin Ismail dan identifikasi tulisan Jawi’, 
Simposium-V Masyarakat Pernaskahan Nusantara, Padang, 28 juli. 
  
- ‘Multi identitas dan tradisi lisan; Suatu pembahasan’, Semiloka Nasional Asosiasi Tradisi Lisan 
‘Tradisi lisan; Pembuka wawasan pluralitas’, Bogor, 20 september. 

Publicaties KITLV/Publications KITLV 

KITLV Uitgeverij/KITLV Press 
  
In de serie Verhandelingen verschenen:
  
186 Kees van Dijk, A country in despair; Indonesia between 1997 and 2000, viii + 620 pp. 
[Herdrukt in Jakarta.] 
  



189 Han Knapen, Forests of fortune? The environmental history of Southeast Borneo, 1600-1880, 
xiv + 490 pp. 
  
190 Jeroen Touwen, Extremes in the Archipelago; Trade and economic development in the Outer 
Islands of Indonesia, 1900-1942, xviii + 460 pp. 
  
  
De Caribbean Series werd uitgebreid met/The Caribbean Series was continued with:
  
21 Klaas Breunissen, 'Ik heb Suriname altijd liefgehad'; Het leven van de Javaan Salikin Hardjo, 
viii + 216 pp. 
  
  
Buiten serie verschenen/Monographs:
  
Jet Bakels en Nico de Jonge, Indië ontdekt; Expedities en onderzoek in de Oost en West, 56 pp. 
  
Maarten Kuitenbrouwer, Tussen oriëntalisme en wetenschap; Het Koninklijk Instituut voor Taal-, 
Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001, xii + 362 pp. 
  
Tineke Mook en Bruce van Rijk, Sporen van Indië en Indonesië in Leiden, 55 pp. 
  
J. Olivier, Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië, xiv + viii + 333 + viii + 346 pp. 
  
Hein Steinhauer, Leerboek Indonesisch, 737 pp. met cd-rom. 
  
M. Székely-Lulofs, Doekoen, 260 pp. [Eerste, tweede en derde druk.] 
  
Jeroen Touwen, Shipping and trade in the Java Sea region 1870-1940; A collection of statistiscs 
on the major Java Sea Ports, xi + 172 pp. 
  
Hein Vruggink, in samenwerking met Johan Sarmo, Surinaams-Javaans – Nederlands 
woordenboek, lxxxix + 442 pp. 
  
Honderdvijftig jaar KITLV; Een terugblik op het jubileum, 79 pp. 
  
Jaarverslag 2000 van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 75 pp. 
  
  
In samenwerking met KIT Publishers, Amsterdam verscheenPublished in collaboration 
with KIT Publishers, Amsterdam :
  
Bob Hering, Soekarno architect van een natie/architect of a nation, 6 June 1901-1970, 96 pp.  
  
In samenwerking met Ian Randle Publishers, Kingston, Jamaica verscheen/Published in 
collaboration with Ian Randle Publishers, Kingston, Jamaica :
  
Rosemarijn Hoefte en Peter Meel (eds), Twentieth-century Suriname; Continuities and 
discontinuities in a New World society, xvi + 365 pp. 
  
 
In samenwerking met Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam verscheen/Published in 
collaboration with Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam :
  
Gerard Termorshuizen, Journalisten en heethoofden; Een geschiedenis van de Indisch-
Nederlandse dagbladpers, 1744-1905, 863 pp. 



  
  
De Vertegenwoordiging Indonesië verzorgde de uitgave vanPublications from the 
Indonesia Office :
  
Jaap Erkelens, Java-Instituut dalam foto; Pameran foto di Sonobudoyo, Yogyakarta 6-13 Juni 
2001 – Erasmushuis, Jakarta 28 Juni-31 Juli 2001. Jakarta: Perwakilan KITLV, Yogyakarta: 
Museum Sonobudoyo, vi + 74 pp. 
  
