
 
    

Conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering  

   Vrijdag 17 juni 2011 

   Evenementenzaal, Museum Volkenkunde, Leiden 

 

 

Bestuursleden: P. Nas (voorzitter), Th. Lindblad (penningmeester), J. Bakels, A. Bijnaar, E. 

Bogaerts, F. Colombijn, R. Jaffe, S. Legêne (kandidaat voorzitter), G. Oostindie (directeur), G. 

Persoon (kandidaat bestuurslid), M. Plomp, J. Vel (kandidaat bestuurslid), P. Westerkamp en 

S.R. Siegers-Samaniri (secretaris). 

 

Leden: R. van Albada, J. Anten, E. Bakker, Chr. de Beet, J. Birfelder, V. Dusseldorp, dhr./mw. 

Engel, J. Fortin, C. van Groenendael, E. Guley, L. Hesselink, R. Hoefte, P. ten Hoorn, S. 

Koolhof, J.W. de Kroon, dhr./mw. Van Laar, E. van Leeuwen Boomkamp, J. Lelyveld, W. 

Manuhutu, dhr./mw. McGillefrie, A. Musterd, F.C. Pattipilohy, H. Poeze, E. Püschel, F. 

Rietmeijer, I. Rolfes, W. van Rooijen, R. Schefold, M.T.J Smit, F. Steijlen, G. Telkamp, B. van 

Tets, I. Verhaar-Loeber, K. Verbaken, F. van der Vlugt, dhr./mw. Vrendenbag, A. Weber en 

W. van Zanten. 

 

Afwezig met bericht: C. Brakel, E. Captain (bestuurslid), E. Carlin, H. Claessen, H. de Jonge 

(vice-voorzitter), P. Keppy, M. Grijns, J. Meuleman, P. Schoorl, M. van Selm, L. Rahardjo, C. 

van ’t Veer, Ch. Weduwer en H. Zoomers.  

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij bedankt mevrouw 

Wonny Stuger voor het tentoonstellen van haar schilderijen in de zaal. Eén van de 

schilderijen is gebruikt voor de afbeelding op de voorkant van de uitnodiging van deze dag.  

De agenda wordt ongewijzigd aangenomen. 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 mei 2010 

Redactionele opmerking: 

• Pagina 1: “… E. van Leeuw Boomkamp…” moet “… E. van Leeuwen Boomkamp …” zijn. 

 

Redactionele opmerkingen via de email gemeld door lid M. Selm (afwezig) n.a.v. de notulen:  

• Pagina 2: “De voorzitter wilt …” moet “De voorzitter wil …” zijn. 

• Pagina 2: “… jaarveslag …” moet “… jaarverslag …”zijn. 

• Pagina 2: “… waar ze in een aantal exposities realiseerde…” moet “… waar ze een aantal 

exposities realiseerde …” zijn. 

• Pagina 2: “… een selectie dia’s die 5 jaar geleden zijn ingeleverd …” moet “… een selectie 

dia’s die 5 jaar geleden is ingeleverd …” zijn. 

 

De notulen worden vastgesteld met inachtneming van deze opmerkingen. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn vier ingekomen stukken: 

 



• Er zijn twee dankbrieven binnengekomen van Reimar Schefold en Merle  

Ricklefs n.a.v. hun benoeming als ereleden van de Vereniging KITLV. 

• Er is een dankbrief binnengekomen van erelid Thee Kian Wie n.a.v. de ‘erelidlezing’ die in 

december 2010 door de Vereniging is georganiseerd tijdens zijn bezoek aan Nederland. 

• Er is een email binnengekomen van lid Jaap Erkelens (afwezig): de heer Erkelens uit zijn 

zorgen over de situatie van het KITLV, nadat hij via het artikel ‘Bezuinigen op een 

schatkamer. Vermaard Leids instituut bedreigd’ door Dirk Vlasblom in NRC-Handelsblad 

van 14 juni 2010 voor het eerst werd geïnformeerd over de bezuinigingsplannen van de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) m.b.t. het KITLV. De 

heer Erkelens vraagt zich af waarom het bestuur de leden van de Vereniging niet eerder 

op de hoogte heeft gesteld van de KNAW plannen en waarom dit onderwerp niet is 

geagendeerd voor de ledenvergadering van vandaag. Hij verzoekt het bestuur om de 

leden tijdens de vergadering over de situatie te informeren en vervolgens om de leden 

na de vergadering op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom KITLV-KNAW. 

