
Concept Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 
Zaterdag 24 mei 2003 

Aanwezig, de bestuursleden: Schefold (voorzitter), Kroon (penningmeester), Wolters (vice-
voorzitter), mw. Derksen, mw. Locher-Scholten, mw. Slaats-Portier, White, Raben, Nas en 
Steijlen (notulist). 
Afwezig met kennisgeving, de bestuursleden: Hüsken, Baud, mw. Visser en mw. Scalliet. 
Aanwezig, de leden: R. van Albada, B. Arps, B. Barendregt, D. Bartels, M. Bellen, B. Bouman, 
E. Buchheim, H. Burgers, H.J.M. Claessen, R.M. Dumas, D. van Dusseldorp, E. Ensering, K. 
van Heeren, E. Heins, P. Hesseling, G.B. Hesseling-Tjan, P. ten Hoorn, N.A. van Horn, H. 
Klooster, S. Koolhof, J. Morriën, J.W. van Nieuwenhuysen, G. Oostindie, C.F. Plaisier, H. 
Poeze, T. Pollmann, J.W. Schoorl, H.A. van der Schoot, P. Spyer, K. Steenbrink, A. Teeuw, 
J.L.G. Tichelaar, G.J. Telkamp, G. Termorshuizen, I. Tromp, C. Rozenstraten, G. van Wengen, 
Wiwik en W.C. van Zijll Langhout. 
Als gast: mw. A. Hering namens B.Hering. 
Afwezig met kennisgeving, de leden: Th. Aschurie, P.M. Baart, C.E.L. Bosch-Bertling, F. 
Colombijn, M. Djajadiningrat-Nieuwenhuis, H. Djohani, C. Donker-Stoffels, C. van Dijk, M. 
Hilhorst, E. van Kessel, G.J. Knaap, C.C. van der Kooij, A. van de Laar, M. van der Lelie, P. 
Meel, O. van den Muyzenberg, H. Nooy-Palm, I. Palm-Chumaceiro, D. Poelman, W. Rinzema-
Admiraal, N.G. Schulte Nordholt, S.M.G. Treu-Dijkman, C. van ’t Veer, M.O. Woelders, T. 
Zecevic, H. Zoomers en A. Zuiderweg. 
1). Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, Schefold, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Om te 
beginnen vraagt hij een minuut stilte in verband met het overlijden van Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins Claus, de beschermheer van het KITLV.  
Wijzend op de uitgebreide agenda van de vergadering, legt hij uit dat het de intentie van het 
Bestuur is om de Algemene Ledenvergadering meer het karakter van een Verenigingsdag te 
geven. Dit was een suggestie die uit het gebruikersonderzoek kwam. 
De agenda wordt ongewijzigd aangenomen. 
Er zijn 21 berichten van verhindering ontvangen. 
2) Presentatie resultaten Markt- en gebruikersonderzoek naar informatiediensten van het KITLV 
door Maurits van der Graaf (Pleiade Management en Consultancy BV)
Na de presentatie door Maurits van der Graaf geeft de directeur, prof.dr. Oostindie, weer hoe 
vanuit het KITLV verder gewerkt wordt met de resultaten van het gebruikersonderzoek. Er volgt 
een discussie over de onderzoeksresultaten die algemeen als zeer bemoedigend worden ervaren.  
3) Lunch
4) Notulen ALV 8 juni 2002
Verslaggeving 
De notulen worden goedgekeurd. 
Opmerkingen/vragen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
5 Mededelingen
Beschermheer 



