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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt 
ongewijzigd aangenomen. 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 6 juni 2008 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Mededelingen 
De voorzitter heeft een aantal mededelingen: 
 
• Erelid mw. dr. Silvia de Groot-Rosbergen is op 26 mei overleden. Mevrouw de Groot-

Rosbergen had een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van onderzoek naar de 
geschiedenis, sociologie en antropologie in het Caraïbisch gebied en met name naar 
Surinaamse marrons. Zij heeft het KITLV als haar erfgenaam aangewezen. De gelden uit 
de nalatenschap zijn bedoeld om studenten/onderzoekers afkomstig uit in eerste instantie 
Suriname en in de tweede plaats het (Nederlandse) Caraïbische gebied financieel te 
ondersteunen. 

• De erepenningen zijn gereed en worden aan de leden getoond. De penningen worden 
opgestuurd naar de ereleden Thee Kian Wie en Richard en Sally Price die vorig jaar zijn 
benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

• De volgende activiteiten hebben het afgelopen jaar plaats gevonden: op 31 oktober 2008 
werd ‘Koloniaal herdenken’ georganiseerd in Museum Maluku te Utrecht, op 30 januari 
2009 werd een themamiddag georganiseerd rondom de beroemde wayangspeler Ki Enthus 
Susmono in het KIT, Amsterdam. Daarnaast zijn financiële bijdragen geleverd aan de 
workshop 'Cultural traffic Indonesia-Abroad 1950-1965'7 (april 2009) en de dag van het 
Caraïbisch familiearchief( juni 2009).  



Ook werden financiële bijdragen geleverd aan de activiteiten van KITLV-Jakarta, o.a. 
voor de boekpresentaties van de onderzoekers prof.dr. Henk Schulte Nordholt, dr. Gerry 
van Klinken en dr. Harry Poeze. 

 
5. Jaarverslag 2008 
De heer Knaap merkt op dat het ING-KITLV project ‘Nederlanders en de cultuur in het 
Atlantisch gebied’ dat van 2008 – 2013 loopt, niet in het jaarverslag is vermeld. De secretaris 
maakt hier notitie van en neemt dit mee in het volgende jaarverslag. 
 
De heer Telkamp complimenteert bestuur en directie met het jaarverslag. Hij heeft geen 
inhoudelijke opmerkingen maar mist in de inleiding wel de missie van het instituut en een 
algemene stand van zaken m.b.t. Caraïbische en Zuidoost-Azië studies. Hij uit zijn zorgen 
over de voorgenomen bezuinigingen bij de opleiding Talen en Culturen van Indonesië van de 
universiteit Leiden en vraagt hoe het KITLV hier in staat. 
 
De voorzitter meldt dat bestuur en directie hebben gesproken met alle betrokkenen over deze 
ontwikkelingen tijdens een bijeenkomst die heeft plaatsgevonden bij het KITLV. Het instituut 
is zich bewust van het belang: de studenten Indonesische en Caraïbische studies vormen 
immers de aanwas in de toekomst voor het KITLV. Minder studenten betekent ook minder 
bezoekers die de collecties van het instituut raadplegen. Helaas zijn de 
besluitvormingsprocessen van de Universiteit Leiden moeilijk te beïnvloeden. 
 
De heer Schulte Nordholt, hoofd Onderzoek bij het KITLV, geeft aan dat nieuwe 
samenwerkingsvormen op het gebied van onderwijs en onderzoek mogelijk zijn in de 
toekomst.  
Het instituut zou bijvoorbeeld onderwijs kunnen leveren aan de vakgroep Indonesisch. Dit 
zou dan gaan om onderwijs dat de vakgroep zelf niet geeft.  
Momenteel wordt ook nagedacht over de oprichting van een Leids onderzoeksconsortium. 
Aan dit samenwerkingsverband zouden de volgende instellingen deelnemen: KITLV, het 
Leiden Institute for Area Studies (LIAS), waar de opleiding Indonesisch onderdeel van wordt, 
International Institute for Asian Studies (IIAS), Van Vollenhoven Instituut (VVI), de 
opleidingen Antropologie en Geschiedenis, mogelijk het African Studies Center (ASC).  
 
