


Het KITLV is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Beschermvrouwe van het KITLV is H.K.H. prinses Máxima der Nederlanden



2 K I T LV   |   J A A R V E R S L A G  2011K I T LV   |   J A A R V E R S L A G  2011

Inleiding ................................................................................................4

Afdelingen ...........................................................................................6

Vereniging KITLV ............................................................................18

Bijlage 1 Lijst van schenkers ...................................................20

Bijlage 2 Overzicht Collecties  ...............................................22

Bijlage 3 Financieel overzicht ................................................23

Bijlage 4 Publicaties medewerkers ....................................24

Bijlage 5 Publicaties KITLV .......................................................32

Inhoud



54 K I T LV   |   J A A R V E R S L A G  2011K I T LV   |   J A A R V E R S L A G  2011

en veel onrust veroorzaakt onder de medewerkers en de (bestuurs)leden van de Vereniging. 

Eén zeer pijnlijke ingreep was niet te vermijden. Er moest worden ingestemd met de zeer sterke 

wens van de KNAW om de KITLV Uitgeverij/Press – sinds de oprichting in 1851 een van de 

pijlers van het instituut – buiten KITLV-KNAW te brengen. Er werden verkenningen gestart om 

te bezien hoe in de toekomst althans een deel van de uitgeverijactiviteiten elders kan worden 

ondergebracht. De Vereniging overweegt een belangrijk deel van haar eigen jaarlijkse middelen 

hiervoor te oormerken. Deze ingreep is temeer pijnlijk omdat KITLV Press, sinds de reorganisatie in 

2010, zoals beoogd en verwacht aanmerkelijk e�  ciënter en daarmee productiever is gaan werken.

Als onderdeel van de uitgestippelde koers richting het KITLV zegde de KNAW eenzijdig de 

overeenkomst met de Universiteit Leiden op om nieuwbouw ten behoeve van het instituut te 

realiseren. De start was voorzien zomer 2011, de oplevering zomer 2012. Intern zijn, althans voor de 

korte termijn, oplossingen gezocht en gevonden.

Nadat de KNAW informeel had aangegeven het KITLV toch als instituut van de Akademie te willen 

handhaven, is met instemming van de directie KNAW het opgeschorte overleg met de Universiteit 

Leiden hervat over deelname van KITLV-KNAW aan een interdisciplinair Leids instituut voor 

vergelijkende regiostudies. Dit instituut zal, zo is de bedoeling, in 2012 van start gaan.

De besluitvorming door de KNAW over de toekomst van het KITLV werd uiteindelijk mede 

opgeschort in afwachting van de resultaten van een geclusterde internationale evaluatie, waarbij 

vier KNAW-instituten (IISG, KITLV, Meertens en NIOD) werden beoordeeld. Hiertoe schreef het KITLV 

een uitvoerige zelfevaluatie over de periode 2005-2010 (Crossing borders). De site visits vonden 

begin december plaats, maar de evaluatieprocedure is op het tijdstip dat dit jaarverslag ter perse 

gaat nog niet voltooid. De uitkomst van het evaluatieproces, de reacties vanuit de instituten en in 

het bijzonder het KITLV, en het standpunt van de Akademie kunnen daarom pas in het jaarverslag 

over 2012 worden behandeld. Voor nu kan echter met grote tevredenheid worden vastgesteld 

dat het KITLV werd beoordeeld als ‘very good to excellent’, waarmee een hogere kwali� catie werd 

behaald dan ooit tevoren. 

Ondanks de bestuurlijke hoogspanning, die als gezegd ook intern veel onrust veroorzaakte, gaat 

2011 de annalen in als een productief jaar. In het bijzonder kan hier worden gewezen op het zeer 

hoge aantal gerefereerde publicaties van KITLV-onderzoekers, dat nog aanmerkelijk hoger lag 

dan het door de evaluatiecommissie al geprezen gemiddelde over de voorgaande zes jaren. De 

onderzoeksafdeling sloot drie onderzoeksprojecten af, ‘Tracking Development’, ‘De Geschiedenis van 

de Politie in Suriname en Caraïbisch Nederland’ en ‘De Ontmanteling van de Nederlandse Antillen’. 

Met een congres en een openbare lezing nam de voormalige directeur van het KITLV, Peter 

Boomgaard, bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd formeel afscheid van het 

instituut. Ook na zijn terugtreden als directeur in 2000 bleef Boomgaard, met zijn imponerende 

werk over de ecologische, economische en demogra� sche geschiedenis van Indonesië, een 

voorbeeld en ijkpunt voor alle onderzoekers van het instituut. 

De afdeling Collecties investeerde, mede dankzij subsidies uit het programma Metamorfoze, veel 

energie en middelen in het opbouwen van een digitale bibliotheek. Zo werden tienduizenden 

gescande pagina’s van originele bronnenpublicaties direct online toegankelijk gemaakt voor 

onderzoekers, zoals de ruim zestig jaargangen Indische Gids en vijfentwintig jaargangen 

Koloniale Studiën. 

Ook de Uitgeverij richtte zich, � nancieel ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), sterk op digitale dienstverlening, in het bijzonder Open 

Access, het gratis online publiceren. Sinds 2011 worden de Bijdragen tot de Taal-, Land- en 

Volkenkunde (BKI) en de New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids (NWIG) direct gratis online 

gepubliceerd. In maart volgde het eerste eigen boek dat Open Access werd gepubliceerd; ook acht 

andere boektitels werden direct bij verschijning opgenomen in de OAPEN digitale bibliotheek van 

Europese academische uitgevers in de humaniora en sociale wetenschappen. 

KITLV-Jakarta acquireerde en catalogiseerde wederom een grote hoeveelheid publicaties en 

audiovisuele materialen, deels analoog, deels en in toenemende mate ook ‘digital born’. Met 

externe � nanciering werden eigen publicaties uitgegeven door KITLV-Jakarta met lokale 

mede-uitgevers. Veel energie werd gestoken in het programma ‘Academy Professorship 

Indonesia’ van de Indonesische Academie van Wetenschappen (AIPI) en de KNAW. De hoogleraar 

op het gebied van de sociale wetenschappen en humaniora beëindigde aan de Universitas 

Indonesia (Jakarta) haar termijn succesvol, de hoogleraar voor levenswetenschappen begon zijn 

werkzaamheden aan de Universitas Hasanuddin (Makassar).

Ten slotte dient te worden vermeld dat Peter Nas terugtrad als voorzitter van de Vereniging KITLV. 

Sinds 2004 vervulde Nas, hoogleraar urbane antropologie aan de Universiteit Leiden, deze functie 

met veel enthousiasme en in goede samenwerking met de directie KITLV-KNAW. De Vereniging 

vond een uitstekende opvolger in de persoon van Susan Legêne, hoogleraar politieke geschiedenis 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Voor het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) was 2011 een productief, 

maar in bestuurlijk opzicht bijzonder moeilijk jaar. Het was de afgelopen jaren mogelijk om in de 

inleiding van het jaarverslag vooral een aantal bijzondere prestaties van het instituut te vermelden, 

maar het verslag over 2011 kan niet anders beginnen dan met een summiere terugblik op de 

buitengewoon lastige situatie waarin het KITLV kwam te verkeren.

Medio maart werd de directeur te verstaan gegeven dat de Koninklijke Nederlandse Akademie 

van Wetenschappen (KNAW) sterk overwoog het instituut buiten de Akademie te plaatsen en 

de subsidiëring te staken. De argumentatie hiervoor had, zo werd benadrukt, geen betrekking 

op de kwaliteit of kwantiteit van het werk van het KITLV. Het voornemen vloeide voort uit de 

wens van de Akademie om de door de rijksoverheid opgelegde bezuinigingen selectief door te 

voeren binnen de organisatie en daarnaast uit ambities tot heroriëntatie van de instituten voor de 

Geesteswetenschappen (GW) in de richting van de e-humanities en de wens te komen tot fysieke 

clustering van de GW-instituten in Amsterdam.

Vanzelfsprekend zijn de Vereniging KITLV en KITLV-KNAW hiertegen direct in het geweer gekomen. 

De argumenten daarvoor waren van wetenschappelijke, beleidsmatige en politieke aard. Daarnaast 

werd door de Vereniging de juridische weg bewandeld, daar de voornemens van de KNAW 

indruisten tegen de geest en letter van het bij de overgang van het KITLV naar de KNAW in 2001 

door beide partijen ondertekende convenant. Ook werd krachtige ondersteuning door prominente 

instituties en personen in Nederland en Indonesië verkregen. Dit alles bracht de KNAW ertoe de 

eigen plannen te heroverwegen. Sindsdien hebben verschillende alternatieven gecirculeerd en 

heeft de KNAW verzekerd het KITLV te willen handhaven als instituut van de Akademie. Concrete 

besluitvorming heeft in het verslagjaar echter niet plaatsgevonden, evenmin overigens op het 

tijdstip dat dit jaarverslag ter perse gaat, in mei 2012. Inmiddels is er echter gegronde reden voor 

optimisme over de toekomst van het KITLV, mede gezien de uitslag van een eind 2011 gehouden 

internationale evaluatie van het instituut, waarover hieronder meer. 

