
                

Conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering  
   Vrijdag 8 juni 2012 
   Evenementenzaal, Museum Volkenkunde, Leiden 
 
 
 
 
Aanwezig 
 
Bestuursleden: S. Legêne (voorzitter), Th. Lindblad (penningmeester), J. Bakels , L. van 
Broekhoven, E. Captain, R. Jaffe, G. Oostindie (directeur), M. Plomp, J. Vel, en I. 
Hoogenboom (secretaris). 
 
Leden: H. Almelo, R. van Albeda, E. Bakker, J. Birfelder, L. Blussé, H. Bonke, C. Brakel, Dhr. 
Brandt-Corstius, A. Bright, G.A. de Bruyne, C. Drieënhuizen, R. Dumas, M. Grijns, C. van 
Groenendaal, H.J. Helb, H. Hinzler, Mevr. Hesseling, P. ten Hoorn, T.A. Karrenbeld, 
dhr./mevr. Lammerts, J.W. Kroon, J.E.A.M. Lelyveld, A.L.M. van Loon, W. Manuhutu, D. 
Mehos, P. Nas, L. Ouwehand, F.C. Pattipilony, H. Poeze, R. Schefold, P. Schuurmans, H. 
Schulte Nordholt, E. Sitinjak, R. Storm, D. Stuart Fox, G.J. Telkamp, L.S. Vileo, F.R. van der 
Vlugt, E.D. Wassenaar, A. Weber, N. Wigard, T. Zecevic, Mevr. Zuidscherwoude. 
 
Afwezig met bericht: M. Baud, M. Begemann, E. Bogearts, E.B. Carlin, F. Colombijn, B. 
Dekker, F. Duim, Y. van Genugten, Mevr. Gulej, M. Hilhorst, C. Holtzappel, N.J.G. Kaptein, G. 
Persoon (bestuurslid), R. Robson, E. van Leeuwen-Boomkamp, P. Spyer, L. Visser, K. 
Verbaken, P. Westerkamp (bestuurslid) , C. van ’t Veer, P. Ypma 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda door de voorzitter van de 
Vereniging KITLV, prof.dr. Susan Legêne 
 
Voordat de vergadering wordt geopend stelt de voorzitter voor om een moment stil te staan 
bij het overlijden van professor Hans Teeuw op 18 mei 2012. Hierna wordt een gedeelte 
voorgelezen uit een brief van Madelon Djajadaningrat waarin zij Teeuw memoreert. 
 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter; zij heet de aanwezigen welkom.  
Bij het vaststellen van de agenda geeft een van de aanwezige leden aan het financieel 
overzicht van de vereniging in te willen zien. De voorzitter geeft aan dat de jaarrekening op 
de website van het KITLV staat en deze onder punt 5 van de agenda zal worden behandeld. 
 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 juni 2011  
 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
 
3. Mededelingen voorzitter 



 

 Ireen Hoogenboom wordt voorgesteld; zij vervangt de secretaris van de vereniging, 
Yayah Siegers, die met zwangerschapsverlof is. 

 De voorzitter meldt dat het KITLV met het personeel op 4 juni j.l. haar 161e dies heeft 
gevierd. De toekomst van het KITLV ziet er een stuk rooskleuriger uit dan een jaar 
geleden rond deze tijd. 

 De middag over Chinees-Indonesisch erfgoed op 1 juni j.l., mede georganiseerd door 
het KITLV, is succesvol verlopen. Het evenement werd bezocht door ongeveer 240 
personen. Het Chinese Indonesian Heritage Center beoogt in samenwerking met het 
KITLV oude foto’s, films, brieven en ander materiaal van Chinese families uit 
Indonesië te verzamelen, veilig te stellen en te ontsluiten voor onderzoek. 

 Stand van zaken KITLV – KNAW: de visitatiecommissie die een aantal KNAW-
instituten heeft onderzocht beoordeelde het KITLV op veel onderdelen als ‘excellent’. 
De commissie stelde vast dat de KNAW haar rol als beheerder van collecties 
verwaarloosde. In reactie hierop stelde de KNAW een contourennota op waarin, 
onder andere, wordt gesproken over een aanzienlijke investering in de 
Geesteswetenschappen, en de instituten worden geadviseerd vooral samen te 
werken op het gebied van ontsluiting van collecties. 

