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Bestuursleden: P.J.M. Nas (voorzitter), H.M.C. de Jonge (vice-voorzitter), J.Th. 
Lindblad (penningmeester), S.R. Siegers-Samaniri (secretaris). 
 
Leden: H. Amelo, J. Anten, E. Bakker, E. Bogaerts, H. Borkent, C. Brakel, A. de Bruijn, 
F. Colombijn, R. Gill, M. Grijns, L. Hesselink, P. ten Hoorn, J.N. Kroon, J. Leefmans,  
J. Lelyveld, D. Marks, W. Manuhutu, W. van der Molen, G. Moran, J.W. van 
Nieuwenhuijsen, G.J. Oostindie, C. Pattipilohy, M. Plomp, E.K.W. Püschel, R. Saptari, 
M. van Selm, H.C.M.I. Smeets, R. Soekatno, F. Steijlen, H. Steinhauer, G. Stöve, G.J. 
Telkamp, P.J. Thung, A. Tramper, C.L. Voorhoeve, P.J. Worsley, T. Zecevic-Boulogne.  
 
Gasten (geen lid): Awijy-Kandan, A. Broek, R. Hoefte, M. Karg-Reinders, I. Rolfes, F. 
van Sluys, M.A. Thung. 
 
Afwezig met bericht: T. Aschurie, A. Bijnaar, M. van Bruinessen, E. Carlin, H.J.M. 
Claessen, E. Ensering, J. Fortin, E. Guley, H. Hoogendonk, P. Keppy, G. Knaap, S. 
Legêne, E. Locher-Scholten, P. Meel, O. van den Muijzenberg, A. Mustert, L. 
Ouwehand, A. Ploeg, H. Poeze, R. Rozestraten, P. Schoorl, S. Sosrosuarno, N.G. Schulte 
Nordholt, W.B. van Tets, J. Tieleman, C. van ’t Veer, R. Voorneman, K. Waterman, P. 
Westerkamp, P. Ypma, W.C. van Zijll Langhout, H. Zoomers. 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De nieuwe secretaris 
van het bestuur, Yayah Siegers-Samaniri, wordt voorgesteld aan de leden. De agenda 
wordt ongewijzigd aangenomen. 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 8 juni 2007  
De voorzitter excuseert zich voor het feit dat een onjuiste versie van de notulen is 
verstuurd naar de leden. De juiste versie is ter plekke aan de leden uitgedeeld. Inhoudelijk 
is de tekst hetzelfde gebleven, in de juiste versie zijn slechts enkele tekstuele wijzigingen 
aangebracht (juiste spelling van namen).  
 
De heer Telkamp vraagt n.a.v. pagina 1 naar de stand van zaken van de 
nieuwbouwplannen van het KITLV. De directeur KITLV, de heer Oostindie licht dit toe:  
Momenteel vindt overleg plaats tussen de KNAW, Universiteit Leiden en het KITLV. 
Complicerende factor is dat de KNAW flink moet bezuinigen en een aantal instituten wil 
clusteren. Zoals het er nu uit ziet blijft het KITLV in Leiden. De bedoeling is een 
aanbouw aan het pand naar het aangrenzend gelegen hofje toe.  
 
De heer Kroon vraagt n.a.v. pagina 3 naar het financieel verslag van de Vereniging. 
Tijdens de vergadering van 8 juni 2007 is beloofd dit verslag naar de leden te versturen. 
De voorzitter geeft aan dat het verslag niet naar de leden is verstuurd, maar dat ter plekke 



drie inkijkexemplaren beschikbaar zijn. Mocht daar behoefte aan zijn, dan kan het 
financieel verslag worden nagestuurd. 
 