H.J. de Graaf, Awal kebangkitan Mataram; Masa pemerintahan Senapati. Derde druk, herziene 
vertaling. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, ix + 194 pp. 
  
H.J. de Graaf en Th. Pigeaud, Kerajaan Islam pertama di Jawa; Tinjauan sejarah politik abad XV 
dan XVI. Vierde druk, herziene vertaling. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, xix + 399 pp. 
  
Mona Lohanda, The Kapitan Cina of Batavia, 1837-1942; A history of Chinese establishment in 
colonial society. Tweede druk. Jakarta: Djambatan/Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en 
Volkenkunde (KITLV), Perwakilan di Indonesia, xiv + 353 pp. 
  
Matu Mona, Pacar merah Indonesia; Buku pertama; Tan Malaka; Petualangan buron polisi 
rahasia kolonial. Yogyakarta: Jendela, xxxv + 279 pp. 
  
J.W. Schoorl, Belanda di Irian Jaya; Amtenar di masa penuh gejolak, 1945-1962. Jakarta: Garba 
Budaya, xxx + 656 pp. 
  
Sitok Srengenge, Nonsens. Jakarta: Kalam, 116 pp. 
  
Sitok Srengenge, Anak Jadah. Jakarta: Garba Budaya, 121 pp. 
  
Sitok Srengenge, Kelenjar bekisar jantan. Jakarta: Garba Budaya, 118 pp. 
  
S.L. van der Wal, Kenang-kenangan pangrehpraja Belanda, 1920-1942. Jakarta: Djambatan, xiv 
+ 380 pp. 
  
W.F. Wertheim, Gelombang pasang emansipasi. Jakarta: Garba Budaya, xxxviii + 632 pp. 
  
P.J. Zoetmulder, Manunggaling kawula gusti; Pantheisme dan monisme dalam sastra suluk Jawa, 
suatu studi filsafat. Vierde druk. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, xiii + 456 pp. 
  
Periodieken/Periodicals
  
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel 157, in 4 afleveringen, bevat 17 artikelen, 2 
In Memoriams met bibliografie, 1 Korte Mededeling, 73 boekbesprekingen en 1 maal de rubriek 
Korte Signaleringen. De omvang bedroeg 951 pp., de oplage 1900 exemplaren. Aflevering 1 was 
een speciaal nummer, onder redactie van Willem van der Molen en Helen Creese over 'Old 
Javanese texts and culture', aflevering 3 was getiteld 'The Philippines; Historical and social 
studies', en werd geredigeerd door Gerard A. Persoon. 
  
  
Caribbean Abstracts. Deel 11 over 1999-2000 telt 176 bladzijden en bevat 725 volledig 
geannoteerde titels, alsmede een appendix van 348 oudere titels uitsluitend voorzien van 
trefwoorden. Oplage 550 exemplaren. 
  
  
European Newsletter of South-East Asian Studies. Volume 13, no. 2 en Volume 14, no. 1 in een 
totale omvang van 79 pp. Oplage 575 exemplaren. De Vertegenwoordiging Indonesie verzorgde 



voor verspreiding in Indonesie een nadruk van beide afleveringen in een oplage van 150 
exemplaren. 
  
  
Excerpta Indonesica (EI). Er verschenen 2 afleveringen, nummers 63 en 64, met een totale 
omvang van 166 pp., die 551 uittreksels bevatten. Oplage 550 exemplaren. 
  
  
Indonesian Environmental History Newsletter nos. 15 en 16 met een totale omvang van 28 pp. 
Oplage 500 exemplaren. 
  
  
New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids. Jaargang 75, in twee afleveringen, met een 
omvang van 357 pp., bevat 6 artikelen, 3 ‘review articles’ en 54 boekbesprekingen. Oplage 600 
exemplaren.  

