
 

    

 

Conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering  

   Woensdag 19 mei 2010 

 
 

 

 

Bestuursleden: P.J.M. Nas (voorzitter), H.C.M. de Jonge (vice-voorzitter), J.Th. Lindblad 

(penningmeester), E. Bogaerts, F. Colombijn, P. Westerkamp, Y. Siegers-Samaniri 

(secretaris). 

 

Leden: I. Agous, mw. Almelo, F. van Anrooij, J. Anten, R. van Albada, A.Th. Alkema, B. 

Arps, J. Bakels, E. Bakker, W. Bakker, B. Barendregt, A. Bedner, M. Bloembergen, C. 

Brakel, R.M. Dumas, E. Ebing, H.C. Gall, Goes, M. Grijns, E. Guley, M. van den Haak, P. 

ten Hoorn, R.Th. Jutte-Proper, P. Keppy, J. Kroon, T. Lammers, E. van Leeuw Boomkamp, 

W. Manuhutu, J. van der Meer, W.G. Meulemans, O. van der Mieden, Mintardjo, W. van der 

Molen, L. Ngo, J. van Nieuwenhuysen, H. Poeze, G. Oostindie, L. Ouwehand, G. Persoon, S. 

Que, R. Ramdharie, W. Renkema, R. Schefold, P. Schoorl, H.A. Schoot, H. Schulte Nordholt, 

J. Smit, F. Steijlen, W.B. van Tets, Y. Treu-Dijkman, T. Zecevic-Boulogne, F. van der Vlugt, 

R. Voorneman, G.J. Telkamp, G. Termorshuizen, W.C. van Zijll Langhout, W. van Zanten, 

Y. Zuidscherwoude. 

 

Afwezig met bericht: T. Aschurie, A. Bijnaar (bestuurslid), M.M. van Bruinessen 

(bestuurslid), H.J.M. Claessen, F. Duim, A. de Jong, G. Knaap, P. Meel, J.H. Meuleman, M. 

Plomp (bestuurslid), R. Jaffe (bestuurslid), M. van Selm, E. Touwen-Bouwsma, P. 

Westerkamp (bestuurslid), P. Ypma, H. Zoomers. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij geeft een korte 

introductie over het symposium‘Muzikale Ontmoetingen Indonesië-Nederland’ waarvan de 

lezingenmiddag na de ledenvergadering het afsluitende onderdeel is. De agenda wordt 

ongewijzigd aangenomen. 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 5 juni 2009 

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er is een dankbrief binnengekomen van Thee Kian Wie en Sally en Richard Price n.a.v. hun 

benoeming als ereleden van de Vereniging KITLV. 

 

4. Mededelingen 

De voorzitter heeft een aantal mededelingen; 

 De volgende ledenactiviteiten hebben in het afgelopen jaar plaatsgevonden: op 5 juni 

2009  werd de lezingenmiddag ‘Sport en natievorming in Indonesië en Suriname’ in het 

LAK-theater georganiseerd, in oktober 2009 werd een lezingenmiddag gehouden met het 

thema ‘Crime and the state in Southeast Asia and the Caribbean’ en op 22 januari vond 

een lezingenmiddag met het thema kunst in het Tropenmuseum plaats. Daarnaast leverde 

de  Vereniging een financiële bijdrage aan het symposium ‘Musical Encounters ‘ in mei 

2010 en aan activiteiten van KITLV-Jakarta. 



 De voorzitter wilt een moment stil staan bij het overlijden van dr. Jan Pouwer, 

antropoloog met een bijzondere belangstelling voor Nieuw-Guinea / Papua en prof.dr. 

Frans Hüsken, antropoloog met een bijzondere belangstelling voor Indonesië. 

 KITLV-medewerker Willem van der Molen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Oud-

Javaans en filologie aan de Universitas Indonesia te Depok, Indonesië. 

 

5. Verslag kascommissie 

De penningmeester geeft een kort verslag van de financiën van de Vereniging. Het complete 

financiële jaarverslag 2009 is bij de secretaris ter inzage verkrijgbaar.  

De kascommissie bestaat uit dr. Adriaan Bedner en drs. Andreas Weber (opvolger dr. Daan 

Marks). Op 6 april 2010 heeft de kascommissie het financieel jaarveslag over 2009 besproken 

met de administrateur (A.T. van der Mark) van het KITLV en de boeken gecontroleerd. De 

belangrijkste punten die hierbij aan de orde kwamen waren de volgende: 

 Positief is dat het eigen vermogen van de Vereniging weer behoorlijk op peil is als gevolg 

van het herstel van de beurzen. 

 Net als in 2008 is er een exploitatieoverschot gerealiseerd, dit keer van € 2.200. Dit 

overschot is voornamelijk toe te schrijven aan lage bank- en effectenkosten en door lagere 

bestuurskosten dan begroot. 