Vanzelfsprekend heeft deze situatie in het verslagjaar bijzonder veel bestuurlijke aandacht gevergd 
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Personeel

Op 16 maart promoveerde Jaap Anten in Leiden tot doctor in de geesteswetenschappen op het 

proefschrift Navalisme nekt onderzeeboot; De invloed van internationale zeestrategieën op de Nederlandse 

zeestrategie voor de defensie van Nederlands-Indië, 1912-1942. In het voorjaar werd feestelijk stilgestaan 

bij het veertigjarig ambtsjubileum van Cok van den Aardweg. Een groot deel van het jaar heeft 

Willem van der Molen doorgebracht in Japan, waar hij een gasthoogleraarschap vervult aan de Tokyo 

University of Foreign Studies. Mede ter compensatie daarvan is de afdeling archiefverwerking tijdelijk 

versterkt met Stefan Verhage. Gedurende een aantal maanden is stagiaire Zetsia Ponson van de 

Biblioteca Nacional Aruba werkzaam geweest bij de afdeling.  

Bijzondere aanwinsten

Via antiquariaat Van der Steur werd een uniek exemplaar verworven van de Surinaamsche almanach 

voor den jaare 1799. Een andere opmerkelijke verrijking van de collectie was de aankoop van Herrn 

Johann Friedrich Ludwigs neueste Nachrichten von Surinam (Jena 1789). In maart is een tiental blikken 

met 16-mm-� lms overgedragen aan het KITLV, gemaakt in de jaren twintig en dertig door J. van Pelt, 

ambtenaar bij het Nederlands-Indische gouvernement en resident van Kedoe van 1929 tot 1933. In 

de loop van het jaar zijn enkele grote, bewerkelijke archiefcollecties ontsloten, zoals de archieven 

van de weeshuizen Pa van der Steur in Magelang en de handels� rma Van den Berg te Amsterdam. 

Een bijzondere aanwinst was het persoonlijk archief van prof.dr. A. Teeuw.

Collecties

Algemeen

Bij de afdeling Collecties wordt teruggezien op een succesvol jaar. Met name digitalisering en 

beschikbaarstelling van oorspronkelijke bronnenpublicaties kregen een enorme impuls (zie kader 

pagina 7). De bezoekersaantallen zijn vrijwel gelijk gebleven, evenals het aantal aanwinsten. 

Wel wordt meer en meer de overgang zichtbaar van analoge naar digitale informatiebronnen. 

Dit wordt in dit verslag ook voor het eerst in de jaarcijfers verantwoord. 

Beschrijving en verwerking van materiaal heeft normaal doorgang gevonden. Een punt van 

zorg blijft het nijpende ruimtegebrek in de magazijnen van het instituut. Er is op dit punt actie 

ondernomen door uitbreiding van de opslagmogelijkheden elders en versterking van de interne 

digitaliseringscapaciteit. Ook in de acquisitiestrategie zijn accentverschuivingen aangebracht die 

in hoofdzaak neerkomen op uitbreiding van de mogelijkheden die digitalisering ook op dit vlak te 

bieden heeft, waarbij wordt gekozen voor aanwinsten in digitale in plaats van analoge vorm. Opslag 

van digitale data vraagt zeker ook de nodige middelen en aandacht, maar fysieke ruimte in de 

KITLV-magazijnen vergt dit niet. 

In samenspraak met de betrokkenen bij het onderzoeksproject ‘Articulating Modernity’ is overgegaan 

tot acquisitie, digitalisering en ontsluiting van een collectie van enige honderden langspeelplaten 

met populaire Indonesische muziek. Voorts is het trefwoordenbestand technisch geïncorporeerd in 

het catalogiseersysteem, waardoor de werkwijze en zoekmogelijkheden zijn verbeterd, evenals de 

onderlinge consistentie van de samenwerking tussen Jakarta en Leiden. Een zeer aanzienlijk deel van 

de fotocollectie is overgepakt in nieuwe, zuurvrije dozen, wat tot betere bewaaromstandigheden 

leidt. Met ingang van januari 2011 is de dienstverlening aan het publiek geconcentreerd in de 

leeszaal op de begane grond.

Afdelingen
De in 2008 gestarte digitaliseringsprojecten in het kader van het nationale 

conserveringsprogramma Metamorfoze hebben in 2011 een krachtige impuls gekregen. 

Dit heeft tot nieuwe afspraken geleid waarna in hoog tempo de meeste deelpakketten 

nog in het lopende jaar zijn opgeleverd. Hierdoor zijn tienduizenden gescande pagina’s 

van kwetsbare en anders moeilijk toegankelijke originele publicaties gratis en wereldwijd 

beschikbaar gekomen voor onderzoekers en andere geïnteresseerden, en uiteraard full 

text doorzoekbaar. Hierbij zijn tijdschriften als de Indische Gids (ruim zestig jaargangen) 

en Koloniale Studiën (vijfentwintig jaargangen). In ditzelfde kader dient het deelproject 

te worden genoemd waarbij eerder vervaardigde micro� lms in een vervolgprocedure 

zijn gedigitaliseerd. Het resultaat hiervan is, dat honderden uiterst zeldzame Sino-

Maleise publicaties uit de periode 1880-1960 via de catalogus grotendeels direct voor 

leeszaalbezoekers online beschikbaar zijn gekomen en full text doorzoekbaar. Voor 2012 

worden nog aanzienlijke aanvullingen voorzien.
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Oranje Nassau voor zijn grote verdiensten voor de bestudering van de Indische letteren. 

In 2011 werden drie grotendeels van overheidswege ge� nancierde onderzoeksprojecten 

afgerond: ‘Tracking Development’, een driedelige geschiedenis van de politie in de Nederlandse 

koloniën, en een studie naar de staatkundige ontmanteling van de Nederlandse Antillen. In 

het in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en in samenwerking met het Afrika 

Studie Centrum uitgevoerde project ‘Tracking Development’ werd de naoorlogse ontwikkeling 

van Zuidoost-Azië vergeleken met die van sub-Sahara Afrika. Met ‘Tracking Development’ begaf 

het KITLV zich, tot grote tevredenheid van de opdrachtgever, voor het eerst op het terrein van 

de naoorlogse ontwikkelingsproblematiek. Het onderzoek sluit goed aan bij verschillende eigen 

onderzoeksprojecten over de politieke ontwikkelingen in Indonesië, en ook bij de ambitie tot een 

sterkere pro� lering in de vergelijkende areastudies. 

Op 9 december werden in de Haagse Rolzaal twee boeken over de koloniale politiegeschiedenis 

gepresenteerd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet Hein Donner 

en van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (zie pagina 10). Naast deze twee opdrachtgevers 

� nancierden ook diverse landelijke politiekorpsen en de Koninklijke Marechaussee dit onderzoek, 

dat liep van 2008 tot 2011. 

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd sinds najaar 2009 

door Gert Oostindie en Inge Klinkers een onderzoek uitgevoerd naar het proces van de ontmanteling 

van de Nederlandse Antillen. Het resultaat van dit onderzoek, Gedeeld Koninkrijk; De ontmanteling van de 

Nederlandse Antillen en de vernieuwing van het trans-Atlantische Koninkrijk der Nederlanden werd 

op 15 december, Koninkrijksdag, in de Haagse Koninklijke Schouwburg aangeboden aan 

minister Piet Hein Donner. 

Onderzoek 

De wetenschappelijke productie van de afdeling was hoog, evenals in voorgaande jaren, en 

ruim boven de door het KITLV gehanteerde norm dat voor iedere 0,2 fte onderzoekstijd één 

gerefereerde publicatie moet worden vervaardigd, waarbij een boek telt voor vijf punten, de 

redactie van een bundel voor twee en een artikel of hoofdstuk voor één punt. Er werden – 

alle gerefereerd – 11 monogra� eën, 5 edited volumes, 3 edited journals, 37 artikelen en 36 

hoofdstukken in boeken gepubliceerd op basis van 12,6 fte netto ge� nancierde onderzoekstijd. 

In totaal bezochten 28 buitenlandse fellows het KITLV.

In november ging Peter Boomgaard met pensioen. Ter gelegenheid van zijn o�  ciële afscheid 

werd er in augustus in Leiden een internationale workshop gehouden over ‘de lange duur’ in 

de geschiedenis van Zuidoost-Azië. Boomgaard blijft onbezoldigd aan het KITLV verbonden om 

samen met professor Frank Huisman van de Universiteit Utrecht een nieuw door NWO ge� nancierd 

project – ‘Leprosy and Empire; The Shaping of Public Health Regimes in Multicultural Contexts: 

Suriname and the Dutch East Indies, 1800-1950’ – te begeleiden. In het kader hiervan is Leo van 

Bergen voor drie jaar als postdoc verbonden aan het KITLV.

Een andere nieuwe onderzoeker is Ward Berenschot, wiens aanstelling als postdoc door de KNAW wordt 

ge� nancierd. Hij richt zich op de voorbereiding van nieuwe onderzoeksaanvragen waarin de vraag naar 

de aard van burgerschap in Indonesië centraal staat. Hierover publiceerde hij reeds enkele artikelen. 

Afgeronde projecten

Gerard Termorshuizen voltooide zijn geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers. Op 27 

mei werd Realisten en reactionairen; Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers, 1905-1942 

gepresenteerd in Leiden. Hij werd bij die gelegenheid onderscheiden als O�  cier in de Orde van 

Waarom leeft in sub-Sahara Afrika bijna de helft van de bevolking op of onder de 

armoedegrens tegen slechts tien procent in Zuidoost-Azië, terwijl de uitgangspositie 

van Afrika in 1970 beter was dan Zuidoost-Azië? Waarom waren er, om deze metafoor 

te gebruiken, wel zeer succesvolle Zuidoost-Aziatische ‘tijgers’, maar geen Afrikaanse 

‘leeuwen’ met een vergelijkbare stormachtige economische groei? 