Aanwinsten handschriften en archivalia/Acquired manuscripts and archive 
material 

  
Aanwinsten Westerse handschriften en archivalia (exclusief aanvullingen op oudere 
nummers)Acquired Western manuscripts and archive material (excluding additional older editions)  
  
H 1333 Collegedictaten van J.H.S. Kortman gemaakt tijdens zijn opleiding aan de Middelbare 
Koloniale Landbouw School te Deventer; met bijlagen van autobiografische aard. 1936-1938, 
1974, 1995-1997. Handgeschreven, getypt, doorslag, stencil. 
  
Schenking J.H.S. Kortman - 10 omslagen 
  
  
H 1334 Collectie J.Th. Broekhuijse, bestuursambtenaar in Hollandia, de Baliemvallei en de 
Schouteneilanden; met verzamelde stukken van het bestuursarchief Biak. 1937-1966. 
Handgeschreven, getypt, doorslag, stencil, lichtdruk, gedrukt. 
  
Schenking J.Th. Broekhuijse - 1264 omslagen 
  
[Overzicht aanwezig] 
  
  
H 1335 Stambomen van de kornels en de loro van Beboki in de deling Noord-Midden-Timor; met 
bijlagen. Circa 1915, 2001. Handgeschreven, fotokopie. 
  
Schenking Radja Leopold N.I. Nisnoni van Kupang en D.P. Tick - 6 stukken 
  
  
H 1336 Teksten van interviews ingeleid en uitgewerkt door L. van der Lely-de Hartog getiteld 
‘Nederlands-Indië’. [Circa 1985]. Getypt. 
  
Schenking L. van der Lely-de Hartog - 3 delen  
  
N.B. Deel I. Algemeen geschiedkundig overzicht en het Indonesische vraagstuk 1945-1949; met 
een woordenlijst en literatuuropgave.  
  



Deel II en III. Interviews met N. Douwes Dekker, F. de Hartog, J. Delfos, mevrouw Schuurman, F. 
Schaefer-de Balbian Verster, I.L. Siem-Oey, V.E. Schaefer, L. Brouwer, F. van der Veen, J. C. 
van der Schalk-de Balbian Verster, J.G. Drabbe.  
  
  
H 1337 Collectie K.W. Galis, bestuursambtenaar, betreffende zijn werkzaamheden als 
onderafdelingshoofd te Fakfak en Manokwari, wetenschappelijk hoofdambtenaar Kantoor voor 
Bevolkingszaken en docent Bestuursschool te Hollandia; met verzamelde stukken. 
Handgeschreven, getypt, doorslag, stencil, gedrukt. 1909-1986. 
  
Schenking B. Vink - 140 omslagen 
  
[Overzicht aanwezig] 

Lijst van Schenkers/List of donors 

Personen en instellingen die in 2001 publicaties ten geschenke hebben gegeven aan de 
bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. 
  