 De kosten voor de activiteiten van de Vereniging en Algemene Ledenvergadering en 

‘diverse kosten’ zijn hoger uitgevallen dan begroot, maar dit heeft niet geleid tot een 

exploitatietekort. 

 De daling van het ledental heeft nog geen duidelijke financiële consequenties, maar te 

voorzien is dat dit wel zo zal zijn als deze trend doorzet. 

De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat alle opgegeven cijfers in het financieel 

jaarverslag 2009 overeenstemmen met de boeken en brengt daarom een positief advies uit aan 

de Algemene Ledenvergadering. 

 

Besluit: de leden gaan akkoord en verlenen de penningmeester decharge over 2009. 

 

6. Bestuurswisseling 

Prof.dr. M.M. van Bruinessen (niet aanwezig) treedt na vier jaar af als bestuurslid. De 

voorzitter dankt de heer Van Bruinessen voor zijn inzet, in het bijzonder voor zijn bijdrage in 

het onderhouden van de contacten met KITLV-Jakarta. 

Door de voorzitter worden twee nieuwe kandidaat-bestuursleden voorgedragen: dr. Esther 

Captain (niet aanwezig) en dr. Jet Bakels. Esther Captain is historica en als programmaleider /  

onderzoeker werkzaam bij het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht. 

Daarnaast maakt ze als postdoc-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam deel uit van 

de NWO-onderzoeksgroep ‘Oorlog, erfgoed en herinnering’. Haar project zal resulteren in het 

boek Oorlogserfgoed overzee.  

Jet Bakels  is cultureel antropologe, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en 

gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Ze is werkzaam als conservator / adjunct directeur 

van het Museum Maluku in Utrecht, waar ze in een aantal exposities realiseerde zoals 

‘Krijgers in de Kerk, Tanimbarese portretten 1920/2009’ en ‘Parels en Paradijsvogels. Wilde 

natuur en Westerse mode’. 

 

Besluit: de leden gaan akkoord met de benoeming van Captain en Bakels als bestuursleden 

van de Vereniging KITLV. 

 

7. Benoeming ereleden 

De voorzitter vraagt de leden akkoord te gaan met de voordracht van prof.dr. Merle Ricklefs 

(niet aanwezig) en prof.dr. Reimar Schefold als ereleden van de Vereniging KITLV. Criteria 



voor benoeming tot erelid zijn buitengewone wetenschappelijke prestaties in een van de 

aandachtsgebieden van het KITLV enerzijds en bijzondere verdiensten voor het KITLV 

anderzijds.  

 

Besluit: de leden gaan akkoord met de benoeming van Ricklefs en Schefold als ereleden van 

de Vereniging KITLV. 

 

De voorzitter overhandigt de erepenning die bij het erelidmaatschap hoort aan de heer 

Schefold. Erelid Ricklefs ontvangt de erepenning op een andere gelegenheid in Jakarta. 

 

8. Jaarverslag 2009 

N.a.v. het jaarverslag is er een aantal vragen / opmerkingen van de leden: 

 De heer P. Westerkamp merkt op dat op pagina 32 gemeld wordt dat een themamiddag is 

georganiseerd rondom de hedendaagse Javaanse cultuur; dit moet de hedendaagse 

Javaanse wayang zijn. 

 Opmerking m.b.t. ledenbestand: in het jaarverslag zou ook opgenomen moeten worden 

hoeveel personen lid zijn van de bibliotheek, niet het aantal personen dat lid is van de 

Vereniging. 

 

9. Rondvraag 

De heer G. Telkamp meldt dat hij tijdens historisch onderzoek de Hugo de Grootstraat 12 

tegenkwam als cultureel en politiek zenuwcentrum van de Indonesische studenten in Leiden 

c. 1937 -  c. 1941: ‘Club Indonesia’. Hij informeert of er bij het KITLV belangstelling is voor 

het plaatsen van een gedenksteen ter herinnering hieraan, wellicht in samenwerking met 

andere partijen zoals o.a.Vereniging Oud-Leiden. 

De heer G. Oostindie, directeur KITLV, zegt toe dat het KITLV dit initiatief zal oppakken. 

 

De heer R. van Albada vraagt het KITLV om te reageren op het verzoek van de heer Knaap 

m.b.t. het digitaliseren van een selectie dia’s die 5 jaar geleden zijn ingeleverd. De heer Knaap 

heeft tot op heden geen reactie ontvangen. 

De directeur KITLV geeft aan dat nog veel materiaal door het KITLV gedigitaliseerd moet 

worden. Dit heeft ook te maken met budget. Hij belooft dat er z.s.m. een reactie van het 

KITLV zal komen op het verzoek van de heer Knaap. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 


