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Inleiding

Uit het persbericht van de Vereniging KITLV, 30 juni 2014
Voor het vakgebied is, gegeven de omstandigheden, de best mogelijke oplossing

Dit Jaarverslag wijkt op het eerste gezicht niet af van de verslagen over vorige

bereikt. Het collectiebeheer wordt voortgezet door de UBL, een gerenommeerde

eigen, bescheiden middelen. Na de oorlog werd de overheid de voornaamste

het nieuwe profiel dat de Akademie voor ogen had met haar instituten in de

jaren. Maar schijn bedriegt. Halverwege 2014, op 1 juli, kwam een einde aan

en professionele organisatie. Het KITLV blijft als onderzoeksinstituut behouden en

financier van een sterk groeiend instituut. Op instigatie van diezelfde overheid

Geesteswetenschappen. In het voorjaar van 2011 werd de directeur inderdaad

het KITLV zoals dat sinds 1851 bestond, als een instituut met een drieledige

mag rekenen op enige versterking. Het onderzoeksinstituut KITLV-KNAW is trots een

moest het bestuur in 1990 kiezen tussen liëring met de KNAW dan wel met een

te verstaan gegeven dat de KNAW de mogelijkheid onderzocht om het instituut,

taak – collectiebeheer, onderzoek en het publiceren van wetenschappelijk

belangrijke pijler te zijn van LeidenGlobal en rekent ook op goede samenwerking

Nederlandse universiteit, in casu de Rijksuniversiteit Leiden. Op goede gronden

zonder budget, buiten de Akademie te plaatsen. Door een krachtige lobby, waarin

werk over Indonesië en de ‘Nederlandse’ Caraïben. De eigen uitgeverij was al

met de zusterinstellingen van de Akademie. De Vereniging KITLV blijft nauw

werd gekozen voor de KNAW. In 2001 werd de Vereniging KITLV, min of meer

het eerder genoemde Convenant tussen KNAW en Vereniging een belangrijke rol

in 2012 overgedragen aan Brill; medio 2014 werd het beheer van de collecties,

betrokken bij alle facetten van het werk van het KITLV in zijn nieuwe context, en stelt

gedwongen, een instituut ‘van’ de Akademie. Het na lange onderhandelingen

speelde, kon dit gevaar worden afgewend. Enkele jaren bleef het bestaan van het

inclusief KITLV-Jakarta, toevertrouwd aan de Universiteit Leiden. Het KITLV werd

zich als actieve ledenorganisatie tot taak de eenheid te bewaken van onderzoek en

vastgestelde Convenant tussen de twee partijen legde weliswaar de financiën en

KITLV echter aan een zijden draadje hangen.

gereorganiseerd en ging verder als een uitsluitend op onderzoek gericht instituut

collectievorming.

primaire bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het instituut bij de KNAW, maar

van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Deze

Ruim twee jaar lang werd moeizaam onderhandeld tussen KNAW, Vereniging

inleiding beschrijft het pijnlijke proces dat tot deze uitkomst leidde, maar biedt

Het proces van de afgelopen jaren en de uitkomst ervan heeft, in binnen- en

betrokkenheid van het bestuur van de Vereniging bij het beleid, en voor blijvende

KITLV en KITLV-KNAW. De KNAW wenste het instituut te doen opgaan in een in

ook gelegenheid om verslag te doen van een energieke start van het ‘nieuwe

buitenland, bij tijden frustratie en boosheid opgeroepen. Het bestuur van de

vestiging in Leiden.