  
B. Agerbeek, J.F. Aguirre, A.A. Amanta, A. Amir, K.J. Anderson, J. Angerler, F. van Anrooij, J. 
Anten, B. Arps, M. Baier, M. Bakkum, R. Beeldsnijder, J.L. Blussé van Oud Alblas, P.C. Boer, P. 
Boomgaard, G.F.M. Bossers, K. Boven, C.P. Brakel-Papenhuyzen, I. Bramijn, Th. Brandt, 
A.P.P.M.B. Brugge, W. Buijze, J.N.F. à Campo, Chuzaifah, F. Ciciek, V.M. Clara van 
Groenendael, A. Coenen, H. Coomans-Eustatia, M. Coomans-Eustatia, R. Corbey, A. Cornelius, 
R. Cribb, S.M. Cuales, R.A.C. Dam, C. van Dijk, J. van Donselaar, M. van Doorn, H.A. Enser, H.B. 
Fananie, C. Fasseur, L. Fiet, W.F. Fischer, H.J. Goebertus, N.G.B. Gouka, P. Groen, K. 
Groeneboer, S. Hasyim, D.E.F. Henley, H.I.R. Hinzler, R.M.A.L. Hoefte, F. Hüsken, P.J. 
Huiswaard, B. de Jong Boers, R.E. Jordaan, N. Kaptein, A. Kasdi, M. van Kempen, M. Kester, M. 
Klamer, A. Kleisen-Ortt, H.A.J. Klooster, G.J. Knaap, J. de Kom, S. Koolhof, F. Koot, G.L. Koster, 
L. de Laat, V. Lewis, E. Locher-Scholten, Th.C. van der Meij, A. Minhaji, C.B. Misier, W. van der 
Molen, O.D. van den Muijzenberg, Nguyen Xuan Hien, N.D. Noordhoek, Noriah Mohamed, G.J. 
Oostindie, M. Osseweijer, H.A. Poeze, J. van der Putten, I.M.J. Rolfes, J.A.G.M. van Rosmalen, 
A.M.G. Rutten, P. Schreurs, A.G. Schultz, E. Schwidder, P. Semedi, A.J.B. Sirks, H. 
Stekelenburg, P.J. Stewart, G.I.J. Steijlen, A. van Stipriaan Luïscius, W.A.L. Stokhof, A. Strathern, 
D. Stuart Fox, D. Supriadi, Suryadi, B. Susanto, Sutarto, A. Sweeney, A. Teeuw, C.P. van den 
Tempel, G. Termorshuizen, R.G. Tol, Y. Veldema, J. Vernooij, E.E. de Vries, J.J. Vrij, A. van 
Wickeren, E. Wieringa, M. Winter, K.-H. Wionzek, F. de Wit, J.J. Witkam. 
  
  
Afrika Studie Centrum, Leiden; Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Amsterdam; Amnesty 
International, afdeling Nederland, Amsterdam; Amsterdam School for Social Science Research, 
Universiteit van Amsterdam; Asosiasi Tradisi Lisan, Jakarta; Bibliotheek Centrum voor Japanse 
en Koreaanse Studies, Leiden; Caribbean Documentation Centre, UN/ECLAC, Port of Spain; 
CEDLA, Amsterdam; Centre for International Development Issues, Katholieke Universiteit 
Nijmegen; Centre for South-East Asian Studies, University of Hull; Centrum voor Internationale 
Samenwerking, Den Haag; Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele 
geschiedenis, Den Haag; Cranbury International, Norwalk; De Nederlandsche Bank, Amsterdam; 
Directie Culturele Samenwerking, Onderwijs en Onderzoek, Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
Den Haag; Erasmus Taalcentrum, Jakarta; Fakultas Sastra, Program Studi Belanda, Universitas 
Indonesia, Jakarta; Fryske Akademy, Leeuwarden; Indonesian-Netherlands Cooperation in 
Islamic Studies INIS, Universiteit Leiden; Informatie- en Coördinatie-Orgaan Dienstverlening 
Oorlogsgetroffenen ICODO, Utrecht; Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia 
and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo; Institute of Commonwealth Studies, 
London; Institute of Social Studies, Den Haag; Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den 



Haag; Interdisciplinary Forum on Indonesian Women’s Studies, Universiteit Leiden; International 
Institute for Asian Studies, Leiden; International Research Institute for Advanced Buddhology, 
Soka University, Tokyo; Japan-Netherlands Institute, Tokyo; Kabinet van de Gevolmachtigde 
Minister van de Nederlandse Antillen, Den Haag; Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam; 
Library of Congress, Washington; Meertens Instituut, Amsterdam; Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag; Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag; 
Museums Association, London; National Library Board, Singapore; National University of 
Singapore; Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Nieuwersluis; Nederlands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam; Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds, 
Amsterdam; Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, Den Haag; 
Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Faculteit der Letteren, Universiteit 
Leiden; Ostasieninstitut, Fachhochschule Ludwigshafen; Prins Claus Fonds voor Cultuur en 
Ontwikkeling, Den Haag; Redactie Kleio, IJsselstein; Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden; 
Royal Netherlands Embassy in Malaysia, Kuala Lumpur; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 
Serang; Stichting Beheer IISG, Amsterdam; Summer Institute of Linguistics, Paramaribo; 
Universiteitsbibliotheek Leiden; Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, 
Rijksuniversiteit Leiden; Van Tienhoven Stichting, Leiden; Vereniging Ons Suriname, Amsterdam; 
Wereldmuseum, Rotterdam; Yayasan Trisakti, Jakarta. 
  