Deze vragen werden onderzocht door een team van Afrikaanse, Aziatische en Europese 

onderzoekers, onder wie een achttal promovendi uit de onderzochte, aan elkaar 

gekoppelde landen: Indonesië en Nigeria; Vietnam en Tanzania; Maleisië en Kenia; 

Cambodja en Oeganda. Daaromheen werd een divers, breed team van onderzoekers 

gevormd, deels voor de volle periode dat het project duurde (2006-2011), deels voor 

korte periodes en/of conferenties. Van 12 tot 14 december 2011 vond op het ministerie 

van Buitenlandse Zaken de afsluitende conferentie plaats; in 2012 zullen in het kader 

hiervan nog diverse publicaties verschijnen en proefschriften worden verdedigd. Op de 

conferentie presenteerde de projectleider voor het KITLV, David Henley, in aanwezigheid 

van onder anderen staatssecretaris Ben Knapen, de belangrijkste conclusies van het 

project. Overheden in Zuidoost-Azië, zo argumenteerde Henley op basis van het 

onderzoek, zorgden voor macro-economische stabiliteit, investeerden massaal in 

kleine landbouw en een passende infrastructuur en verleenden boeren een grote mate 

van economische vrijheid. In Afrika werd echter ingezet op industrialisering, terwijl 

de landbouw werd verwaarloosd. Het waren dus geen abstracte structuren, niet de 

wereldmarkt, geen etnische problematiek of diepgewortelde patronageverhoudingen 

die de doorslag gaven: die problemen speelden en spelen in beide delen van de wereld. 

De basis voor de verschillen lag in concrete beleidsbeslissingen en de vasthoudendheid 

waarmee die werden uitgevoerd. 
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De bewindslieden Piet Hein Donner (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tweede van 

rechts) en Ivo Opstelten (Ministerie van Veiligheid en Justitie, tweede van links) ontvingen op vrijdag 9 december 

in Den Haag de eerste exemplaren van twee boeken over de geschiedenis van de politie in Suriname en de 

Nederlandse Antillen. Links op de foto Ellen Klinkers (KITLV) en rechts Aart Broek (KITLV). Foto: KITLV.

Het eerste exemplaar van Gedeeld Koninkrijk werd overhandigd aan minister Piet Hein 

Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie in de Koninklijke Schouwburg te 

Den Haag. Links op de foto Inge Klinkers (KITLV), in het midden Piet Hein Donner en rechts 

Gert Oostindie (directeur KITLV). Foto: Suzanne Koelega, The Daily Herald.

Lopende projecten

Het door de KNAW ge� nancierde onderzoeksproject ‘In Search of Middle Indonesia’ kreeg in 

2011 extra � nanciering om de vier PhD-onderzoekers – Amalinda Savirani, Basri Amin, Suzanne 

Naafs en Sylvia Tidey – de gelegenheid te geven hun proefschriften te voltooien, terwijl ook een 

extern ge� nancierde promovenda, Wenty Marina Minza, haar manuscript vrijwel afrondde. Gerry 

van Klinken, Noorhaidi Hasan en Chris Brown – als senior onderzoekers aan het project verbonden – 

rondden hun boekmanuscripten af, terwijl Van Klinken, Brown en Berenschot een bundel redigeerden.

Het door NWO ge� nancierde project ‘A History of Twentieth-Century Suriname ’ is formeel 

afgerond en leverde in 2011 vijf wetenschappelijke artikelen op van de hand van Anouk de 

Koning, Rivke Ja� e en Rosemarijn Hoefte, terwijl de laatste de eerste versie van de op dit project 

gebaseerde monogra� e voltooide. In het kader van het door NWO ge� nancierde project 

‘Articulating Modernity; The Making of Popular Music in Twentieth-Century Southeast Asia and the 

Rise of New Audiences’, dat in samenwerking met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- 

en Genocidestudies en de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd, werd in KITLV-Jakarta door Bart 

Barendregt en Peter Keppy een driedaagse workshop gehouden waar vierentwintig specialisten uit 

In De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caribische eilanden, 1839-2010; 

Geboeid door macht en onmacht beschrijft Aart Broek het politiewezen op elk van de 

zes eilanden. Tot halverwege de twintigste eeuw had het korps een tamelijk sterk 

militair karakter en kende het een beperkte professionaliteit. Het Statuut van 1954 

bracht autonomie en luidde de professionalisering in van wat nu een burgerpolitie 

werd. Broek analyseert het moderne politiewezen tegen de achtergrond van 

ingrijpende maatschappelijke veranderingen, de opkomst van de internationale 

criminaliteit, het uiteenvallen van de Antillen en ook een hernieuwde bemoeienis 

van Nederland met de eilanden, met inbegrip van de rechtshandhaving en het 

politiewezen daar. Ellen Klinkers zet uiteen in De geschiedenis van politie in Suriname, 

1863-1975; Van koloniale naar nationale ordehandhaving hoe de politie gestalte kreeg 

in een multiculturele samenleving, bevolkt door afstammelingen van Afrikaanse 

slaven en Aziatische contractarbeiders. De stabiliteit van de koloniale orde werd 

regelmatig op de proef gesteld. De in 1954 bereikte autonome status gaf aanleiding 

tot krachtmetingen tussen oude en nieuwe gezagsdragers over de controle over de 

politie. Toch voltrok zich een proces van professionalisering. Op 25 november 1975 

hees juist de politie de Surinaamse vlag bij de onafhankelijkheidsceremonie. 

Haar rol als legitieme interne ordehandhaver werd echter door de militaire 

coup van 1980 doorkruist. 

Op de magische datum 10-10-10 werd het land de Nederlandse Antillen opgeheven. 

Het resultaat is niet dat deze voormalige kolonie onafhankelijk is geworden, maar dat 

elk van de zes eilanden, los van elkaar, juist een directe band met Nederland heeft. 

Den Haag streefde er lang naar de zes eilanden gezamenlijk naar de onafhankelijkheid 

te leiden. Ze lieten elkaar echter los en hielden Nederland vast. Aan het begin van de 

eenentwintigste eeuw heeft dekolonisatie kennelijk een volkomen andere betekenis 

gekregen dan voorheen. Gedeeld Koninkrijk analyseert de achtergronden van het 

uiteenvallen van de Nederlandse Antillen, beschrijft hoe Den Haag schoorvoetend 

instemde met de Antilliaanse wensen, documenteert het proces van de ontmanteling 

en bespreekt tevens gevoelige kwesties als de Curaçaose migratie, de relaties met 

Venezuela, de ontwikkelingsproblematiek en Antilliaanse wrevel over Haagse 

‘rekolonisatie’. Op basis van archief- en personderzoek en tientallen interviews met 

betrokkenen aan beide zijden van de oceaan stellen de auteurs niet alleen de vraag 

waarom juist deze oplossing werd gekozen, maar ook hoe het trans-Atlantische 

Koninkrijk zich nu verder zal ontwikkelen.
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Bangkok, Parijs en New York. Samen met de hoogleraren Bambang Purwanto en Susan Legêne 

organiseerde Henk Schulte Nordholt een internationale workshop in het kader van dit programma 

in Yogyakarta na a� oop waarvan Marieke Bloembergen en Martijn Eickho�  een masterclass  

‘Archaeological Sites and Heritage Performances’ verzorgden voor studenten archeologie 

en geschiedenis van Universitas Gadjah Mada. Bloembergen presenteerde voorts papers op 

internationale conferenties in Heidelberg, Wassenaar en Leiden, en voltooide enkele publicaties 

in internationale tijdschriften.

Het ‘JARAK’-project dat door het Van Vollenhoven Instituut wordt gecoördineerd en waarin 

het KITLV participeert, maakt deel uit van het door KNAW en NWO ge� nancierde programma 

‘Agriculture Beyond Food’. Palmolie is de belangrijkste biobrandstof, maar heeft grote ecologische 

nadelen. Jatropha curcas heeft dat minder. JARAK onderzoekt hoe nieuwe, alternatieve 

biobrandsto� en zoals Jatropha curcas een weg naar de markt kunnen vinden. In dit kader hebben 

drie postdocs, Suraya A� � , Deasy Simandjuntak en John McCarthy, onderzoek verricht in Indonesië. 

In 2011 is het langlopende project ‘Recording the Future’ (RtF) onder leiding van Fridus Steijlen 

begonnen aan zijn derde cyclus van vier jaar, waarin op acht verschillende plaatsen in Indonesië 

opnamen van het dagelijkse leven worden gemaakt. Ditmaal werd er ge� lmd in Midden-Java 

en Jakarta. Na de opnamen werd in april bij de partnerinstelling Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) in Jakarta ‘Virtueel Indonesië’ gelanceerd. ‘Virtueel Indonesië’ is de web-based 

applicatie die toegang geeft tot de RtF-collectie. In juni is ‘Virtueel Indonesië’ ook in Leiden 

in gebruik genomen. De catalogus van de collectie is via internet toegankelijk, maar om het 

archiefmateriaal daadwerkelijk te bekijken moeten onderzoekers inloggen op computers bij LIPI, 

KITLV-Jakarta of het KITLV in Leiden. 