 Het voortbestaan van het KITLV staat niet meer ter discussie. 
KITLV Uitgeverij / Press: In verband met het beleid van de KNAW dat het uitgeven 
van boeken en tijdschriften niet tot de taken van haar instituten behoort, is er door 
de Vereniging gezocht naar een uitgever die het KITLV-fonds zou willen overnemen. 
Inmiddels is er met Brill een Letter of Intent getekend. De tijdschriften worden via 
Open Access uitgegeven. De redactie hiervan blijft in handen van het KITLV. De 
tijdschriften en boeken zullen worden uitgegeven onder imprint van Brill/KITLV. De 
overname van het fonds door Brill is financieel gunstig voor de Vereniging. Geld dat 
door de overname vrijkomt blijft binnen de werkorganisatie en zal naar Onderzoek 
gaan.  
 
De heer R. Schefold vraagt wie Brill betaalt. De voorzitter antwoordt dat de 
Vereniging betaalt en dat als gevolg daarvan de bijdrage van de Vereniging aan de 
werkorganisatie lager zal zijn. Dit bedrag dat jaarlijks aan de werkorganisatie werd 
geschonken was immers geoormerkt voor de uitgeverij. Het restant zal nu 
gereserveerd worden voor het bekostigen van een aantal activiteiten van de 
werkorganisatie.  
 
Een van de aanwezige leden vraagt wat nu de reden is waarom de KNAW haar 
voorgenomen plannen heeft gewijzigd. Volgens de voorzitter is het draagvlak voor 
het werk van KITLV bij KNAW versterkt, mede door de combinatie van de onverwacht 
krachtige lobby door het KITLV en supporters, het positieve resultaat van het 
onderzoek door de visitatiecommissie, plus het vaardige en inhoudelijk goed 
onderbouwde optreden van de directeur van het KITLV. 
 
Een van de aanwezige leden vindt de rekening van de geraadpleegde advocaten fors. 
De voorzitter antwoordt dat het advocatenkantoor een goede naam heeft, en dat het 
kantoor het KITLV van uitstekend advies heeft voorzien. Het was ook dankzij deze 
uitstekende naam dat de advocaat bepaalde personen heeft kunnen verzoeken 



ondersteunende brieven te schrijven, die gebruikt zouden kunnen worden in het 
geval de KNAW het tot een rechtszaak had laten komen. 
 
Een van de aanwezige leden wil weten hoe de boekverkoop is geregeld na de 
overnamen van het fonds door Brill. Het KITLV zal voor leden een directe service 
hebben, zodat zij digitaal de boeken kunnen bestellen. De boeken die onder imprint 
van Brill/KITLV zullen verschijnen zullen lager geprijsd zijn dan wat bij Brill 
gebruikelijk is, doordat de Vereniging zo nodig een bijdrage voor de productie 
verstrekt. De korting op de boeken voor KITLV-leden geldt ook voor andere boeken 
uitgegeven door Brill. Het aantal Engelstalige boeken dat zal verschijnen onder 
imprint van Brill/KITLV zal lager zijn dan voorheen. Het Nederlandse fonds houdt op 
te bestaan; zoals KITLV zelf Nederlandstalige boeken wil publiceren dan zal per 
manuscript, al dan niet met steun van de Vereniging, een geschikte uitgever worden 
gezocht. 
 
In reactie op een opmerking van een van aanwezige leden dat het convenant tussen 
KNAW en KITLV waarborgde dat de uitgeverij binnen de werkorganisatie zou blijven, 
licht de voorzitter het besluit om de uitgeverij uit huis te plaatsen toe. Dit laatste 
besluit moet gezien worden als een noodzakelijke stap in de strijd om het behoud 
van het instituut. De KNAW is al lange tijd van mening dat het uitgeven van 
tijdschriften en boeken in strijd is met de kernactiviteiten van de KNAW-instituten en 
heeft ook naar andere instituten toe hier naar gehandeld.  
Er zal een nieuw convenant met de KNAW moeten komen, mede omdat de KNAW 
toe wil naar een gezamenlijke beheersstructuur van de verschillende collecties van 
haar instituten. 
De heer Nas benadrukt dat een eventueel op te stellen nieuw convenant goed moet 
worden voorbereid om de band tussen KITLV-KNAW te waarborgen. De voorzitter 
meldt dat advocaten en een aantal leden met een juridische achtergrond zich zullen 
buigen over deze kwestie alvorens een nieuw convenant wordt opgesteld. 
 
