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Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van Vrijdag 8 juni 2007 
 
 
Bestuursleden: P.J.M. Nas (voorzitter), H.M.C. de Jonge (vice-voorzitter), J.Th. Lindblad 
(penningmeester), E. Buchheim en M. de Bruijn (notulist) 
 
Leden: R. van Albada, F. van Anrooy, E. Bogaerts, K. Budiman, J.H. Burgers, H.Th 
Bussemaker, F. Colombijn, E. Derksen, J. Duijfjes, L. Dolk, W.J. Goudens van Handel, 
G.B. Hesseling-Tjan, P. ten Hoorn, J. van der Horst, P. Keppy, H.A.J. Klooster, R. 
Kousbroek, J.W. Kroon, J.J.M. Koevoet, K. Mawardi, J.H. Meuleman, N.R.L. Miedema, 
J. Moriën, A.S. Mumandar, M. Nur Ichwan, G.J. Oostindie, L. Ouwehand, G. Persoon, 
H.A. Poeze, W.E. Renkema, S.M. Rojer, R. Schefold, M. van Selm, H. Setiawan, M.T.J. 
Smit, E. Smits, K.A. Steenbrink, P.J. Thung, M.E. van Till, R. Verma, A.M. Visser, A. 
Wahid, T. Zécevic-Boulogne, W.C. van Zijll Langhout. 
 
Gast (geen lid): 
W. Bosko, E. Bouwmeester, T. Bramijn, E. Houtenbos, E. Huisman, J. Isa, Joko, M. 
Kasim, J. Mets, A. Najib Buzari, K. Snoek, D. Vennix, K. Waterman, H. de Wit, 
 
Afwezig met bericht: 
J. Anten, R. Buve, H.J.M. Claessen, C.J.M. van Geest, M. Djajadiningrat, E. Ensering,  
J. Fortin, V.M. Clara van Groenedael, F. Hüsken, G. Knaap, N. Kaptein, M. van Kester,  
J. Leefmans, S. Legêne (bestuurslid), L. van der Linden (bestuurslid), P. Meel, J.W. van 
Nieuwenhuyzen, A. Ploeg, W. Rinzema-Admiraal, C. Roozestraten, P. Schoorl, H. 
Smeets, P. Pattynama, C.B. van ’t Veer, P. Ypma, H.C.M. Zoomers.  
 
1) Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd aangenomen. 
 
2) Notulen Algemene Leden Vergadering 19 mei 2006 
Dhr. Oostindie merkt n.a.v. blz. 2 op dat er goedkeuring is van de gemeente Leiden voor 

de nieuwbouwplannen van het KITLV. De planning was dat in 2008 de aanbesteding 
van de bouw en mogelijk de eigenlijke bouw zouden starten. Onduidelijk is of dat 
haalbaar zal blijken. 

Deze opmerking in achtnemend worden de notulen gearresteerd. Ze zullen op de website 
van het KITLV worden geplaatst. 

 
3) Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Mededelingen 
De opening van de vergadering wordt gevolgd door de trieste mededeling dat het 

bestuurslid mw. Meyer-Cratz kortgeleden is overleden. Er is een condoleancebrief 
gestuurd. 
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Dhr. Gowricharn is in december 2006 vanwege privéredenen teruggetreden als 
bestuurslid. 

Dhr. Steijlen zal zijn werkzaamheden als bestuurssecretaris beëindigen. Mw. De Bruijn 
neemt zijn werkzaamheden over. 

De Verenigingskamer is vernieuwd. 
Eind augustus zal er een overleg plaatsvinden tussen het bestuur en het managementteam 

over de positie van de vereniging en de relatie tussen de vereniging en de 
werkorganisatie. Dhr. Oostindie schrijft hiervoor een notitie. 

 
Activiteiten 
De voorzitter geeft een kort overzicht van de activiteiten gedurende het afgelopen jaar: 
Op 18 oktober 2006 nam H.K.H. prinses Máxima in de Eikenhorst het eerste exemplaar 

in ontvangst van De parels en de kroon; Het koningshuis en de koloniën, geschreven 
door dhr. Oostindie. 

Op 6 november 2006 bracht H.K.H. prinses Máxima een werkbezoek aan het KITLV. 
Op 28 november 2006 was er een bijeenkomst georganiseerd door de vereniging over de 

Molukse geschiedenis met als titel ‘Vrouwen van West Kapelle’. 
Op 19 januari werd op het Nederlands Architectuur Instituut te Rotterdam de Professor 

Teeuwprijs 2007 uitgereikt en werd de tentoonstelling “Moderniteit in de Tropen: 
Architectuur in Nederlands-Indië” door de Minister van Buitenlandse Zaken dhr. Bot 
geopend. 

Er zijn in mei 2007 verschillende KITLV lezingen gehouden op de Pasar Malam Besar te 
Den Haag. 