In oktober organiseerde het KITLV in samenwerking met het onderzoeksprogramma ‘Asian 

Modernities and Tradition’ (AMT) van de Universiteit Leiden een internationale workshop over het 

gebruik van audiovisueel materiaal ten behoeve van onderzoek. Onderdeel van de bijeenkomst 

was een drukbezochte publieksmiddag met inleidingen over sociale media en populaire muziek. 

verschillende landen bijdragen presenteerden over de populaire muziekstijlen in Zuidoost-Azië in 

relatie tot mode en levensstijlen. Henk Schulte Nordholt en Bart Barendregt organiseerden op de 

AAS/ICAS-conferentie in Honolulu een panel over populaire muziek en moderniteit in Indonesië, 

Maleisië en Singapore. Voorts hield Barendregt in het kader van het project lezingen in Frankfurt/

Main, Lund en Kuala Lumpur. 

In 2011 werd in samenwerking met de afdeling Collecties ook een begin gemaakt met de aanleg 

van een digitaal archief van Zuidoost-Aziatische populaire muziek en was hoogleraar Tan Sooi 

Beng (Universiti Sains Malaysia, Penang) voor drie maanden als fellow aan het project verbonden. 

Naast de twee senior onderzoekers Bart Barendregt en Peter Keppy, die zich respectievelijk buigen 

over Islamitische pop en de vroege jazzperiode in Zuidoost-Azië, wijdde de Indonesische PhD-

kandidaat in het project, Buni Yani, zich aan een postkoloniale analyse van rock and roll in de 

jaren zestig in Jakarta en Manilla. Door aanvullende � nanciering konden bovendien twee extra 

PhD-studenten worden aangesteld: Nuraini Juliastuti, die zich zal toeleggen op muziek-piraterij, 

authenticiteit en remixcultuur in Indonesië en Maleisië, en Lusvita Nuzuliyanti die een studie maakt 

naar moslima-fanclubs en hun voorliefde voor Koreaanse boyband-muziek.  

Het door NWO ge� nancierde en door Gert Oostindie geleide programma ‘Dutch Atlantic 

Connections, 1680-1795’, waarvan de Universiteit Leiden penvoerder is, zou in 2012 worden 

afgerond, maar het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) honoreerde een 

aanvraag voor de vorming van een internationale themagroep in de eerste helft van 2013, zodat 

het programma later wordt afgesloten. Als resultaat van een in 2011 op het KITLV gehouden 

workshop werd door KITLV Press de bundel Curaçao in the age of revolutions, 1795-1800 onder 

redactie van Wim Klooster en Gert Oostindie gepubliceerd.

Marieke Bloembergen bracht voor haar project ‘Sleeping Beauties, Hidden Forces; Archaeological 

Sites and the Dynamics of Heritage Formation’ dat zij samen met Martijn Eickho�  (NIOD) uitvoert 

en dat deel uitmaakt van het door NWO ge� nancierde programma ‘Sites, Bodies and Stories’, 

waarvan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) penvoerder is, werkbezoeken aan Indonesië, 

Tevens werd een documentaire gebaseerd op de RtF-collectie vertoond, wat aanleiding gaf 

tot een levendige discussie. Van april tot en met oktober werkte Andy Fuller als fellow binnen 

het RtF-project. Hij schreef artikelen met bijbehorende videoclips. 

Ter voorbereiding op een nieuw op te zetten onderzoeksproject over oriëntalisme en transnationale 

kennisvorming in Azië nam Marieke Bloembergen deel aan een workshop in Princeton. In het kader 

van een voortgezet vergelijkend onderzoek naar de rol van de politie in (post)koloniën, organiseerde 

Bloembergen met hoogleraar Al McCoy een dubbelpanel op de ICAS/AAS-conferentie in Honolulu, en 

nam zij deel aan een internationale workshop in Rotterdam over grootschalig geweld en genocide.  

Ter voorbereiding op een vergelijkend onderzoek naar ‘Everyday Islam’ was Michael Peletz als fellow 

verbonden aan het KITLV en verrichtte hij veldwerk in Maleisië. 

Met Henk Schulte Nordholt en Fridus Steijlen verzorgde Gert Oostindie het boekje Postkoloniale 

monumenten in Nederland/Post-colonial monuments in the Netherlands, op basis van een door 

het KITLV voor de eigen fotocollectie verleende opdracht die werd uitgevoerd door de fotografe 

Eveline Kooijman. 

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceerde 

Oostindie de bundel De gouverneurs van de Nederlandse Antillen sinds 1815. Deze werd op 24 maart 

op Curaçao gepresenteerd aan de laatste gouverneur van de Nederlandse Antillen, tevens eerste 

gouverneur van Curaçao, Frits M. de los Santos Goedgedrag.

Individueel onderzoek

Roger Tol voltooide het in Jakarta uitgevoerde project over Indonesische afkortingen met een 

omvangrijke publicatie die online beschikbaar is gesteld. Zijn bijdrage aan de nominatie van 

Buginese La Galigo-handschriften als Unesco’s Memory of the World werd succesvol afgerond 

door de opname ervan in het wereldregister. Daarnaast continueerde hij zijn onderzoek naar de 

collectie Buginese handschriften in de Nationale Bibliotheek van Indonesië, publiceerde daarover 

en verzorgde lezingen.

Harry Poeze publiceerde Madiun 1948; PKI bergerak, een bewerkte versie van een hoofdstuk uit 

zijn Tan Malaka-biogra� e Verguisd en vergeten. Tijdens zijn verblijf in Indonesië hield hij onder 

grote belangstelling in zes Javaanse steden lezingen over de Madiunopstand in 1948, waarop hij 

een nieuwe visie presenteerde. Onder grote media-aandacht ging hij de laatste fase in van het 

onderzoek om het graf van Tan Malaka te lokaliseren. 

Willem van der Molen deed onderzoek naar kenmerkende media uit de zestiende, achttiende 

en twintigste eeuw in het Oud-Javaans, Javaans en Indonesisch, en in de vorm van 

palmbladhandschrift, handschrift op papier, gedrukte tekst en in verschillende genres zoals 

kakawin en macapat, roman en gedicht, en stripverhaal. Een groot deel van het jaar was Van der 

Molen als gastonderzoeker verbonden aan de Tokyo University of Foreign Studies.

Het ‘Early Modern History of Southeast Asia’ (EMSA)-fellowship stond dit jaar eveneens in het 

kader van de medische geschiedenis van Zuidoost-Azië. Raquel Reyes (School of Oriental and 

African Studies (SOAS), Londen) verrichtte als gastonderzoeker onderzoek naar de vroegmoderne 

medische geschiedenis van de Filippijnen. Melani Budianta van Universitas Indonesia deed als 

fellow gedurende twee maanden onderzoek naar Chinese peranakan-cultuur op Java. 

Gastonderzoeker Frank Okker zette zijn werk voort aan de biogra� e van G.P. Rou� aer, terwijl Tom 

van den Berge de eerste versie van zijn biogra� e van H.J. van Mook voltooide. Henk Schulte Nordholt 

begon met het schrijven van een geschiedenis van Zuidoost-Azië voor de serie Fischer Weltgeschichte.

 

Valorisatie

Moest in een iets verder verleden steevast worden aangegeven wat de ‘maatschappelijke 

relevantie’ van onderzoeksvoorstellen zou zijn, in de afgelopen jaren is de term ‘valorisatie’ in zwang 

gekomen. Voor de geesteswetenschappen wordt dit begrip veelal uitgelegd als ‘kennisbenutting’, wat 

weer dicht ligt bij ‘maatschappelijke relevantie’ – er is meer continuïteit dan vaak wordt gedacht.

Wat wel merkbaar is veranderd, is de wijze waarop het KITLV zich het afgelopen decennium 

maatschappelijk heeft gepro� leerd. Het instituut wil het kenniscentrum bij uitstek zijn over 
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Zuidoost-Azië en de Caraïben. Regelmatig werden en worden Nederlandse diplomaten ter 

voorbereiding van hun plaatsing in Jakarta, Havana, Paramaribo of Willemstad geïnformeerd over deze 

landen, en gaven ministeries onderzoeksopdrachten aan het KITLV. Evenzo werden medewerkers van 

het instituut regelmatig geraadpleegd over de actualiteit en de geschiedenis van de regio’s.

Al even belangrijk is dat de KITLV-collecties niet alleen landelijk, maar via het internet ook 

wereldwijd worden bezocht – veruit het grootste aantal bezoekers van de fotocollectie woont in 

Indonesië. In samenwerking met het Erasmushuis in Jakarta wordt er gewerkt aan een wisselende 

tentoonstelling van belangrijke stukken uit de collectie van het KITLV. 

In opdracht van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de KNAW organiseerde Oostindie 

in juni het derde Hendrik Muller-zomerseminar. Het onderwerp was ‘De Nationale Herinnering: 

Herdenken en Verdringen’. Voor dit zevendaagse seminar werden twintig streng geselecteerde 

studenten in de geesteswetenschappen geselecteerd op voordracht van hoogleraren van hun 

studierichtingen, variërend van antropologie en geschiedenis tot rechten en � loso� e. Een keur van 

prominenten uit de wereld van wetenschap en cultuur bespraken met de studenten hun visie over 

het herdenken en verdringen van het nationale verleden. Centraal stond de historiciteit van ‘zwarte 

bladzijden’  in de koloniale geschiedenis en de bezettingsjaren. Daarnaast werd aandacht besteed 

aan de manier waarop hiermee wordt omgegaan in het onderwijs, de musea en de media.

