
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Vrijdag 19 mei 2006 
 
 
Bestuursleden: P.J.M. Nas (voorzitter), E. Derksen, C.B. Meyer-Cratz en L. Visser, F. 
Steijlen (notulist) 
 
Leden: J. Anten, B. Bouman, C. Brakel, M. van Bruinessen, G.A. de Bruijn, J.H. Burgers, 
H.Th. Bussemaker, H.J.M. Claessen, F. Duim, R. Dumas, M.P.M. Göttgens, M. Grijns, 
M. Heestermans, D. Henley, L. Hesselink, J. van der Horst, L.J.Th. van der Kamp, E. 
Kerkhof, J.W. Kroon G.J. Knaap, L. van der Linden, K. Mesman Schultz, G. Moran, J.W. 
Nieuwenhuysen, G.J. Oostindie, H.T.A. Promes, H.A. Poeze, R. Saptari, R. Schefold, 
J.W. Schoorl, M.T.J. Smit, E. Smits, H. Steinhauer, J.L.G. Tichelaar, C.L. Voorhoeve, 
F.R. van der Vlugt, P.J. Worsley, T. Zécevic-Boulogne en W.C. Zijll Langhout,  
 
Gasten: Tan Hendrik Peters,  
 
Afwezig met bericht: B. Arps (bestuurslid), Th. Aschurie, P. Baart, E. Buchheim 
(bestuurslid), R. Buve, F. Colombijn, E. Ensering, C. Flohr, J.L. Fortin, C.J.M. van 
Geest, R.S. Gowricharn (bestuurslid), M. Hilhorst, P. ten Hoorn, H.M.C. de Jonge 
(bestuurslid), J. Kleinen, S. Legêne, (bestuurslid), J.Th. Lindblad (bestuurslid), E. 
Locher-Scholten, W. Manuhutu (bestuurslid), P. Meel, L. Ouwehand, P. Pattynama, 
C.J.A. Rozenstraten, L.J. Touwen, S.M.G. Treu-Dijkman en P. Ypma. 
 
1) Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, dhr. Nas, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Hij verontschuldigt de afwezige bestuursleden, waaronder de penningmeester en 
secretaris. 
 
De agenda wordt ongewijzigd aangenomen. 
 
Er zijn 26 berichten van verhindering ontvangen. 
 
2) Notulen Algemene Leden Vergadering 27 mei 2005
Redactioneel:  
Op pagina 1 laatste zin tweede alinea onder agendapunt 1 wordt: Een heugelijke 
mededeling is dat bericht is ontvangen dat Prinses Maxima bereidt is beschermvrouw van 
het KITLV te worden. 
Nav. pagina 2 en 3 merkt dhr. Claessen op dat vermelding van de titulatuur inconsistent 
is. Dit zal worden aangepast. 
Deze opmerkingen inachtnemend worden de notulen gearresteerd. 
 
3) Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4) Mededelingen
Visitatie 
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Dhr. Oostindie licht toe dat de KNAW eens per zes jaar een evaluatie laat uitvoeren. In 
het kader van de evaluatie schreef het KITLV de zelfevaluatie ‘deep roots enduring 
shoots’. Een deel van de evaluatiecommissie heeft ook een bezoek gebracht aan 
KITLV-Jakarta. In februari kwam het rapport van de evaluatiecommissie. Daarin 
werd het KITLV beoordeeld als ‘good’ tot ‘excellent’. Deze laatste waardering heeft 
betrekking op de collectie. De huisvesting van het KITLV werd als een zwak punt 
beoordeeld. Deze bevinding van de commissie is een steun in de rug in het streven de 
huisvestingsituatie te verbeteren. Het KNAW-bestuur was zeer tevreden met de 
evaluatie en kon zich geheel vinden in de reactie van de directie op het 
evaluatierapport. 