  
Personen en instellingen die de verzamelingen van de afdeling Historische Documentatie 
met een schenking verrijkten.
  
  
J.A. Baarspul, M. Baier, P.A. Belger, G.H. Bergman, R.F.A. Bitterlich, J. Boelaars, P. Buis, V.M. 
Clara van Groenendael, G. van den Doel-Ark, U. Douwes Dekker-Grebbe, J.J. Dozy, C. van Dijk, 
C. Fasseur, C. Fisser-Schefer, A. Grijns-Spijkerboer, G.C.S. Heijdt-Vermijs, J. van der Kamp, R.S. 
Karni, A. Kleisen-Ortt, Erven J.H.S. Kortman, L. van der Lely-de Hartog, K. Meerkamp van 
Embden, D.Th.M. Nollkaemper-Salters, L.N.I. Nisnoni (Radja van Kupang), D.A. Pauw, H.A. 
Poeze, I.J. Spits-Heyting, G.P.A. Termorshuizen, D.P. Tick, H. Verkuyl, H.Th. Verstappen, E.M. 
IJsselmuiden.  
  
  
Antiquariaat Minerva, Den Haag; Curatoren boedel CETECO, Maarssen; Koninklijk Instituut voor 
de Tropen, Amsterdam. 

Externe functies, commissies en redacties/External committees and 
editorial boards 

  
P. Boomgaard
  
- Secretary en Member of the Board van de European Association of South-East Asian Studies 
(EUROSEAS), Leiden 
  
- Bijzonder hoogleraar Economische en Ecologische Geschiedenis van Zuidoost-Azië, in het 
bijzonder van Indonesië, aan de Faculteit der Sociaal-Culturele en Politieke Wetenschappen van 
de Universiteit van Amsterdam 
  
- Lid Editorial Board van het tijdschrift ‘Southeast Asia Research’ (School of Oriental and African 
Studies (SOAS), Londen) 
  
- Lid Editorial Board van het tijdschrift ‘Environment and History’ (White Horse Press, Cambridge)  
  



- Lid Consejo Asesor van het tijdschrift 'Revista Española del Pacífico' (Asociación Española de 
Estudios del Pacífico, Madrid) 
  
- Lid Editorial Board van het tijdschrift 'European Journal of East Asian Studies' (Brill Academic 
Publishers, Leiden/Boston) 
  
  
C. van Dijk
  
- Lid Commissie van Advies Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, Universiteit 
Leiden 
  
- Coördinator Erasmus Interuniversitaire Samenwerkingsprogramma Talen, Culturen en 
Samenlevingen van Zuidoost-Azië (Europese Commissie) 
  
- Lid Coördinatorcommissie Vrije Studierichting Islamologie, Universiteit Leiden 
  
- Redacteur ‘European Newsletter of South-East Asian Studies’ 
  
- Lid Algemeen Bestuur Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië 
  
- Projectleider sub-project The Traditional Religious Authority: Ulama and Fatwa van het 
programma The Dissemination of Religious Authority in Twentieth-Century Indonesia, 
KNAW/ISIM/IIAS/CNWS 
  
  
E.Ebing
  
- Redacteur ‘Nederlands-Indonesisch woordenboek’ (Nederlandse Taal Unie, Universiteit Leiden) 
  
  
R.M.A.L. Hoefte
  
- Foreign Correspondent ‘Handbook of Latin American Studies’, Library of Congress, Washington 
DC 
  