Een mooi voorbeeld van ‘valorisatie’  in eigen land is de bijdrage die het KITLV leverde aan de 

vijfdelige televisieserie ‘De Slavernij’, die de NTR in 2011 uitzond. Een groot deel van de boeken en 

prenten die in deze serie werden vertoond kwam uit de KITLV-collecties. Gert Oostindie schreef 

als historisch adviseur de scenario’s voor de serie.

Uitgeverij/Press

In augustus werd bekend dat de KNAW van plan is de Uitgeverij af te stoten, omdat deze activiteit 

niet langer tot de kerntaken van de KNAW wordt gerekend. In samenspraak met de Vereniging 

KITLV, juridisch eigenaar van KITLV Press, en de werkorganisatie werden in het najaar verkenningen 

gestart om alle uitgeverij-activiteiten buiten de KNAW te plaatsen, met behoud van de kwaliteit en 

herkenbaarheid van de publicaties. De KNAW zal bij deze operatie geen middelen meegeven.

Dit slechte nieuws had geen weerslag op de productiviteit van de afdeling. In 2011 werden er 

in totaal 22 titels gepubliceerd in Leiden en 10 in Jakarta. Van de Leidse publicaties waren er vijf 

coproducties met uitgeverijen in Singapore en Nederland. Verder werd er van twee boeken een 

herziene herdruk gepubliceerd. The state and illegality in Indonesia, onder redactie van Edward Aspinall 

en Gerry van Klinken, was de eerste nieuwe titel die ook Open Access werd uitgegeven. Daarna 

volgden acht titels die ook in de International OAPEN Library van academische publicaties werden 

opgenomen. Natuurlijk blijft het mogelijk om papieren exemplaren van deze boeken aan te scha� en. 

Verder werden er dertien eerder verschenen, maar recente publicaties toegevoegd aan de OAPEN-

collectie. A dictionary of Indonesian abbreviations/Kamus singkatan Indonesia, samengesteld door 

Agata Parsidi en Roger Tol is alleen online beschikbaar, maar geen OAPEN-publicatie. 

NWO stelde subsidie beschikbaar voor een onderzoek naar onder meer bereiks- en verkoopcijfers, 

om zo inzicht te krijgen in de e� ecten van Open Access- beschikbaarstelling van wetenschappelijke 

boeken in Nederland. In twee jaar tijd kunnen Nederlandse uitgeverijen voor ongeveer vijftig 

gerefereerde monogra� eën en bundels in diverse wetenschapsgebieden een � nanciële bijdrage 

krijgen om publicaties direct bij verschijning vrij toegankelijk te maken. KITLV Uitgeverij ontving 

subsidie voor negen publicaties.

Per 1 januari werden de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) en de New West Indian Guide/

Nieuwe West-Indische Gids (NWIG) meteen bij verschijnen gratis online gepubliceerd. BKI en NWIG 

werden opgenomen in J-STOR en NWIG ook in de digital Library of the Caribbean (dLOC). Voor zowel 

BKI als NWIG gold dat via de KITLV-site het aantal hits per a� evering en voor abstracts toenam en het 

aantal downloads afnam. Voor BKI stegen de issue visits van 20.790 naar 32.183, het aantal bekeken 

abstracts van 8.384 naar 10.827 en daalde het aantal downloads van 103.764 naar 84.111. Voor NWIG 

waren deze cijfers: issue visits van 7.877 naar 12.130, het aantal bekeken abstracts van 7.989 naar 

13.050, terwijl het aantal downloads daalde van 75.848 naar 61.144. Deze teruggang in downloads kan 

waarschijnlijk worden verklaard door het feit dat de tijdschriften via een groeiend aantal andere sites 

zoals dLOC, J-STOR en EBSCO eveneens beschikbaar zijn. NWIG werd in 2011 opgenomen in Thomson 

Reuters Web of Science; het tijdschrift wordt geïndexeerd in Web of Science, de grootste citatenindex ter 

wereld. In juni verliet Kees Waterman het instituut. Archena Mahabir begon als vrijwilliger bij de afdeling 

en kreeg later een kortlopend contract als administratief assistent. Internationaal was de Uitgeverij 

vertegenwoordigd op de jaarlijkse conferentie van de Association of Asian Studies (AAS) in Honolulu.

The state and illegality in 

Indonesia, onder redactie van 

Edward Aspinall en Gerry van 

Klinken (KITLV), was de eerste 

nieuwe titel die ook Open 

Access werd uitgegeven.

Detail Indiëmonument in het 

P.C. Broersepark te Amstelveen. 

Foto: Eveline Kooijman/KITLV
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Kenniscentrum Caraïbische studies

Het Kenniscentrum Caraïbische Studies coördineert de Caraïbische activiteiten binnen het KITLV. 

De New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids (NWIG) werd voortgezet met jaargang 85, 

gepubliceerd in twee delen. Hoefte is managing editor, Hanneke Spruijt-Teunissen fungeert als 

redactiesecretaris. Van Oso; Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied verscheen jaargang 

30 in twee delen. Het themanummer had als titel ‘De wetten van de jungle’. Irene Rolfes verzorgde 

de lijsten met recente publicaties; Hoefte fungeerde als eindredacteur. Per 1 januari 2012 zal Oso 

worden gepubliceerd door KIT Publishers te Amsterdam.

Op 10 maart vond op KITLV de presentatie plaats van Een zwarte vrijstaat in Suriname; De Okaanse 

samenleving in de achttiende eeuw geschreven door H.U.E. Thoden van Velzen en Wim Hoogbergen 

(CS 27). In de Caribbean Series werden verder deel 29 In search of a path; An analysis of the 

foreign policy of Suriname from 1975 to 1991 door Roger Janssen en deel 30, Curaçao in the age of 

revolutions, geredigeerd door Wim Klooster en Gert Oostindie gepubliceerd. Van Paradijs overzee; De 

‘Nederlandse’ Caraïben en Nederland (deel 20) van Gert Oostindie kwam de vijfde, herziene druk uit.

Aan de vijfentwintigste Interuniversitaire Cursus Caraïbistiek namen achtentwintig cursisten deel. 

Negentien docenten van diverse universiteiten en instellingen, onder wie Hoefte en Oostindie, 

verzorgden colleges. Chandra D. Bhimull van Colby College (Maine, VS) gaf een lezing over 

‘The forgotten unseen’. Hoefte en Irene Rolfes coördineerden de cursus.

KITLV werd een partner in de Digital Library of the Caribbean (dLOC), een gezamenlijke digitale 

bibliotheek met bronnen uit archieven, bibliotheken en privécollecties uit en en over het 

Caraïbisch gebied.

In september was Rolfes in Curaçao, waar zij de Madurobibliotheek en de Universiteit van de 

Nederlandse Antillen bezocht en ruim honderd publicaties over Curaçao en andere eilanden 

aanschafte. 

KITLV-Jakarta

In 2011 is wederom een grote hoeveelheid publicaties en audiovisuele materialen verworven en 

gecatalogiseerd. In toenemende mate betreft het documenten in digitaal formaat. Met behulp van 

externe gelden kon een groot aantal eigen publicaties worden uitgegeven.

De acquisitie ten behoeve van de Leidse hoofdvestiging steeg � ink en resulteerde in 6.685 titels 

(5.134 boeken, 1.278 audiovisueel materiaal, 242 tijdschriften en 8 diversen). Speciale vermelding 

verdient het grote aantal originele grammofoonplaten van populaire muziek dat is verworven. Dit 

geschiedt in het kader van het onderzoeksproject ‘Articulating Modernity’. De grammofoonplaten 

worden in Jakarta beschreven, in Leiden gedigitaliseerd, en vervolgens via de catalogus online 

beschikbaar gesteld. De verwerving van dagbladen in digitaal formaat is in een stroomversnelling 

geraakt. Met een groeiend aantal uitgevers worden contracten afgesloten die verwerving en 

beschikbaarheidstelling op legale wijze mogelijk maken. Zo is de transitie van micro� lm naar 

digitaal formaat ingezet. De acquisitie ten behoeve van de Universiteitsbibliotheek te Leiden, het 

Van Vollenhoven Instituut, de Australian National University en Monash University werd voortgezet. 

Daarbij werd de dagelijkse digitalisering van een aantal televisieprogramma’s gecontinueerd. Tevens 

is de praktische samenwerking met de National Library of Australia en de Library of Congress 

voortgezet op het gebied van digitalisering, acquisitie en catalogisering. 

Veel tijd werd gespendeerd aan het door de KNAW en de Indonesische Academie van Wetenschappen 

geïnitieerde programma Academy Professorship Indonesia (API). KITLV-Jakarta voert voor dit programma 

het secretariaat. Yunita Winarto beëindigde haar werkzaamheden als bekleder van de eerste leerstoel 

als Academy Professor aan de Universitas Gadjah Mada (2006-2009) en Universitas Indonesia 

(2009-2011). De tweede leerstoel, in de levenswetenschappen, wordt bekleed door David Muljono 

aan de Universitas Hasanuddin. De inauguratie van Muljono vond plaats op 30 november door de 

presidenten van de KNAW en AIPI, Robbert Dijkgraaf en Sangkot Marzuki in aanwezigheid van onder 

anderen de Indonesische minister van Gezondheid, Endang Rahayu Sedyaningsih. 

