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Woelders 
1) Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, Nas, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder welkom 
richt hij tot de beoogd nieuwe ambassadeur voor Nederland in Indonesië. De voorzitter is 
verheugd dat de leden, ondanks het mooie weer, in zo grote getale zijn komen opdagen. 
De voorzitter memoreert het overlijden eerder dit jaar van het erelid Prof.dr. H. Hoetink. 
Vanwege een conferentie ter nagedachtenis van professor Hoetink is de directeur, Oostindie, 
verhinderd de algemene leden vergadering bij te wonen. 
Een heugelijke mededeling is dat bericht is ontvangen dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Maxíma het beschermheerschap van het KITLV op zich heeft genomen. 
De agenda wordt ongewijzigd aangenomen. 
Er zijn 31 berichten van verhindering ontvangen. 
2) Notulen Algemene Leden Vergadering 3 juni 2004
Er zijn geen redactionele opmerkingen over de notulen en geen opmerkingen of vragen naar 
aanleiding van. De notulen worden gearresteerd. 
3) Mededelingen
Omissie 
De voorzitter wijst op een omissie in de namenlijst van bestuursleden. Achter de naam van de 
bestuursleden staat hun discipline vermeld, behalve bij bestuurslid Derksen. Haar vakgebied is 
psychologie. 



Pasar Malam Besar 
In tegenstelling tot vorig jaar zal het KITLV dit jaar op de Pasar Malam Besar geen stand 
hebben. Wel wordt een viertal lezingen verzorgd door medewerkers van het KITLV. De 
voorzitter verwijst naar het programma van de Pasar Malam Besar die op 8 juni van start gaat. 
Alertservice 
De voorzitter wijst de leden op de alertservice van het KITLV. Dit is een maandelijkse email met 
belangrijke mededelingen over activiteiten en publicaties van het KITLV. Het is een 
overzichtelijke emailservice die veel waardering krijgt. Leden die zich daarvoor willen opgeven 
kunnen hun emailadres aan de secretaris doorgeven. Op een vraag uit de zaal of er een alternatief 
is voor mensen zonder email, antwoordt de voorzitter dat dit helaas niet het geval is. 
Nieuwe projecten 
Afgelopen jaar heeft het KITLV subsidies ontvangen voor verschillende kleine en grote 
projecten. De vier grote projecten betreffen ten eerste een onderzoek naar Postkoloniale 
migranten in samenwerking met het IISG en het Meertensinstituut: Bringing history home: 
Postcolonial identity politics in the Netherland. Een tweede project betreft een onderzoek naar 
natievorming in Suriname: Suriname: The predicament of a multi-ethnic nation’. Twee andere 
grote projecten worden gesubsidieerd door stichting Het Gebaar. Dit zijn een 
digitaliseringproject van de fotocollectie en een project onder de naam Indisch Knooppunt. 
Nieuw hoofd onderzoek 
Vanwege de uitbreiding van de onderzoekswerkzaamheden op het instituut is een hoofd 
onderzoek aangesteld. Per 1 mei is Henk Schulte Nordholt in die functie bij het KITLV 
aangesteld. 
Schilderijen en kasten 
De vereniging is ook eigenaar van enkele schilderijen en kasten. Afgelopen jaar zijn enkele 
schilderijen schoongemaakt en twee kasten gerestaureerd. De kasten en een aantal schilderijen 
bevinden zich in de verenigingskamer en kunnen worden bewonderd tijdens de borrel aan het 
einde van de middag. 
4) Jaarverslag 2004
De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over dan wel naar aanleiding van het 
jaarverslag over 2004. De heer Rozenstraten merkt op dat er geen gegevens over de 
ledenaantalen in het jaarverslag staan. De voorzitter zegt toe erop toe te zien dat deze in de 
komende jaarverslagen wel worden opgenomen. 
Dhr Kroon mist een verslag van het Van Vollenhoven Instituut en een financiële paragraaf. De 
voorzitter licht toe dat het Van Vollenhoven Instituut dermate is verweven met de 
rechtenfaculteit dat een verslaglegging in het KITLV jaarverslag niet meer op zijn plaats is. Een 
verslag van het Adatrechtfonds zou wel op zijn plaats zijn. Hij voegt toe dat de adviescommissie 
voor dat Adatrechtfonds recent is vernieuwd. Met betrekking tot de ontbrekende financiële 
paragraaf merkt de voorzitter op dat dit komt doordat het jaarverslag een verslag is van de 
werkorganisatie. Omdat het KITLV een KNAW-instituut is vindt financiële verantwoording aan 
de KNAW plaats. De voorzitter belooft dat voortaan een financieel overzicht betrekkingen 
hebbende op de Vereniging met de vergaderstukken zal worden meegezonden. 
5) Financieel jaarverslag
Het verslag van de kascommissie bestaande uit dr. L.J Touwen en drs. D. Marks wordt 
uitgedeeld. Helaas zijn beide leden verhinderd. 
De penningmeester licht het verslag van de kascommissie toe. Hij wijst erop dat de 
kascommissie een onderbesteding op de post activiteiten constateert. Hij verwacht dat in 2005 
meer geld voor activiteiten zal worden uitgegeven. De voorzitter licht dit toe door de te wijzen 



op het voornemen om in december 2005 een workshop over Indonesische architectuur te 
organiseren. 
De vergadering wordt gevraagd de penningmeester decharge te verlenen. Daartoe wordt unaniem 
besloten. De voorzitter sluit dit punt met een dankzegging aan de leden van de kascommissie. 
6) Bestuursverkiezing
In verband met het terugtreden van bestuurslid M.O. Scalliet memoreert de voorzitter dat Scalliet 
in het bestuur verantwoordelijk was voor de portefeuille collecties. Zij heeft deze taak met veel 
enthousiasme en inzet uitgevoerd. Een concreet bewijs hiervoor zijn de opgeknapte schilderijen 
waarover tijdens de mededelingen al een en ander is gezegd. De voorzitter dankt Scalliet namens 
vereniging en bestuur voor haar inzet en overhandigt haar een boeket bloemen. 
Vervolgens stelt de voorzitter mw. B. Meyer-Cratz voor. Zij wordt door het bestuur 
voorgedragen als nieuw bestuurslid. Er zijn geen andere kandidaten naar voren gebracht. Hij 
vraagt de vergadering in te stemmen met mw. Meyer-Cratz als nieuw bestuurslid. De 
vergadering stemt in met applaus, waarop de voorzitter het nieuwe bestuurslid formeel als lid 
van het bestuur welkom heet. 
7) Rondvraag en sluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag, waarop de voorzitter de vergadering sluit. 
 