- Voorzitter Elsa Goveia Prize Committee Association of Caribbean Historians 
  
- Lid Nominating Committee Association of Caribbean Historians 
  
  
H.C. Kemp
  
- Secretaris Nederlandse Inmagic Gebruikersgroep 
  
  
G.J. Knaap
  
- Secretaris Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië 1940-1962 
  
- Lid van de Commissie van Advies van het research project: The Protestant Church in the 
Moluccas 1605-1935 
  
- Lid van Coördinatiecommissie van het research project: The Java Sea in an Age of Transition 
1870-1970 
  



- Secretaris Stichting International Maluku Research Council 
  
- Adviseur Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara te Semarang 
  
- Lid Begeleidingscommissie van het project: Bronnen betreffende de Midden-Molukken in de 
negentiende eeuw 
  
  
S. Koolhof
  
- Penningmeester Oosters Genootschap in Nederland 
  
  
G.J. Oostindie
  
- Hoogleraar Antropologie en Comparatieve Sociologie van het Caraïbisch gebied, Universiteit 
Utrecht (deeltijd) 
  
- Lid onderzoeksschool CERES 
  
- Lid Advisory Board, Pensamiento Proprio; Revista Bilingüe de Ciencias Sociales del Gran 
Caribe 
  
- Lid Advisory Board, Centre for Caribbean Studies, University of Warwick 
  
- Lid Advisory Board, Nationaal Archeologisch Antropologisch Museum, Curaçao 
  
- Lid Comité van Aanbeveling, Nationaal Monument Slavernijverleden (minsteries van BZK en 
OCW) 
  
- Lid Commissie Buitenland, Partij van de Arbeid 
  
- Lid Commissie Nederlandse Antillen en Aruba, Partij van de Arbeid 
  
- Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
  
  
R.L. Robson-McKillop
  
- Fellow Royal Asiatic Society  
  
- English editor ‘IIAS Newsletter’ 
  
- Editor ‘SEALG News’ 
  
  
I.M.J. Rolfes
  
- At-large editor of ‘A history of literature in the Caribbean; English- and Dutch-speaking regions’ 
(Amsterdam/Philadelphia: Benjamins) 
  
  
R.G. Tol
  
- Universitair docent Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost Azië en Oceanië, Universiteit van 
Leiden  



  
- External Examiner South-East Asian Studies and Language, The University of Hull 
  
- Library consultant Higher Education Project, Indonesia (Asian Development Bank) 
  
- Bestuurslid South-East Asia Library Group  
  
- Bestuurslid en voorzitter sectie publicaties Asosiasi Tradisi Lisan 
  
- Eindredacteur ‘Seri Tradisi Lisan Nusantara’ 
  
- Redacteur ‘Manuscripta Indonesica’ 
  
- Redacteur ‘Warta ATL’  
  
- Lid Platform Azië Collecties in Nederland 
  
 
 


	Inleiding 
	Vereniging 
	Bibliotheek 
	Caraïbische Studies 
	Historische Documentatie 
	Onderzoek en Centrumfunctie 
	Redactie/Uitgeverij 
	Vertegenwoordiging Indonesië 
	Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië 
	Van Vollenhoven Instituut voor Recht en Bestuur in Niet-Westerse landen 
	Beschermheer, ereleden en bestuur/Patron, honorary members and board of directors 
	Publicaties en voordrachten personeel/Publications and lectures by personnel  
	Boeken/Books 
	Edited volumes  
	Wetenschappelijke artikelen/Research articles 
	Overige artikelen/Miscellaneous articles  
	Recensies/Reviews  
	Bibliografieën/Bibliographies 
	Papers en voordrachten/Papers and lectures 
	Publicaties KITLV/Publications KITLV 
	Aanwinsten handschriften en archivalia/Acquired manuscripts and archive material 
	Lijst van Schenkers/List of donors 
	Externe functies, commissies en redacties/External committees and editorial boards 