De onderzoeksactiviteiten 

waren grotendeels facilitair 

ten behoeve van de Leidse 

onderzoekafdeling en de 

programma’s van de KNAW: Scienti� c Programme Indonesia-Netherlands (SPIN) en API. Tol nam 

deel aan het audiovisuele project ‘Recording the Future’ in Jakarta en Delanggu. Hij voltooide met 

Agata Parsidi het in Jakarta uitgevoerde project over Indonesische afkortingen tot een omvangrijke 

publicatie die online beschikbaar is gesteld. Zijn bijdrage aan de nominatie van Buginese La Galigo-

handschriften als UNESCO’s Memory of the World werd succesvol afgerond door de opname ervan 

in het wereldregister. Voor hetzelfde programma is hij betrokken bij de nominatie (met het KITLV) 

van de Babad Diponegoro. Daarnaast continueerde hij zijn onderzoek naar de collectie Buginese 

handschriften in de Nationale Bibliotheek van Indonesië, publiceerde daarover en verzorgde 

lezingen. In samenwerking met onder andere het Asia Research Institute bleef KITLV-Jakarta nauw 

betrokken bij het in Banda Aceh gevestigde International Centre for Aceh and Indian 

Ocean Studies (ICAIOS). 

KITLV-Jakarta was betrokken bij de organisatie van diverse nationale en internationale conferenties 

en workshops, waaronder de workshop ‘Popular Music in 20th-Century Southeast Asia’ in Jakarta, 

de manifestatie ‘Migration and Cultural Heritage; Stories of Javanese in Suriname, Indonesia and the 

Netherlands’  in Jakarta en Yogyakarta en het ‘Seminar Internasional Tradisi Tulis dan Lisan Nusantara’ 

in Jakarta. Door KITLV-Jakarta werden in samenwerking met lokale uitgevers acht nieuwe titels, 

één herdruk en één online-publicatie geproduceerd. De presentaties van Marieke Bloembergen, 

Polisi zaman Hindia Belanda, Jennifer Lindsay en Maya H.T. Liem, Ahli waris budaya dunia en R. 

Michael Feener, Patrick Daly en Anthony Reid, Memetakan masa lalu Aceh waren goedbezocht en 

genereerden veel publiciteit.
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Uit het dr. Silvia W. de Groot Fonds bestemd voor studenten en jonge onderzoekers afkomstig uit 

het Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marron-afkomst, werden in het verslagjaar de aanvragen 

van twee onderzoeksters gehonoreerd. May Ling Thio en Martina Amoksi ontvingen beiden een 

subsidie van vijfduizend Euro voor hun onderzoek. Het promotieonderzoek van Amoksi richt zich 

op de sociale, economische en culturele processen, die het dagelijks leven van de Ndjukavrouwen 

in het Cotticagebied in Suriname hebben beïnvloed na de vestiging van de Suralco op Moengo 

(1916). Thio richt zich in haar onderzoek op het vastleggen van de verhalen van (oud-)leden van 

de Surinaamse vereniging JPF op Curaçao (opgericht in 1941) om inzicht te verkrijgen in de rol van 

een dergelijke organisatie bij het positioneringsproces van haar leden. Meer informatie over hun 

onderzoek is te vinden op de website: http://www.kitlv.nl/home/Vereniging.

Het � nanciële beheer van het dr. Silvia W. de Groot Fonds ligt in handen van de penningmeester 

van de Vereniging KITLV, daarin ondersteund door het hoofd bedrijfsvoering van het instituut. 

Het Algemeen Bestuur vergaderde vier keer: op 11 maart, 17 juni, 30 september en 16 december. 

Het Dagelijks Bestuur vergaderde ook vier keer: op 24 februari, 31 mei, 15 september en 1 december. 

Het ledenaantal nam in het verslagjaar af van 1175 naar 767. Van de BKI liep het abonneebestand 

terug van 355 naar 106. Het aantal abonnees van de NWIG daalde van 129 naar 79. Het aantal 

digitale leden nam af van 396 naar 340. Het aantal Indonesische leden daalde van 295 naar 177 

(van wie 43 digitale leden).

De daling van het ledenaantal is te verklaren door het feit dat de tijdschriften BKI en NWIG per 1 

januari gratis online werden gepubliceerd en via de website voor iedereen toegankelijk zijn: 

http://www.kitlv-journals.nl/.

Circa tachtig personen bezochten de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en de 

lezingenmiddag in Museum Volkenkunde te Leiden op 17 juni. Tijdens de ledenvergadering 

traden de volgende bestuursleden af: prof.dr. Peter Nas (voorzitter sinds 2002), dr. Huub de Jonge 

(vice-voorzitter sinds 2004), drs. Els Bogaerts, dr. Aspha Bijnaar en dr. Freek Colombijn 

(bestuursleden sinds 2007). Voor benoeming werden voorgedragen: prof.dr. Susan Legêne 

(kandidaat-voorzitter), drs. Marije Plomp (huidig bestuurslid en kandidaat-vicevoorzitter), 

prof.dr. Gerard Persoon (kandidaat-Dagelijks Bestuur), dr. Jacqueline Vel (kandidaat-bestuurslid) 

en dr. Laura van Broekhoven (kandidaat-bestuurslid).

De leden gingen akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden. Op voorstel van de 

kascommissie, bestaande uit Alex Claver en Andreas Weber, werd op grond van het � nanciële 

jaarverslag over 2011 acquit en décharge verleend aan de penningmeester voor het � nanciële 

beheer gedurende dat jaar. De lezing van de ledenmiddag stond dit keer in het teken van 

‘Seksualiteit in Indonesië en de Caraïben’.

Naast de ALV organiseerde het bestuur op 16 februari de publieksmiddag, ‘Het paradijs in 

natuur en cultuur’ met lezingen en � lm in het Museum Maluku in Utrecht. Leden kregen na de 

lezingen gratis toegang tot de expositie ‘Parels en Paradijsvogels’. Daarnaast organiseerde de 

Vereniging op 21 december de uitreiking van de Professor Teeuw Prijs 2011. De prijs werd in het 

Conservatorium van Amsterdam uitgereikt aan Elsje Plantema, docent gamelan en artistiek leider 

van gamelanensemble Widosari, als erkenning voor bijzondere verdiensten bij de promotie van 

de gamelanmuziek in Nederland en het daarmede bevorderen van de culturele band tussen 

Indonesië en Nederland.

De Vereniging leverde een � nanciële bijdrage aan de boekpresentaties Polisi zaman Hindia Belanda 

van Marieke Bloembergen en Ahli waris budaya dunia van Jennifer Lindsay en Maya H.T. Liem, 

georganiseerd door KITLV-Jakarta. 

Ereleden

Aan het einde van het verslagjaar telde de Vereniging tien ereleden: 

prof.dr. Tau� k Abdullah, prof.dr. H.J.M. Claessen, prof.dr. Richard Price, mw. prof.dr. Sally Price, 

prof.dr. M. Ricklefs, prof.dr. R. Schefold, prof.dr. J.W. Schoorl, mw. prof.dr. H.A. Sutherland, 

prof.dr. A. Teeuw en dr. Thee Kian Wie.

Bestuur

In het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: prof.dr. P.J.M. Nas (voorzitter tot 17 juni), 

mw prof. dr. S. Legêne (voorzitter vanaf 17 juni), dr. H.M.C. de Jonge (vicevoorzitter tot 17 juni), 

mw. drs. M. Plomp (vicevoorzitter vanaf 17 juni), dr. J.Th. Lindblad (penningmeester), mw. dr. J. 

Bakels, mw. drs. E. Bogaerts (bestuurslid tot 17 juni), mw. dr. A. Bijnaar (bestuurslid tot 17 juni),

dr. L.N.K. van Broekhoven, mw. dr. E. Captain, dr. F. Colombijn (bestuurslid tot 17 juni), 

mw. dr. R. Ja� e, prof.dr. G.A. Persoon (bestuurslid vanaf 17 juni), mw prof.dr J.A.C. Vel (bestuurslid 

vanaf 17 juni) en drs. P. Westerkamp. Secretaris was mw. drs. Y. Siegers-Samaniri.

Uitreiking Professor Teeuw Prijs 2011 aan Elsje Plantema, docent gamelan en artistiek leider van 

gamelan-ensemble Widosari. Linksboven: overhandiging oorkonde aan Elsje Plantema (rechts) door 

Susan Legêne (voorzitter Vereniging KITLV), in het midden en linksonder het gamelanensemble, tevens 

in het midden een overzicht van het publiek, rechtsboven Plantema en rechtsonder professor Teeuw. 