De notulen worden gearresteerd. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Mededelingen 
De voorzitter geeft een kort verslag over de publieksactiviteiten van de Vereniging van 
het afgelopen jaar: 
• 27 mei, symposium ‘Dag van de Indische Brief’ op de Pasar Malam te Den Haag: 

tijdens dit symposium stond de historische waarde van correspondentie uit Indië 
centraal. Bezoekers en geïnteresseerden werden daarbij opgeroepen (kopieën van) 
brieven uit die tijd te schenken. O.a. het KITLV zorgt er dan voor dat deze brieven 
worden ondergebracht bij professionele archiefinstellingen.  
De activiteit werd goed bezocht. Er kwamen 77 aanmeldingen voor brieven binnen, 
waarvan eenderde resulteerde in een schenking. Tweederde van de mensen denkt er 
nog over na. 

• 16 mei, afscheid prof. H. Sutherland, hoogleraar Niet-Westerse Geschiedenis, en 
erelid KITLV van de Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. H. Schulte Nordholt 
(KITLV) gaf een lezing en door Prof. P. Boomgaard (KITLV) is een afscheidsbundel 
aan Sutherland aangeboden. 

• 11 april, lezingenmiddag over ‘Stadse Manieren. Nieuwe rijken, middenklasse en 
elite in Indonesië en Jamaica’: deze geslaagde lezingenmiddag, waar vermaak van de 
middenklasse in Indonesië en Jamaica centraal stond, vond plaats in het Museum 
Maluku te Utrecht. Na afloop kregen de bezoekers van de directeur, W. Manuhutu, 
een rondleiding door de vernieuwde tentoonstelling van het museum. 

• 10 augustus 2007, uitreiking Prof. Teeuwprijs in Jakarta. 
 
5. Jaarverslag 
De nieuwe vormgeving van het jaarverslag 2007 oogst lof van de leden. Opmerkingen: 
De heer Telkamp vindt het idee van de boxen erg goed, maar zou graag verwijzingen 
naar deze boxen en de paginanummers willen zien in de tekst. Daarnaast merkt hij n.a.v. 
pagina 9 op dat het totaal aantal titels 9.935 moet zijn i.p.v. 9.934. Bovendien is het 
aantal schenkingen niet in de statistieken terug vinden. Hij zou graag zien dat deze 
categorie ook vermeld wordt. 
De voorzitter geeft aan dat het overzicht van schenkers wel in het jaarverslag wordt 
opgenomen. 
 
6. Instelling E-lidmaatschap 
De voorzitter licht de notitie ‘Voorstel tot het instellen van een digitaal KITLV-
lidmaatschap’ toe. Het is van belang dat het instituut meegaat met de trend van een 
digitaal lidmaatschap. De mogelijkheid tot het huidige lidmaatschap met tijdschrift blijft 
echter bestaan. 



Er wordt gevraagd wat de financiële consequenties zijn van het invoeren van het digitaal 
lidmaatschap. De voorzitter geeft aan dat minder inkomsten zullen binnen komen door 
een kleinere oplage van de tijdschriften. Een kleinere oplage zal echter ook leiden tot 
minder druk- en verzendkosten. Zowel de voorzitter van het bestuur als de directeur 
KITLV geven aan dat de financiële consequenties te overzien zijn. 
 
N.a.v. de genoemde contributie in de notitie vraagt de voorzitter de leden het volgende: in 
tegenstelling tot het voorstel om de contributie eens in de vijf jaar aan de inflatie aan te 
passen, wordt voorgesteld om de contributie jaarlijks aan de inflatie aan te passen. 
 
Besluit: de leden gaan akkoord met een jaarlijkse aanpassing van de contributie aan de 
inflatie. 
Besluit: de leden gaan akkoord met het invoeren van een digitaal lidmaatschap. 
 
7. Verslag kascommissie over 2007 
De heer Marks doet verslag van de kascommissie:  
De kascommissie heeft op woensdag 14 mei 2008 het financieel jaarverslag over 2007 
doorgesproken met de administrateur van het instituut, de heer van der Mark en de 
boeken ingezien. Dit geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen: 
• Net als in 2006 is er een exploitatieoverschot gerealiseerd, dit keer van € 8,755. Dit 

overschot is voornamelijk toe te schrijven aan de lager dan begrote uitgaven voor 
activiteiten van de vereniging. 