Dhr. Schefold vraagt wat kan worden gedaan om de huisvestingssituatie te verbeteren. 
Dhr. Oostindie antwoordt dat KNAW en KITLV in samenwerking met het ministerie 
van Onderwijs en de Universiteit Leiden een oplossing voor het verschil van mening 
hebben voorbereid. Dit lijkt nu bijna rond. Ook wordt gesproken over uitbreiding van 
het KITLV door middel van aanbouw, aangezien er een nijpend tekort is aan depot- 
en kantoorruimte. Gewacht wordt op groen licht van de gemeente Leiden. 

 
Activiteiten 
De voorzitter memoreert enkele activiteiten die het afgelopen jaar door de Vereniging 

werden ondernomen. Dit waren een bijeenkomst op 27 oktober in het Moluks 
Historisch Museum over Oral History naar aanleiding van de publicatie ‘Indië 
verteld’ en een lezingenmiddag over Hedendaagse Indonesische Architectuur in het 
Nederlands Architectuur Instituut te Rotterdam op 14 december. Verder werden in 
Jakarta enkele activiteiten voor leden georganiseerd door het KITLV-Jakarta. Het 
bestuur wil haar steun aan de activiteiten in Jakarta in de toekomst vergroten. 

 
Reorganisatie 
Per 1 februari is het KITLV gereorganiseerd. De afdelingen Archief & Beeld, Caraf en de 

bibliotheek zijn samengevoegd tot de afdeling collecties. De uitgeverijtaken van de 
afdeling Caraf zijn ondergebracht bij de KITLV Uitgeverij. Het resultaat is dat er drie 
Leidse afdelingen zijn ontstaan: Onderzoek, Collecties en Uitgeverij. Daarnaast zijn 
er uiteraard KITLV-Jakarta en instituutsbrede diensten in Leiden.  

 
Aankondigingen 
De voorzitter wijst op enkele lezingen van KITLV-medewerkers op de Pasar Malam 

Besar die vlak na de ALV van start zal gaan. 
Mw. Visser mist in verband met de reorganisatie een vermelding van het vertrek van dhr. 

Knaap (hoofd Archief & Beeld) naar het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 
(ING). Dhr. Oostindie antwoordt dat het vertrek van dhr. Knaap los staat van de 
reorganisatie. 

Mw. Visser vraagt hoe de thema’s voor de Teeuwprijs worden vastgesteld en of daarvoor 
suggesties gedaan kunnen worden. Dhr. Nas antwoord dat het bestuur van het 
Teeuwfonds de thema’s vaststelt. Suggesties voor nieuwe thema’s zijn welkom. 

 
5) Jaarverslag

Notulen ALV 19 mei 2006 2



De voorzitter wijst erop dat de pagina’s 35-37 van het jaarverslag over de vereniging 
gaan. Wat betreft de ledenaantallen valt voor 2004-2005 een daling te constateren 
onder de BKI-leden, onder studentleden BKI is wel een stijging waarneembaar. Voor 
de NWIG is zowel bij de gewone leden als de studentleden sprake van een stijging. 
Het aantal leden in Indonesië is gedaald omdat het ledenbestand afgelopen jaar up to 
date is gemaakt. 

Dhr. Claessen herhaalt zijn commentaar op de notulen over inconsequent gebruik van 
titulatuur, ditmaal in het jaarverslag. Dhr. Oostindie wijst erop dat medewerkers van 
het KITLV consequent zonder titulatuur worden genoemd, maar dat deze titulatuur 
achter in het jaarverslag is opgenomen. Van niet-medewerkers is de titulatuur 
consequent wel vermeld. 

Dhr. Schefold vraagt of de stijging van studentleden het gevolg is van de cursussen. Dit is 
volgens dhr. Oostindie het geval. 

Dhr. Schefold vraagt naar de status van het kenniscentrum Caraïbistiek dat is opgezet na 
de opheffing van de afdeling Caraf. Dhr. Oostindie antwoord dat het doel van de 
reorganisatie was om de hoofdtaken van het KITLV helderder te structureren. Om 
ondersneeuwing van de Caraïbische studies te voorkomen is gekozen voor het 
kenniscentrum. In het organogram komt deze tot uitdrukking in een regelmatig 
overleg tussen mensen uit verschillende afdelingen in het kenniscentrum. 