Amsterdam te vestigen overkoepelend KNAW Humanities Centre met sterke

KITLV’. Waar voorheen uitvoerig werd gerapporteerd over de resultaten van de

Vereniging KITLV heeft meermalen moeten concluderen dat de opstelling van de

afdeling Collecties en het KITLV-Jakarta is dit niet meer aan de orde. Voortaan is

KNAW indruiste tegen de geest en letter van de afspraken die werden gemaakt toen

Tien jaar ging dat goed, heel goed zelfs, kan achteraf worden vastgesteld. Het

KITLV als de Universiteit Leiden is steeds aangegeven dat het KITLV nergens beter

Onderzoek de kern van het Jaarverslag; daarnaast is er ruime aandacht voor de

de Vereniging in 2001 het instituut in beheer overdroeg aan de Akademie. Niettemin

instituut floreerde, de middelen en formatie namen toe, het onderzoeksprofiel

op zijn plek zou zijn dan op de Leidse campus. Hiervoor toonde het bestuur van

wijze waarop het instituut, in samenwerking met de Vereniging KITLV, zijn kennis

is er reden voor vertrouwen in de toekomst. De op 30 juni gemaakte afspraken bieden

werd versterkt en opeenvolgende internationale evaluatiecommissies gaven

de KNAW zich gevoelig. De voorzitter van de Vereniging en de directeur van het

breder deelt.

voldoende basis om vanuit het KITLV, in nauwe samenwerking met UL en KNAW, het

het KITLV uitstekende en bovendien steeds betere beoordelingen. Vanaf

KITLV bleven zich op het standpunt stellen dat collectiebeheer en onderzoek aan

vakgebied verder te ontwikkelen. Het bestuur van de Vereniging KITLV vertrouwt erop

2010 verslechterde de situatie echter. Bezuinigingen van een terugtredende

elkaar verbonden moesten blijven; dat verandering van standplaats, gezien het

Splitsing en doorstart

dat UL en KNAW de verantwoordelijkheid die zij vandaag op zich hebben genomen

overheid speelden daarbij een rol, maar vooral het kantelende beleid van de

eigen werkterrein en de landelijke en internationale profilering van de Universiteit

De recente ontwikkelingen vinden hun oorsprong in de stapsgewijze overgang

blijvend zullen eerbiedigen.

KNAW. Eind 2010 werd het duidelijk dat op het Trippenhuis, het bestuurlijk

Leiden, geenszins voor zich sprak en in tegenspraak was met het Convenant; en dat

centrum van de KNAW, werd gedacht aan het ‘uitfaseren’ van het KITLV, uit

er geen enkele wetenschappelijke of bestuurlijke rechtvaardiging was om juist het

bezuinigingsoverwegingen en omdat het instituut minder goed zou passen in

KITLV zo hard aan te pakken.

(1990-2001) van het KITLV naar de KNAW. Van 1851 tot 2000 werd het KITLV
bestuurd door de Vereniging KITLV. Voor de oorlog draaide het instituut op
4

bood stevige garanties voor het voortbestaan van het instituut, voor blijvende
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nadruk op de e-humanities en een sterk afgezwakt collectieprofiel. Door zowel het
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Inmiddels hadden Vereniging KITLV en KITLV-KNAW wel moeten instemmen met

KITLV (collectievorming, onderzoek, uitgeverij) waren er toen nog twee over.

het opgeven van de KITLV Press, na sterke pressie van de KNAW die deze activiteit

het oordeel van het KITLV tekende zich een ontwikkeling af die zou leiden tot

in het land alleen maar slechter was, getuige de deconfiture van het Koninklijk

opheffing van het instituut zonder enige garantie dat de missie (collectievorming

Instituut voor de Tropen, werd besloten het best mogelijke resultaat te halen uit de
onderhandelingen met de KNAW en nu ook met de UL.

niet passend vond voor wat zij primair als een onderzoeksinstituut wilde zien. Zo

Een impasse ontstond toen het KITLV zich, samen met het NIOD, begin

en onderzoek) in het nieuwe Humanities Centre van de KNAW blijvend zou worden

werd in 2012 de KITLV Press overgedragen aan Brill Publishers, hetgeen het ontslag