De voorzitter zal hierop reageren onder punt 4 Mededelingen. 

 

4. Mededelingen 

De voorzitter geeft aan dat de timing van de publicatie van het artikel ongelukkig was, drie 

dagen voor het plaatsvinden van de ledenvergadering op 17 juni. Het KITLV heeft echter 

geen invloed gehad op het moment van publicatie van het artikel. Het is echter altijd de 

bedoeling geweest van het bestuur om de leden op de hoogte brengen van de situatie 

KITLV-KNAW tijdens de jaarvergadering; dit punt was echter niet als zodanig geagendeerd 

omdat de voorzitter voornemens was dit onder ‘Mededelingen’ toe te lichten. 

 

De voorzitter begint met het voorlezen van een brief die hij n.a.v. zijn afscheid als voorzitter 

van de Vereniging en de ontwikkelingen KITLV-KNAW heeft opgesteld. Kern van de brief:  

• Zijn vertrek als voorzitter van de Vereniging.  

• Historie van het KITLV waarin de relatie tussen de werkorganisatie, de Vereniging en de 

KNAW nader wordt uitgelegd. In 2000 heeft het toen zittende bestuur ervoor gekozen en 

besloten de werkorganisatie KITLV onder te brengen bij de KNAW. De verhouding tussen 

de Vereniging en de KNAW is geregeld in een convenant dat door beide partijen is 

ondertekend. In dit convenant werd ook vastgelegd dat de overgang naar de KNAW geen 

negatieve financiële consequenties zou hebben en dat de standplaats van het KITLV 

Leiden zou blijven. 

• Bezuinigingsplannen KNAW m.b.t. KITLV:  

In eerste instantie was het plan het KITLV als KNAW-instituut af te stoten en aan een 

andere mogelijk geïnteresseerde partij over te dragen, die zelf voor de financiën zou 

moeten zorg dragen. Nu is het plan om het KITLV in sterk afgeslankte vorm te behouden 

en onder te brengen bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in 

Amsterdam. 

• Door de KNAW is opdracht gegeven tot drie verkenningen van de optie behoud van sterk 

afgeslankt KITLV, ondergebracht bij het IISG. De eerste verkenning betreft het 

beëindigen van de KITLV Press/Uitgeverij door deze elders extern onder te brengen. De 

tweede verkenning betreft de KITLV collecties die na ontdubbeling met een zeer 

gereduceerde staf bij het IISG ondergebracht zouden moeten worden. De derde 

verkenning gaat over een evaluatie van de afdeling Onderzoek waarna een deel van de 

onderzoekers in vaste dienst elders in de KNAW wordt ondergebracht. De KNAW hoopt 

de nagestreefde bezuinigingen per 1 januari 2013 te realiseren. 



• De KNAW heeft aangegeven dat de kwaliteit van het werk van het KITLV niet de reden is 

van de bezuinigingsplannen. Zij erkennen het belang van de collecties van het KITLV. 

Argument: het KITLV is een kleine organisatie en daardoor gemakkelijker elders onder te 

brengen. Daarnaast is het geen KNAW taak om publicaties uit te geven en daarom wil de 

KNAW de uitgeverij buitenshuis plaatsen. Wat betreft onderzoek: het gaat om een klein 

aantal onderzoekers waarbij het geen probleem zal opleveren deze onder te brengen 

binnen de totale setting van het KNAW. 

• De Vereniging heeft richting de KNAW aangegeven de bezuinigingen op het KITLV budget 

af te wijzen en juridische bijstand in te roepen als het convenant zou worden 

geschonden. Er is reeds contact gezocht met een advocaat.  

• De Vereniging heeft aan verschillende prominenten uit de wereld van politiek en 

wetenschap brieven verzonden om het belang van het KITLV onder de aandacht te 

brengen in de hoop de besluitvorming bij het KNAW te beïnvloeden: o.a. aan de 

bewindslieden van de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW. Ook van officiële 

Indonesische zijde zijn bezwaren kenbaar gemaakt. Tot nu toe lijkt een grote lobby 

vanuit de leden niet opportuun omdat nog geen daadwerkelijke besluiten zijn genomen 

door de KNAW. 