Op 10 augustus 2007 zal de Professor Teeuwprijs in Jakarta uitgereikt worden. 
Het afscheid van dhr. Van Dijk, onderzoeker van het KITLV, is gepland op 31 augustus 

vanaf 14.00 uur. Er wordt een workshop met na afloop een receptie georganiseerd. 
 
Subsidies 
Er zijn subsidies verleend voor een conferentie over koloniale bibliografieën in 

Groningen en ten behoeve van activiteiten van het KITLV-kantoor te Jakarta.  
 
5) Jaarverslag 
De voorzitter wijst erop dat er iets is misgegaan bij het drukken van het jaarverslag 2006: 

er ontbreekt onder meer een hele bladzijde over KITLV-Jakarta. Het jaarverslag zal 
opnieuw worden gedrukt. Tijdens de ledenvergadering wordt de gemiste bladzijde 
uitgedeeld. 

Dhr. Kroon mist in het jaarverslag een verslag van het Adatrecht fonds. De voorzitter 
antwoord dat in het financiële jaarverslag van de vereniging wel een pagina over het 
Adatrecht fonds is opgenomen. 

Een tweede punt dat dhr. Kroon betreft het dalende ledenaantal. De voorzitter meldt dat 
het bestuur en het managementteam hierover binnenkort overleg voeren. 

Dhr. Renkema merkt op dat in de vorige vergadering verteld werd dat het aantal leden 
toeneemt terwijl in het jaarverslag 2006 staat vermeld dat het aantal leden afneemt. 
Als reactie wordt gegeven dat de cursussen Caraïbistiek en Indonesië slechts een 
korte tijd een toename van het aantal leden laten zien. De afname van het aantal 
leden heeft te maken met de ouder wordende doelgroep, het (gedeeltelijk) online 
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plaatsen van de tijdschriften en de maatschappelijke tendens dat mensen niet meer zo 
snel lid van een (wetenschappelijke) vereniging worden.  

 
6) Verslag van de kascommissie  
De kascommissie bestond dit jaar uit dhr. Marks en dhr. Bedner. Er zijn geen vragen of 

opmerkingen over het financiële jaarverslag of het verslag van de kascommissie. 
Volgende keer zal het verslag van de kascommissie met de jaarstukken worden 
meegezonden. 

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. 

 
7) Bestuursverkiezing  
In verband met het overlijden van mw. Meyer-Cratz, het vroegtijdig terugtreden van dhr. 

Gowricharn en het vanwege de bestuurstermijnen terugtreden van de bestuursleden 
mw. Buchheim en dhr. Arps zijn er vier bestuursplaatsen vacant. Door het plotselinge 
overlijden van mw. Meyer-Cratz was niet in een kandidatuur voor een vierde vacature 
voorzien. Het bestuur heeft daarom slechts drie kandidaten en stelt de vergadering 
voor om mw. Bijnaar, mw. Bogaerts en dhr. Colombijn te benoemen als nieuwe 
bestuursleden. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met het bestuursvoorstel. 

De nieuwe bestuursleden introduceren zichzelf kort. Mw. Bogaerts is coördinator van het 
Indië tot Indonesië-project bij het NIOD. Dhr. Colombijn is verbonden aan de VU/ 
Culturele Antropologie en deskundig op het gebied van Indonesië. Mw. Bijnaar is 
niet aanwezig; zij is verbonden aan het NiNsee en is deskundig t.a.v. het Caraïbisch 
gebied. 

Ter afsluiting van dit agendapunt worden de terugtredende leden mw. Buchheim en dhr. 
Arps hartelijk bedankt voor hun inzet. Namens de vereniging en het bestuur krijgen 
zij een feestelijke wijnset aangeboden. 
 

8) Rondvraag en sluiting 
Dhr. Zoomers is afwezig maar heeft per email het volgende bericht gestuurd: “Ik zou het 

op het op prijs stellen als het bestuur van het KITLV (wellicht tijdens de rondvraag) 
expliciet zou aangeven wat de KITLV-dependance in Jakarta voor de in Nederland 
woonachtige KITLV-leden kan betekenen”. Het antwoord hierop is dat leden de 
bibliotheek van KITLV Jakarta kunnen bezoeken en lezingen aldaar kunnen volgen. 
Voorts merkt dhr. Zoomers in zijn mail op dat hij tijdens een recent bezoek aan de het 
KITLV in Leiden de inzet van bibliotheek- en repromedewerkers zeer op prijs heeft 
gesteld. 

Dhr. Albada vraagt waarom het digitaliseren van zes cassettes die hij heeft gegeven zo 
lang op zich laat wachten. Het antwoord van dhr. Oostindie is dat het digitaliseren 
van cassettes toekomstbestendig moet gebeuren en dat veel tijd is gestoken in het 
vinden van de optimale systematiek. Dhr. Oostindie adviseert voor dit specifieke punt 
contact op te nemen met de betreffende medewerkers van het KITLV. 

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