 
6) Verslag van de kascommissie over 2005
De kascommissie bestond dit jaar uit dhr. Marks en dhr. Henley. Dhr. Henley meldt 

desgevraagd dat de kascommissie geen aanvullingen heeft op haar verslag. Er zijn 
geen vragen of opmerkingen over het financiële jaarverslag of het verslag van de 
kascommissie. 

De vergadering wordt gevraagd de penningmeester décharge te verlenen. Daartoe wordt 
unaniem besloten. De voorzitter sluit dit punt af onder dankzegging aan de leden van 
de kascommissie. 

In het verlengde van het financiële jaarverslag over 2005 meldt de voorzitter dat het 
noodzakelijk is om per ingaande van het volgende contributiejaar een inflatiecorrectie 
van 2,8% toe te passen. Deze verhoging corrigeert de inflatie van de afgelopen twee 
jaren. 

 
7) Bestuursverkiezing 
In verband met het terugtreden van bestuursleden mw. Visser en mw. Derksen stelt het 

bestuur de vergadering voor om dhr. Van Bruinessen, specialist op het gebied van de 
islam en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en het ISIM, en mw. Van der Linden, 
directeur van Imagine IC te Amsterdam, te benoemen als bestuurslid. De vergadering 
gaat bij acclamatie akkoord met het bestuursvoorstel. 

Beide nieuwe bestuursleden introduceren zichzelf kort. Mw. Van der Linden spreekt de 
wens uit om leden van de vereniging kennis te laten maken met het werk van Imagine 
IC, een instelling die de identiteit en cultuur van migranten in Nederland verbeeldt. 
Zij herinnert eraan dat zij enkele jaren geleden op een ALV een presentatie heeft 
gegeven over een project van Imagine IC. Mw. Van de Linden zal de 
activiteitencommissie van het bestuur gaan versterken. Dhr. Van Bruinessen 

Notulen ALV 19 mei 2006 3



reflecteert op de rol die het KITLV heeft gespeeld in de ontwikkeling van zijn 
specialisme. Hij zal zich als bestuurslid bezig gaan houden met KITLV-Jakarta. 

Ter afsluiting van dit agendapunt staat de voorzitter stil bij de bijdragen van de 
terugtredende leden mw. Visser en mw. Derksen. Hij dankt mw. Derksen voor haar 
inzet in de activiteitencommissie en memoreert het belang van de contacten tussen het 
KITLV en de Pasar Malam Besar. Mw. Visser dankt hij voor haar inzet op de 
portefeuille KITLV-Jakarta. Namens de vereniging en het bestuur overhandigt de 
voorzitter beide (inmiddels) ex-bestuursleden een boeket bloemen. 
 

 
8) Rondvraag en sluiting
Dhr. Dumas vraagt waarom ervoor gekozen is om de ALV op een vrijdag te houden. Dhr. 

Nas antwoordt dat de ALV in 2005 ook op een vrijdag was. Omdat dit was bevallen 
is dit jaar voor dezelfde dag gekozen. 

Dhr. Dumas vraagt nadere toelichting op het project Indisch Knooppunt dat door het 
KITLV wordt uitgevoerd. Dhr. Steijlen licht toe dat dit een project betreft dat wordt 
gesubsidieerd door de stichting Het Gebaar. Het project behelst het ontwikkelen van 
een online onderzoeksgids voor de Indisch Nederlandse geschiedenis en een 
interviewcollectie over ‘georganiseerd Indisch Nederland’.  

Dhr. Dumas vraagt of er plannen bestaan om behalve de Bijdragen en NWIG ook andere 
reeksen online aan te bieden. Dhr. Oostindie antwoordt dat eerst zal worden gewerkt 
aan het aanbieden van de tijdschriften van het KITLV vanaf 1851. Het aanbieden van 
tijdschriften van andere uitgevers ligt moeilijk vanwege auteursrechterlijke kwesties. 

 
Onder dankzegging aan de aanwezige leden sluit de voorzitter de vergadering. 
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