• Inzet Vereniging: het onderbrengen van het KITLV met behoud van budget bij de 

Universiteit Leiden (UL). Argument: UL richt zich sterk op de area studies en de 

Universiteitsbibliotheek en het KITLV stemmen hun aankoopbeleid al jaren op elkaar af. 

 

De voorzitter vraagt namens het bestuur het volgende aan de leden:  

 

• De ALV schaart zich unaniem achter de inspanningen van het bestuur van de Vereniging 

KITLV om, in nauwe samenwerking met de directie van het instituut, het voortbestaan 

van het KITLV te waarborgen. 

• De ALV geeft het bestuur mandaat hiertoe de nodige verkenningen te verrichten. 

• De ALV stemt in met het aanwenden van financiële middelen van de Vereniging ten 

behoeve van juridische bijstand.  

• Het bestuur zal waar mogelijk de leden via de website op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen en zal het resultaat van de besprekingen met de diverse partijen ter 

goedkeuring aan de ALV voorleggen. 

• De ALV stemt in met het voorstel van het bestuur om de strategie niet publiekelijk te 

bespreken omdat dit onverstandig zou zijn (onderhandelingsruimte). 

 

Vragen en opmerkingen van de leden: 

• M.b.t. het convenant: is er sprake van geoormerkt geld voor het instituut? Oostindie 

(directeur KITLV) antwoordt dat er geen sprake is van geoormerkt geld.  

• Is de subsidie vanuit OCW niet geoormerkt voor het KITLV? Oostindie antwoordt dat er 

op dit moment onderhandelingen plaatsvinden met OCW. 

• In hoeverre moet de KNAW zich houden aan het convenant? Oostindie: de huidige 

mening van de KNAW luidt dat tijden veranderen (bezuinigingen) waardoor het 

convenant ook in een ander perspectief komt te staan. 

• Wanneer worden de verkenningen afgerond? Oostindie antwoordt dat geen datum is 

genoemd, maar dat nu al sprake is van vertraging. Het KNAW streven om de 

bezuinigingen per 1 januari 2013 te realiseren lijkt nu al niet haalbaar. De reguliere 

evaluatie van het KITLV door KNAW vindt eind van 2011 plaats, het evaluatierapport 

wordt begin 2012 verwacht. 



• Heeft het bestuur een duidelijke visie over het belang van het voortbestaan van het 

instituut? Oostindie antwoordt dat directie en bestuur in deze samen optrekken. De 

Vereniging is echter onafhankelijk van de KNAW en kan hierdoor makkelijker naar buiten 

toe op treden, bijvoorbeeld in het geval van een eventuele juridische procedure. Enig 

verschil: belang van de directie is het personeel, belang van de Vereniging zijn de 

collecties.  

• M.b.t. de collecties: bestaat theoretisch de mogelijkheid voor de Vereniging om haar 

collecties elders onder te brengen? Oostindie antwoordt dat de Vereniging de 

personeelskosten die het vergt om de collecties te onderhouden, niet kan dragen. 

• M.b.t. de informatievoorziening naar de leden toe: er wordt gevraagd de leden op 

bepaalde momenten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en van de stappen 

die het bestuur zal nemen. Nas antwoordt dat de leden zeker geïnformeerd moeten 

worden, maar dat de strategie niet publiekelijk wordt besproken: er moet enige 

onderhandelingsvrijheid voor het bestuur blijven. 

 

Besluit: de leden geven unaniem hun steun aan het bestuur, gaan akkoord met de door het 

bestuur te nemen stappen om het voortbestaan van het KITLV te waarborgen en geven het 

bestuur het gevraagde mandaat. 

 

5. Bestuurswisseling 

De volgende bestuursleden treden af: 

• Huub de Jonge (niet aanwezig), vice-voorzitter sinds 2004. De voorzitter dankt de heer 

De Jonge voor zijn inzet, in het bijzonder voor zijn kritische maar zeer gewaardeerde kijk 

op de gang van zaken. 

• Els Bogaerts, bestuurslid sinds 2007. Bogaerts wordt door de voorzitter bedankt voor 

haar inzet voor de ledenactiviteiten en in het bijzonder het internationaal symposium 

van vorig jaar over muzikale ontmoetingen tussen Indonesië en Nederland. 

• Aspha Bijnaar, bestuurslid sinds 2007. Bijnaar wordt door de voorzitter bedankt voor 

haar bijdrage vanuit de Caraïbische hoek. 