Er is een brief ontvangen met de mededeling dat het overlijden van Prins Claus niet automatisch 
betekent dat er een lid van het Koninklijk Huis het beschermheerschap overneemt. Vanuit het 
KITLV is gevraagd hiervoor wel in aanmerking te komen. Dit verzoek is in overweging 
genomen. 
Pensioen Erkelens en vertegenwoordiging 
De voorzitter memoreert dat Jaap Erkelens als hoofd van de Vertegenwoordiging in Indonesië 
per 1 mei is opgevolgd door Roger Tol. In augustus zal Erkelens met vervroegd pensioen gaan. 
De voorzitter staat stil bij het vele werk dat Erkelens voor het KITLV vanaf 1974 in Indonesië 
heeft verzet. Naast de officiële acquisitie speelde Erkelens een belangrijke rol in tal van 
projecten en was hij een hulp en vraagbaak voor veel organisaties en individuele onderzoekers 
die in Indonesië onderzoek deden of met Indonesische wetenschappelijke instellingen 
samenwerkten. Aan Erkelens afscheid uit Indonesië worden op zijn eigen verzoek geen 
formaliteiten verbonden. 
Roger Tol is voor vijf jaar bij de Vertegenwoordiging aangesteld. Als bibliothecaris is Tol 
opgevolgd door Sirtjo Koolhof, die tot voor kort ook secretaris van de Vereniging was. De 
voorzitter gebruikt het moment om de heer Koolhof voor zijn inzet als secretaris te danken. 
KNAW-overleg 
Er is afgelopen jaar tweemaal een overleg geweest met de KNAW. Er waren geen hete 
hangijzers. Wel een punt van zorg is de huisvesting van het instituut. De universiteit van Leiden 
wil voortaan huur ontvangen. Zij vergeet echter dat het gebouw speciaal voor het KITLV is 
gebouwd en dat de universiteit toentertijd het KITLV omwille van haar bibliotheek en 
specialisme bij zich wilde houden. 
De directeur vult aan dat de huurkwestie is opgenomen met het ministerie. De situatie is nopend 
omdat binnen 1,5 tot 3 jaar de depotruimte volledig zal zijn benut. Als KNAW-instituut kan het 
KITLV zich iets sterker maken richting universiteit. 
KNAW-voordelen 
De relatie met de KNAW verloopt ook in materieel opzicht voorspoedig. Na het samengaan met 
de KNAW is er ongeveer € 700.000 aan extra middelen beschikbaar gekomen. Een deel daarvan 
is zelfs structureel. 
Naamsverandering 
De Engelstalige benaming van het instituut is gewijzigd. Deze luidt voortaan: Royal Netherlands 
Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies. 
Verenigingsactiviteiten 
Het afgelopen jaar zijn door het bestuur serieuze stappen ondernomen om meer 
verenigingsactiviteiten mogelijk te maken en zo de leden sterker aan de vereniging te binden. Op 
7 oktober is de Prof. Teeuw prijs uitgereikt aan F.X. Suhardi. De vereniging heeft financieel 
bijgedragen aan de presentatie van de biografie over Soekarno door Bob Hering op 28 oktober, 
de Atlas of the Languages of Suriname op 22 november en de presentatie van een boek over 
Borret op 27 maart dit jaar. Verder werden bijdragen gegeven aan de conferentie ‘Anthropology 
of 21th century Indonesia’ in december en de opening van de tentoonstelling van Borret in maart 
2003.  
Op de website van de Vereniging zullen de activiteiten voortaan worden aangekondigd. Ook 
wordt een alertservice of digitale nieuwsbrief opgezet om leden per email van de laatste 
ontwikkelingen op de hoogte te houden. 
Tot slot is binnen het Bestuur het idee opgevat om de ALV het karakter van een thematische 
ledendag te geven. Het uitgebreide programma van deze ALV is daar een voorzet toe. 



Voorafgaande aan de ledendag zullen in het land, op drie plaatsen activiteiten worden opgezet 
rond het thema van de ledendag. De leden worden van harte uitgenodigd om, via de secretaris 
Fridus Steijlen, suggesties voor het thema aan te dragen. 
Verschuiving in bestuur 
Dankzij de overgang naar de KNAW zijn bestuurstaken, zoals administratie en personeelszaken 
overgenomen door de KNAW. Dit heeft ruimte gegeven voor meer inhoudelijke werkzaamheden 
door het Bestuur. Er zullen binnen het Bestuur portefeuilles worden verdeeld waardoor 
effectiever kan worden vergaderd. Een tweede stap is om het Bestuur enigszins te verkleinen, 
van 15 naar 10-11 leden. Concreet betekent dit dat niet alle bestuursvacatures worden ingevuld. 
Het streven is om breder jongere bestuursleden aan te trekken. 
6) Jaarverslag 2002
Gevraagd wordt waarom er in het jaarverslag niet zoals vorige jaren een verslag van het Van 
Vollenhoven Instituut is opgenomen. De uitgever licht toe dat dit komt omdat het betreffende 
instituut haar verslag niet op tijd wist af te leveren. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de staf. 
7) Verslag Financiële commissie
De penningmeester licht toe dat de opmerking van de kascommissie over een betere toelichting 
bij de post effecten correct is.  
Verder zijn er geen opmerkingen of vragen waarop het financieel jaarverslag wordt geaccepteerd 
en de penningmeester decharge verleent. 
8) Bestuursverkiezing
De door het Bestuur voorgedragen kandidaten mw.drs. E. Buchheim en prof.dr. B. Arps worden 
door de vergadering gekozen. 
De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de aftredende bestuursleden prof.dr F.A.M. Hüsken, 
mw.dr E. Locher-Scholten, mw.dr K. Slaats-Portier en prof.dr B. White. 
9) Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
10) Pauze
11) Presentatie onderzoeksprogramma ‘Renegotiating Boundaries’  
Prof.dr. Henk Schulte Nordholt geeft een introductie op het nieuwe onderzoeksprogramma 
‘modern Indonesië’ bij het KITLV waar hij de leiding over heeft. Vervolgens geven dr. Gerry 
van Klinken (fellow KITLV) en dr. Jacqueline Vel (UvA) korte presentaties over hun bijdrage in 
het onderzoeksprogramma en dr. Fridus Steijlen (KITLV) over het nieuwe audiovisueel archief 
van Indonesië in de 21ste eeuw. 
12) Sluiting
De voorzitter bedankt de inleiders voor hun presentaties en sluit de vergadering met dank aan de 
aanwezigen voor hun komst. De aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje en hapje in de 
koffiekamer. 
 