Foto: KITLV

Vereniging KITLV
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ABN AMRO Historisch Archief, Amsterdam; Afrika Studie Centrum, Leiden; Ayala Museum, Makati City; 

BAB Publishing, Jakarta; Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri, 

Jakarta; Balai Arkeologi Jayapura, Papua; Balai Arkeologi Medan, Sumatera Utara; Balai Pelestarian 

Peninggalan Purbakala Yogyakarta; Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh; Balai 

Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang, Kep. Riau; Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai 

Tradisional Yogyakarta; Balitbang Agama Makassar; Bank Indonesia, Jakarta; Buletin Pawon; Burung 

Merak Press; Carlton Publishing Group, Londen; Cemeti Art House, Yogyakarta; Center for Asia-Paci� c 

Area Studies, Academia Sinica, Taipei; Centre for East and Southeast Asian Studies, Lund University; 

Daging Tumbuh; Debreceni Egyetem, Néderlandisztika Tanszék, Debrecen; Embassy of Chile, Den 

Haag; EFEO, Jakarta; Emmitan CA Gallery; Epistema Institute, Jakarta; Erasmus Taalcentrum, Jakarta; 

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Belanda, Universitas Indonesia, Depok; Friedrich 

Ebert Stiftung, Jakarta; Galeri Nasional, Jakarta; Hindu Indonesia University, Denpasar; Historisch 

Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), Amsterdam; Hizbut Tahrir, 

Jakarta; HUMA, Jakarta; Index Books, Leiden; Indische Vereniging Curaçao, Willemstad; Indonesian 

Heritage Trust, Jakarta; ISEAS, Jakarta; Japanese Government Team for Safeguarding Angkor, Angkor 

Preservation Project, Tokyo; Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaja, Universitas Gadjah Mada; Kepala Pusat 

Pengkajian Pengolahan Data & Informasi (P3DI) DPR-RI, Jakarta; Klooster van de Maristen, Lievelde; 

Komnas Perempuan, Jakarta; Kompas, Jakarta; Koninklijke Bibliotheek, Den Haag; LibForAll Foundation; 

Majalah Trubus, Jakarta; Musée des Marionnettes du Monde, Lyon; Museon, Den Haag; National Library 

Board, Singapore; Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences NIAS, 

Wassenaar; NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Amsterdam; Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis; Percik; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta; Pusat Bahasa, Jakarta; 

Pusat Penelitian Ekonomi (P2E), LIPI, Jakarta; Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB), 

LIPI, Jakarta; Pusat Penelitian Sumberdaya Regional (PSDR), LIPI, Jakarta; Pusat Penelitian Politik (P2P), 

K. Achmad, A. Acri, J. Anten, A. Asy’arie, I.S. Asyiah, H.W. Atmakusumah, Tj.I.P. Astiti, C.S. Bamualim, H.C. 

Bangun, T.S. Bero, M. Bisri, A.J. Blight, L. Blussé, I.K. Bodi, P. Boomgaard, E. Braches, C. Brakel, A. Bright, 

A. Broek, T. Broos, R.H. Brzesowsky, J.N.F.M. à Campo, Cao Xuan Tu, E. Carlin, K. Chana� ah, M. Chen, C. 

Citraningtyas, B.A. Cohen Stuart, F. Colombijn, R. Corbey, A. Cottaar, R. Cribb, N. Dahlan, T. Dahril, A. 

van Delft, B.J.D. Dotulong, C.D. Elbers, G. Eliraz, Abdul Rahman Embong, J. Erkelens, Fithrorozi, A. Fuadi, 

A.C.S. Fuller, C. Fijnaut, P. Gábor, A.L. Gilles, K. Groeneboer, S.D. Gunarsa, S. Hadi, P. Hagen, H. Hägerdal, L. 

Hesselink, H.I.R. Hinzler, R. Hoefte, N. van Horn, W. Ilaihi, I. Isa, Ch.R. Isnendes, R. Jordaan, H.L. van der Kamp, 

I.R. Katkova, M. Kawashima, M. Kelana, I. van Kessel, M. van Kester, J. Khusyairi, M. Klamer, G. van Klinken, 

A.B. Lapian, T.M. Li, H. Liem, T. Liem, W. Liotohe, A.A. Loedin, Maimounah, A. Malhi, J. Millie, C. Moeliono, 

W. van der Molen, P. Moree, A. Mujahid, K. Muller, O. van den Muijzenberg, Nguyen Chi Thang, Nguyen 

Xuan Hien, B.T. Nguyen, A. Niehof, G. Oostindie, I. Pahlevi, R. Palacios, E. Peet, H.A. Poeze, H. Priyanto, H.J.A. 

Promes, L.O. Rabani, B. Réka, Rohman, R. Roowaan, A. Rosidi, T. Rudyansjah, P.A. Sanipah, A.F. Schrikker, J. 

Schrils, S. Siddik, Sie Hok Tjwan, A. Sivan, K. Steenbrink, P.J. Stewart, A. Strathern, D. Stuart-Fox, S. Sultan, S. 

Sunarti, C. Surahman, J. Syatauw, C.I. Tamaela, Tan Sooi Beng, C.H. Taylor, G.J. Telkamp, Th.Theye, D.P. Tick, 

T. Timmens, P. Tjiook-Liem, R.G. Tol, J. Tondowidjojo, I.G.A.A.M. Triadnyani, I.B.G. Yudha Triguna, S. Trisila, 

M. Vreeken-van Dijk, A.M. Vriens, Wajidi, H. Warnk, J. Weintré, R.E. West, R. Westerlaken, P. Westerman, I. 

Widodo, M.A. Willemsen, Y.T. Winarto, Wiratno, I.W.A. Wirawan, T. Wu, K.B. Yap, Yuwono, E.P.M. Zwinkels, H.R. 

Ziekenoppasser.

LIPI, Jakarta; Pusat Pengembangan Hukum Agraria dan Penataan Ruang, Fakultas Hukum, Universitas 

Brawijaya, Malang; Puslitbang Lektur Keagamaan, Kementerian Agama RI, Jakarta; Sigiarts Gallery, Jakarta; 

Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM), Jakarta; Stichting 

Maritiem Centrum, Doorn; Swara Rahima; Tinbergen Institute Rotterdam; UIN Sunan Kalijaga; Wahid 

Institute, Jakarta; Wilhelm Middendorp Stichting, Nijmegen; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

F.J.J. Andriessen, C. Brakel, B.A. Cornelius, E. Dubois-Stumpf, J. Erkelens, H.I.R. Hinzler, Familie Hogestijn-

Vrijburg, J. Hoogerbrugge, B. van Kaam, H. van der Kamp, C. Koelewijn, E.B. Locher-Scholten, K. 

Maaswinkel, D. van der Meij, J. Miedema, M. Minnema, W.F.J. Mörzer Bruijns, Familie Van Nierop-Lange, 

H.P. Nooteboom, Mw. Paap-Douwes Dekker, W. van Pelt, H.A. Poeze, H.J.A. Promes, Mw. Scheltema ter 

Kuile, H. Schulte Nordholt, Familie Teeuw, F.A. Veer, H.F. Vermeulen, Mw. A.E. Volkers, W. Weddepohl, H.R. 

Ziekenoppasser.

KIT/Tropenmuseum, Amsterdam; Universiteit van Amsterdam, afdeling Zoölogie, Amsterdam; 

Universiteit Leiden, Juridische Bibliotheek, Leiden.

Bijlage 1 Lijst van schenkers
Personen die in 2011 publicaties hebben geschonken aan het KITLV Instellingen die in 2011 publicaties hebben geschonken aan het KITLV

Personen die in 2011 de verzamelingen van 

Bijzondere Collecties met een schenking verrijkten

Instellingen die in 2011 de verzamelingen van 

Bijzondere Collecties met een schenking verrijkten
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Bijlage 2 Overzicht Collecties

Bibliotheek 2011 2010

Catalogisering
Ingevoerde titels in GGC 21.997 24.016
- waarvan digitaal 2.289 1.906

Totaal titels collectie 473.731 453.620

Acquisitie (incl. digitaal)
Totaal nieuwe titels 11.263 10.418
Leiden 5.887 4.435
- waarvan Caraïbische titels 1.053 881
Jakarta 6.685 5.983

Leeszaal
Bezoekers 10.557 10.502
- van wie nieuwe 476 391
Aanvragen 23.996 24.871
Uitleningen 23.590 23.719

Bijzondere collecties 2010 2011

Catalogisering
Prenten/tekeningen 6 1
Westerse handschriften* 63 96
Oosterse handschriften 17 28
Kaarten/atlassen 153 48
Foto’s in digitale catalogus 24.158 32.002
Audiovisueel materiaal 1.860** 1.362

Leeszaal
Bezoekers 514 691

*  voor 15 archieven zijn aanvullingen verworven en zijn de 
inventarissen (soms zeer aanzienlijk) uitgebreid

**  hierbij 870 apart beschreven grammofoonplaten

Exploitatie Bedragen in €

Realisatie 2011 Budget 2011 Realisatie 2010
Baten
Bijdrage OCW  (via KNAW)
Projectinkomsten
Overige opbrengsten

3.287.444 
636.402 
534.263

3.231.100 
713.000 
406.300

3.243.328 
885.930 
385.471

4.458.109 4.350.400 4.514.729

Lasten
Personeel
Materieel
Afschrijvingen

3.064.512 
1.273.744 

64.715

3.178.400 
1.318.200 

72.050 

3.378.681 
1.365.982 

85.507

4.414.609 4.568.650 4.830.170
Resultaat 55.138 -218.250 -315.441

Bijlage 3 Financieel overzicht
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Aantal
Wetenschappelijke publicaties: monogra� eën (gerefereerd) 11
Wetenschappelijke publicaties: monogra� eën (niet gerefereerd) 4
Wetenschappelijke publicaties: dissertaties 3
Promotor (intern voorbereide promotie) 1
Promotor (extern voorbereide promotie) 1
Co-promotor (extern voorbereide promotie) 1
Overige publicaties: boekredactie (gerefereerd) 5
Overige publicaties: boekredactie (niet gerefereerd) 3
Overige publicaties: tijdschriftredactie (gerefereerd) 3
Wetenschappelijke publicaties: artikelen in tijdschriften (gerefereerd) 37
Wetenschappelijke publicaties: artikelen in tijdschriften (niet gerefereerd) 9
Wetenschappelijke publicaties: hoofdstukken in boeken/boekdelen (gerefereerd) 36
Wetenschappelijke publicaties: hoofdstukken in boeken/boekdelen (niet gerefereerd) 21
Vakpublicaties: artikelen in tijdschriften 7
Vakpublicaties: recensies 32
Populariserende publicaties: artikelen in tijdschriften 7
Populariserende publicaties: bijdrage in dag-/weekbladen 15
Keynote-lezingen 3
Voordrachten/lezingen 42
Organisatie congressen/symposia/workshops 17

Bijlage 4 Publicaties medewerkers

H. Poeze, Madiun 1948; PKI bergerak. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor/KITLV-Jakarta, ix+432 pp.

I Nyoman Darma Putra*, A literary mirror; Balinese re� ections on modernity and identity in the twentieth 

century. Leiden: KITLV Press, xiv+378 pp. (http://www.kitlv.nl/book/show/1299).