Een van de aanwezige leden vraagt of de kwaliteit van de redactie gewaarborgd zal 
zijn. De directeur KITLV verduidelijkt dat de redactie de verantwoordelijkheid van het 
KITLV zal blijven; alleen het uitgeefproces is in handen van Brill. De voorzitter voegt 
toe dat het KITLV de beoordeling van manuscripten blijft doen. De recensierubrieken 
in de tijdschriften blijven bestaan. 
 
Een van de leden vraagt hoe het huidige politieke klimaat zou kunnen uitwerken op 
het KITLV. De directeur KITLV verklaart dat het KITLV een academisch instituut is, 
maar dat het wetenschappelijk beleid uiteindelijk – ook via de KNAW – wordt 
gestuurd door de politiek. Ook in de wetenschap lijkt men momenteel niet te 
ontkomen aan bezuinigingen en druk op een focus op topsectoren-onderzoek. De 
KNAW streeft nu naar een ‘federatie van instituten’, waarbinnen het KITLV zal blijven 
bestaan. De kwestie van de locatie – ‘Leiden’ – is nog niet opgelost. Zolang de 
onderhandelingen met de KNAW nog lopen is het KITLV ook in gesprek met de 
Universiteit Leiden. 
 



Een van de leden laat weten dat hij respect heeft voor de wijze waarop het KITLV de 
onderhandelingen heeft gevoerd. 
 
 
4. ‘De spagaat als uitdaging. KITLV-collecties van analoog naar digitaal … en verder’, door 
drs. Reinder Storm, hoofd Collecties KITLV 
 
Hoofd collectie licht nog enige zaken toe betreffende collecties. Op het moment worden 
verschillende stappen genomen om het ruimtegebrek in te perken. Er wordt met name veel 
gedigitaliseerd, mede dankzij de heer Nico van Rooijen.  
Een lid vraagt wie bepaalt wat er in de collectie wordt opgenomen en wat niet. Hoofd 
collectie verklaart dat de betreffende medewerkers selectief omgaan met hetgeen hen 
wordt aangeboden. 
Een van de leden merkt op dat men daar wel voorzichtig mee moet zijn, omdat na verloop 
van tijd men opeens aandacht krijgt voor zaken die voorheen van minder belang leken, en 
die dan niet bewaard blijken te zijn. 
De voorzitter dankt Reinder Storm voor de toelichting en memoreert dat deze kwestie ook 
een rol zal spelen bij het opstellen van een collectiebeleid van KNAW, i.o.m. IISG, Meertens 
Instituut en NIOD. 
 
 
5. Verslag kascommissie over 2011  
 
Namens de kascommissie verklaart Andreas Weber dat het eigen vermogen van de 
Vereniging het afgelopen jaar is gegroeid vooral door een goed rendement van de Shell-
aandelen. Het exploitatietekort voor 2011 is te verklaren door de kosten van de advocaat. 
De trendmatige daling van het ledenaantal zet door.  
De kascommissie brengt een positief advies uit.  
 
De penningmeester wordt decharge verleend. 
 
Naar aanleiding van de opmerking over het dalend ledenaantal geeft de voorzitter 
toelichting. Het dalende aantal leden is in belangrijke mate veroorzaakt doordat de 
tijdschriften via Open Acces worden gepubliceerd, en deze trend zal zich doorzetten, zonder 
dat dit betekent dat KITLV voor de lezers van de tijdschriften minder relevant is; in 
tegendeel, het gebruik van de tijdschriften neemt toe. Als vereniging kunnen we leden vast 
houden en werven door te vernieuwen met wat we de leden te bieden hebben 
(bijvoorbeeld, de korting op boeken uitgegeven door Brill), nieuwe doelgroepen benaderen 
(bijvoorbeeld, Chinees-Indonesische groep). Maar het KITLV kan ook opgevat worden als niet 
alleen een vereniging met leden, maar als een inhoudelijke netwerkorganisatie. De 
Vereniging is niet afhankelijk van de contributies. De basis voor leden van dit soort 
organisaties verandert momenteel. Draagkracht en gebruik zijn nu belangrijke factoren.  
De directeur KITLV voegt toe dat er een groeiend aantal ‘hits’ zijn van de tijdschriften via 
Open Acces, en dat deze cijfers hoger zijn vergeleken met andere instituten. 
 
6. Jaarverslag 2011  



Het jaarverslag passeert snel, vanwege de tijd en het lezingenprogramma van de middag 
waarvoor de deelnemers en toehoorders inmiddels ook zijn binnengekomen. De leden 
hebben kennis genomen van het jaarverslag.  
 
 
7. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
 
8. Sluiting 
 