6. Kascommissie 
De penningmeester geeft een kort verslag van de financiën van de Vereniging. Het complete 
financiële verslag is bij de secretaris ter inzage verkrijgbaar.  
De penningmeester meldt dat de Vereniging een acquisitiefonds heeft opgericht voor 
bijzondere aankopen. Het surplus van de post activiteiten wordt aan het eind van het jaar in 
het acquisitiefonds gestort. Het beheer van dit fonds ligt bij de werkgemeenschap die 
verantwoording aflegt aan de Vereniging 
 
Kascommissielid, de heer Marks, licht het verslag van de kascommissie toe.  
• De gegevens zoals vermeld in het financieel verslag stemmen geheel overeen met die in 

de boeken. 
• Afgezien van de koersresultaten van de effecten was er dit boekjaar een 

exploitatieoverschot van bijna € 4.500. 
• De vorderingen bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen obligatierente en terug te 

vorderen dividendbelasting. Deze post bevat geen achterstallige contributiebetalingen 
omdat deze tijdens het boek jaar al worden afgeboekt. 



• De effectenportefeuille van de vereniging is door de ineengezakte beurskoersen gedaald. 
Hierdoor daalde het eigen vermogen met € 552.744, ofwel met ruim 22 %. Deze daling in 
het eigen vermogen is echter niet zorgwekkend aangezien de aandelen en obligaties 
bedoeld zijn om een cashflow te genereren in de vorm van rente- en dividenduitkeringen. 
Tussentijdse schommelingen in de koers zijn dus voor de Vereniging niet van direct 
belang. 

• Het ledenaantal is over de hele linie licht gedaald. Het is de vraag in hoeverre de nieuwe 
lidmaatschapsstructuur (gereduceerd lidmaatschap zonder papieren tijdschrift maar met 
online faciliteiten) in de toekomst de exploitatie van de Vereniging KITLV zal 
beïnvloeden.  

 
Dit alles in ogenschouw genomen brengt de kascommissie een positief advies uit over het 
financiële jaarverslag 2008 van de Vereniging KITLV. 
 
Het bestuur betreurt de daling van het aantal leden, maar geeft aan dit zelf niet helemaal in de 
hand te hebben. 
 
Besluit: de leden gaan akkoord en verlenen de penningmeester decharge over 2008. 
 
7. Nieuw bestuurslid 
De voorzitter vraagt de leden om akkoord te gaan met de benoeming van het nieuwe 
kandidaat-bestuurslid mevrouw dr. Rivke Jaffe, helaas zelf niet aanwezig. 
Dr. Rivke Jaffe is als universitair docent verbonden aan het Instituut Culturele Antropologie 
en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden. Zij heeft uitgebreid veldwerk verricht 
in Jamaica, Curaçao en Suriname, naar onderwerpen als stedelijke milieuproblematiek en de 
politieke economie van het multiculturalisme. Meer recent richt haar onderzoek zich op de rol 
van criminele organisaties in postkoloniale steden in het Caraïbisch gebied. Ook is zij 
geïnteresseerd in de rol van populaire cultuur (in het bijzonder reggae, dancehall en hiphop) 
bij het vormgeven aan en overdragen van stedelijke betekenissen. 
 
Besluit: de leden gaan akkoord met de benoeming van mevrouw Jaffe als bestuurslid. 
 
8. Rondvraag 
De heer de Bruijne wil het overleden erelid de Groot-Rosbergen nog even onder de aandacht 
brengen. Hij benadrukt het belang van het werk van wijlen mevrouw De Groot-Rosbergen 
voor met name Suriname. De voorzitter uit hiervoor zijn dank. 
 
De heer Schefold vraagt waarom de ledenvergadering niet in het KITLV plaatsvindt. De 
voorzitter legt uit dat LAK-theater een betere locatie is voor de vertoning van een film die na 
deze middag gaat plaatsvinden. De borrel vindt wel plaats op het instituut. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 