• Freek Colombijn, tevens bestuurslid sinds 2007. Colombijn wordt door de voorzitter 

bedankt voor zijn inzet als voorzitter van de activiteitencommissie. 

• Peter Nas, voorzitter sinds 2002. De penningmeester, Lindblad, dankt Nas uitgebreid 

voor zijn enthousiaste inzet als voorzitter.  

 

Aan alle aftredende bestuursleden wordt een doos met twee flessen wijn overhandigd als 

teken van waardering voor hun inzet. 

 

Door de voorzitter worden tevens de nieuwe kandidaat-voorzitter en kandidaat-

bestuursleden voorgedragen: 

• Kandidaat-voorzitter Susan Legêne, historica en hoogleraar politieke geschiedenis aan de 

Vrije Universiteit Amsterdam. Legêne stelt zichzelf voor aan de leden en benadrukt in 

haar introductie het belang van het KITLV en het belang van het samen optrekken van de 

Vereniging en de werkorganisatie richting de KNAW. 

• Kandidaat-vice-voorzitter Marije Plomp (tevens huidig bestuurslid). 

• Kandidaat-bestuurslid Gerard Persoon, bijzonder hoogleraar verbonden aan het Instituut 

Culturele Antropologie / Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden. Daarnaast 

bekleedt hij de IIAS (International Institute for Asian Studies) leerstoel ‘Milieu en 

Ontwikkeling: inheemse volkeren in Zuidoost-Azië’. 



• Kandidaat-bestuurslid Jacqueline Vel, post-doc onderzoekster aan het Van Vollenhoven 

Instituut van de Universiteit Leiden. 

• Kandidaat-bestuurslid Laura van Broekhoven (niet aanwezig), docent aan de Faculteit 

Archeologie van de Universiteit Leiden en curator Midden- en Zuid-Amerika van het 

Museum van Volkenkunde. 

 

Besluit: de leden gaan akkoord met de benoemingen van de voorzitter, vice-voorzitter en de 

bestuursleden. 

 

6. Verslag kascommissie 

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

financiële jaarverslag 2010 is ter inzage bij de secretaris verkrijgbaar.  

De kascommissie bestaat uit Alex Claver en Andreas Weber. Weber doet verslag: 

 

De kascommissie heeft op 18 mei 2011 het financieel jaarverslag over 2010 besproken met 

de heer A.T. van der Mark (administrateur), mevrouw I. Goedegebuur (hoofd 

bedrijfsvoering), en mevrouw J.P. Chaudron (boekhouder)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 is toegenomen als gevolg van 

herstel van de beurzen. 

• Net als in 2009 is er een exploitatieoverschot gerealiseerd, dit keer van bijna € 476. Dit 

overschot is voornamelijk toe te schrijven aan lage bank- en effectenkosten als gevolg 

van verstandig vermogensbeheer, en door lagere bestuurskosten dan begroot. 

• De kascommissie is opgevallen dat de helft van het vermogen van de vereniging in 

aandelen van Royal Dutch Shell is belegd. Hoewel deze aandelen in het verleden altijd 

een hoog rendement hebben opgeleverd, wil de kascommissie een spreiding over enkele 

grote en solide bedrijfsfondsen in overweging geven ten einde het financiële risico voor 

de Vereniging te minimaliseren. 

• 'Activiteiten in Indonesië’ zijn hoger uitgevallen dan begroot, maar dit heeft niet geleid 

tot een exploitatietekort. 

• De huidige trendmatige daling van het ledental zal op korte termijn onherroepelijk 

financiële consequenties gaan hebben, gelet op het feit dat de contributieopbrengsten 

ongeveer een kwart van de totale opbrengsten uitmaken en oorspronkelijk zelfs waren 

begroot op ongeveer een derde van de opbrengst. 

 

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

jaarverslag 2010 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 2010. 

 

7. Jaarverslag 2010 

Door tijdsgebrek kan helaas nu niet verder ingegaan op het jaarverslag 2010. Wel wordt het 

vanuit de leden nog een opmerking gemaakt over het dalende ledenaantal. 

 

8. Rondvraag 

Geen vragen. 



 

10. Sluiting 

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

wordt vervolgd met de boekpresentatie Postkoloniale monumenten in Nederland, door 

Fridus Steijlen en de lezingenmiddag ‘Seksualiteit in Indonesië en de Caraïben’. 

 

 

 

 

 