• Het valt op dat de uitgaven onder de post 'Activiteiten vereniging en diverse kosten' 
net als vorig(e) ja(a)r(en) veel lager zijn uitgevallen dan begroot. 

• Door een koerswinst op de aandelen en het genoemde exploitatieoverschot is het 
eigen vermogen gestegen met € 54.770. 

• Het ledenaantal is licht gestegen. Toch zijn de opbrengsten uit contributies wederom 
gedaald, omdat nieuwe leden steeds vaker voor het zogenaamde NWIG-lidmaatschap 
kiezen. Dit lidmaatschap is goedkoper dan een lidmaatschap met de Bijdragen, maar 
biedt dezelfde mogelijkheden met betrekking tot het lenen van boeken. De vraag is in 
hoeverre deze ontwikkelingen in de toekomst de exploitatie van de Vereniging 
KITLV zullen beïnvloeden. 

 
Dit alles in ogenschouw genomen brengt de kascommissie een positief advies uit over het 
financieel jaarverslag 2007 van de Vereniging KITLV. 
 
De penningmeester voegt daaraan toe dat indien de inkomsten van de Vereniging lager 
uitvallen door het invoeren van een digitaal lidmaatschap, de werkgemeenschap het risico 
draagt. 
 
Besluit: de leden gaan akkoord en verlenen de penningmeester decharge over 2007. 
 
8. Bestuurswisseling 
Om de vier jaar vindt een wisseling van bestuursleden plaats. Dit jaar is het de beurt aan 
prof.dr. S. Legêne (afwezig) en drs. W. Manuhutu om af te treden. De voorzitter bedankt 



beide bestuursleden voor hun inzet en inspirerende ideeën en biedt de heer Manuhutu 
namens het bestuur een geschenk aan. 
 
Vervolgens stelt de voorzitter de nieuwe kandidaat-bestuursleden voor aan de leden: 
• Dr. H. de Jonge: huidige vice-voorzitter van het bestuur en lid van het Dagelijks 

Bestuur van de Vereniging. Herbenoeming volgens de statuten. 
• Drs. M. Plomp, zij is aanwezig en stelt zichzelf voor aan de leden: zij heeft 

Indonesische en Perzische talen en culturen in Leiden gestudeerd en is bezig met haar 
proefschrift. Zij heeft colleges in Leiden en in Canada gegeven en is momenteel 
werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Daar werkt zij aan 
de afronding van het onderzoeksprogramma ‘Van Indië tot Indonesië’. Sinds een half 
jaar werkt zij aan een bundel over de Tweede Wereldoorlog. Ook heeft zij 
archiefonderzoek verricht naar Frans Goedhart, bemiddelaar in de Nederland – Indië 
kwestie. 

• Drs. P. Westerkamp, is zelf niet aanwezig, maar wordt voorgesteld door de voorzitter: 
de heer Westerkamp studeerde Indonesische talen en culturen in Leiden en 
theaterwetenschappen in Amsterdam. Tevens is hij afgestudeerd als antropoloog. 
Sinds 2005 is hij conservator Cultuur en Geschiedenis van Zuidoost Azië in het 
Tropenmuseum. Daar houdt hij zich o.a. bezig met hedendaags materieel en 
immaterieel erfgoed, de koloniale en hedendaagse geschiedenis, de geschiedenis van 
verzamelen en tentoonstellen in het Tropenmuseum en ethische museale 
vraagstukken. Door zijn ervaring in het museale veld heeft hij een grote kennis van de 
materiële cultuur van vooral Indonesië en ook van haar buurlanden. 

 
Besluit: de leden gaan akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden. 
 
9. Benoeming ereleden 
De voorzitter vraagt de leden akkoord te gaan met de benoeming van drie nieuwe 
kandidaat-ereleden: dr. Thee Kian Wie, prof.dr. Richard Price en prof.dr. Sally Price. De 
kandidaat-ereleden hebben al aangegeven de benoeming te willen aanvaarden. 
 
Besluit: de leden gaan akkoord met de benoeming van de drie nieuwe ereleden. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen. De voorzitter dankt de aanwezige leden en sluit de vergadering. 
 
 