G. Termorshuizen (met medewerking van A. Scholte), Realisten en reactionairen; Een geschiedenis van de 

Indisch-Nederlandse pers, 1905-1942. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, Leiden: KITLV Uitgeverij, 

xxiv+1137 pp.

Dissertaties

L. Alofs*, Onderhorigheid en separatisme; Koloniaal bestuur en lokale politiek op Aruba, 1816-1955. 

Leiden: Universiteit Leiden, 310 pp. (https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/17992).

*Visiting research fellow

J. Anten, Navalisme nekt onderzeeboot; De invloed van buitenlandse zeestrategieën op de Nederlandse voor 

de defensie van Nederlands-Indië, 1912-1942. 

Amsterdam: Amsterdam University Press, 818 pp. (https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/16629).

J. Ricart*, The decentralization of political power in Indonesia and its consequences for the political parties: 

1998-2010; The case of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid.

Monogra� eën (gerefereerd) 

M. Bloembergen, Polisi zaman Hindia Belanda; Dari kepedulian dan ketakutan. 

Jakarta: Penerbit Buku Kompas/KITLV-Jakarta, xliv+539 pp.

A. Broek, De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caribische eilanden, 1839-2010; Geboeid door 

macht en onmacht. Amsterdam: Boom, 344 pp.

A. Fuller*, Sastra dan politik; Membaca karya-karya Seno Gumira Ajidarma. Yogyakarta: Insist Press, 128 pp.

E. Klinkers, De geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975; Van koloniale tot nationale 

ordehandhaving. Amsterdam: Boom, 224 pp.

M. La� an*, The makings of Indonesian Islam; Orientalism and the narration of a Su�  past. 

Princeton: Princeton University Press, xx+301 pp.

W. van der Molen, Kritik teks Jawa; Sebuah pemandangan umum dan pendekatan baru yang diterapkan 

kepada Kunjarakarna. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, ix+392 pp. [Vertaling dissertatie 1983 door prof.

dr. Achadiati.]

G. Oostindie, Het paradijs overzee; De ‘Nederlandse’ Caraïben en Nederland. Vijfde druk, met een nieuw ‘Ten 

geleide’. Leiden: KITLV Uitgeverij, x+388 pp. [Eerste druk Amsterdam: Bert Bakker, 1997.]

- Postcolonial Netherlands; Sixty-� ve years of forgetting, commemorating, silencing. Amsterdam: Amsterdam 

University Press, 287 pp.
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Promotiebegeleiding

G. van Klinken, [co-promotor] Muhammad Najib Azca, After Jihad; A biographical approach to 

passionate politics in Indonesia. Universiteit van Amsterdam.

G. Oostindie, [promotor] L. Alofs*, Onderhorigheid en separatisme; Koloniaal bestuur en lokale politiek 

op Aruba, 1816-1955. Universiteit Leiden. 

H. Schulte Nordholt, [promotor] Muhammad Najib Azca, After Jihad; A biographical approach to 

passionate politics in Indonesia. Universiteit van Amsterdam.  

Boekredactie (gerefereerd)

K. van Dijk (met J. Gelman Taylor), Cleanliness and culture; Indonesian histories. Leiden: KITLV Press, 

xii+204 pp. (http://www.kitlv.nl/book/show/1308).

G. van Klinken (met E. Aspinall), The state and illegality in Indonesia. Leiden: KITLV Press, xii+328 pp. 

(http://www.kitlv.nl/book/show/1296). 

J. Lindsay* (met M. Liem*), Ahli waris budaya dunia; Menjadi Indonesia 1950-1965. Denpasar: Pustaka 

Larasan, Jakarta: KITLV-Jakarta, xvi+606 pp. 

G. Oostindie (met W. Klooster), Curaçao in the age of revolutions, 1795-1800. Leiden: KITLV Press, 180 

pp. (http://www.kitlv.nl/book/show/1309).

Kheang Un* (met C. Hughes), Cambodia’s economic transformation. Copenhagen: NIAS Press, 

Honolulu: University of Hawaii Press, xi+371 pp.

Tijdschriftredactie (gerefereerd)

P. Boomgaard, ‘Special issue; Long-term changes in land-tenure arrangements in pre-modern and 

early-modern Southeast Asia’, Journal of the Economic and Social History of the Orient 54-4. 

M. Budianta* (met H. Farid en A. Kusno), ‘Special issue; Run away city/Left over spaces’, Inter-Asia 

Cultural Studies Journal 12-4. (http://www.tandfonline.com/toc/riac20/12/4).

G. van Klinken, ‘The rich’, Inside Indonesia 104. (http://www.insideindonesia.org/edition-104-apr-

june-2011/default). 

Artikelen in tijdschriften (gerefereerd)

A. Achmadi *, ‘Reading urban Bali; Untold history, unwanted urbanism’, Review of Indonesian and 

Malaysian A� airs 44-2:149-178. [Verschenen in 2010.]

W. Berenschot, ‘De komst van de Chamchas; Staatsvorming en etnisch geweld in Gujarat, India’, 

Tijdschrift voor Geschiedenis 124-4:465-481.

- ‘On the usefulness of Goondas in Indian politics; Money power and muscle power in a Gujarati 

locality’, Journal of South Asian Studies 34-2:255-275. 

- ‘Political � xers and the rise of Hindu nationalism in Gujarat, India; Lubricating a patronage 

democracy’, Journal of South Asian Studies 34-3:382-401. 

- ‘Religie en politiek in India; Straattheater in een patronage democratie’, Religie & Samenleving 6-1:51-

66. 

- ‘The spatial distribution of riots; Patronage and the instigation of communal violence in Gujarat, 

India’, World Development 39-2:221-230. 

D. Henley, ‘Forced labour and rising fertility in colonial Indonesia’, Asian Population Studies 7-1:3-13. 

(http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17441730.2011.544900).

- ‘Swidden farming as an agent of environmental change; Ecological myth and historical reality in 

Indonesia’, Environment and History 17-4:525-54. 

R. Hoefte, ‘Grace Schneiders-Howard; A politician between controversy and convention’, Macomere 

12-2:82-94.

- ‘Learning, loving and living in early twentieth-century Suriname; The movement of people and 

ideas from East to West’, Journal of Caribbean History 45-2:190-211.

A. de Koning, ‘Beyond ethnicity; Writing Caribbean histories through social spaces’, Latin American 

and Caribbean Etnic Studies 6-3:257-79. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17442222.2

011.617589).

- ‘Moengo on strike; The politics of labour in Suriname’s bauxite industry’, European Review of Latin 

American and Caribbean Studies 91:31-47. (http://home.medewerker.uva.nl/a.dekoning/bestanden/

ERLACS%20de%20Koning.pdf ).

- ‘Shadows of the plantation?; A social history of Suriname’s bauxite town Moengo’, New West Indian 

Guide 85-3/4:215-246. 

(http://www.kitlv-journals.nl/index.php/nwig/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%

3A10-1-101705/9020).

T. Li*, ‘Centering labor in the land grab debate’, Journal of Peasant Studies 38-2:281-298. (http://www.

tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2011.559009).

M. Bloembergen (met M. Eickho� ), ‘Conserving the past, mobilizing the Indonesian future; 

Archaeological sites, regime change and heritage politics in Indonesia in the 1950s’, Bijdragen tot de 

Taal-, Land- en Volkenkunde 167-4:405-436. 

(http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv/article/view/8280/9026).

- ‘The perfect policeman; Colonial policing, modernity and conscience on Sumatra’s West Coast in 

the early 1930s’, Indonesia no. 91:165-193.

P. Boomgaard, ‘Long-term changes in land-tenure arrangements in pre-modern and early-modern 

Southeast Asia; An introduction’, Journal of the Economic and Social History of the Orient 54-4:447-54. 

- ‘Land rights and the environment in the Indonesian archipelago, 1800-1950’, Journal of the 

Economic and Social History of the Orient 54-4:478-96.

K. van Dijk, ‘The elitist premises of Snouck Hurgronje’s association fantasy’, Studia Islamika 17-3:407-440.

A. Dragojevic*, ‘Did you know my father?; The zone of unspeakability as postcolonial legacy’, 

Australian Feminist Studies 26-69:319-334. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0816464

9.2011.595065).

A. Fuller*, ‘Remembering everyday life’, Inside Indonesia 104. (http://www.insideindonesia.org/

weekly-articles-104-apr-june-2011/review-remembering-everyday-life-17121985).

S. Gibbings*, ‘No angry women at the UN; Political dreams and the cultural politics of the United 

Nations Security Council Resolution 1325’ International Feminist Journal of Politics 13-4:522-538. 

[Special issue; Critically examining UN SCR 1325.] (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1

4616742.2011.611660).
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J. Meuleman*, ‘Dakwah, competition for authority, and development’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en 

Volkenkunde 167-2/3:236-269. 
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