2013 terugtrok uit het overleg met de zusterinstellingen dat moest

doorgezet. Vervolgens werd een doorbraak bereikt zonder directe bemoeienis van

van verschillende medewerkers betekende. Van de drie traditionele taken van het

leiden tot een clustering van de GW-instituten van de Akademie. Naar

de Vereniging KITLV of KITLV-KNAW. Het bestuur van de KNAW en het College van

Vanzelfsprekend wekte dit langdurige proces bezorgdheid bij de leden van

Bestuur van de Universiteit Leiden kwamen in de zomer van 2013 overeen dat het

de Vereniging KITLV, de internationale gemeenschap van Indonesianisten

KITLV zou worden gesplitst, waarbij het KITLV als onderzoeksinstituut van de KNAW

en Caribisten, en uiteraard bij het personeel van het instituut. Wat dit laatste

Tekst website KITLV 30 juni 2014

op de Leidse campus gehuisvest zou worden en het beheer van de collecties van de

betreft, de werknemers zijn sinds de eerste dreigende berichten eind 2010

Op 30 juni 2014 hebben de KNAW, de Universiteit Leiden en de Vereniging KITLV een aantal overeenkomsten getekend inzake de toekomst van het KITLV. De Vereniging KITLV vertrouwt

Vereniging KITLV, met inbegrip van KITLV-Jakarta, zou worden overgenomen door de

voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, waarbij de lokale

het beheer van haar wereldbefaamde collecties toe aan de bibliotheek van de Universiteit Leiden (UBL), het KITLV gaat verder als een onderzoeksinstituut van de KNAW, nauw ingebed

Leidse Universiteitsbibliotheek (UBL). Dit principeakkoord zou verregaande financiële

Onderdeelscommissie – onderdeel van de Ondernemingsraad van de KNAW

in de Leidse universitaire omgeving maar tevens blijvend verbonden met de overige geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW. Een deel van de medewerkers van de huidige

en personele consequenties hebben: ruwweg een derde van het budget van het

– onder voorzitterschap van Fridus Steijlen een bijzonder constructieve rol

afdeling Collecties van het KITLV gaat over naar de UBL; helaas kon aan een ander deel van de medewerkers collecties in de nieuwe opzet geen dienstverband worden aangeboden.

KITLV zou worden overgedragen van KNAW aan UL, waarbij de UBL ongeveer de

speelde. Bij het bepalen van het beleid en de strategie werkten de voorzitter van

helft van het personeel van de afdeling Collecties alsmede enkele ondersteunende

de Vereniging (eerst Peter Nas, hoogleraar aan de UL, vervolgens Susan Legêne,

De president van de KNAW, Hans Clevers, en de rector magnificus van de Universiteit Leiden, Carel Stolker, spraken hun vertrouwen uit in het KITLV en in de onderlinge samenwerking

medewerkers zou overnemen; de andere helft zou worden ontslagen. KITLV-Jakarta

hoogleraar aan de Vrije Universiteit) en de directeur van het KITLV nauw met elkaar

inzake de toekomst van het KITLV. Susan Legêne, voorzitter van de Vereniging KITLV, oordeelde kritisch over de opstelling van de KNAW, maar sprak niettemin haar vertrouwen uit in de

zou niet langer onder het KITLV vallen, ook de werknemers in Indonesië zouden dus

samen. Nauw werd er ook samengewerkt met de Wetenschapscommissie van het

nieuwe constellatie. Kurt de Belder, directeur van de UBL, dankte de Vereniging KITLV voor het in de UBL gestelde vertrouwen en gaf aan hoe de UBL zich de komende jaren verder hoopt te

een nieuwe werkgever krijgen. Het onderzoeksinstituut KITLV zou verder gaan met

instituut, eerst voorgezeten door Mario Rutten (hoogleraar aan de Universiteit van

ontwikkelen op het terrein van de area studies, in het bijzonder ten aanzien van Indonesië en de Caraïben.

ongeveer een derde van het oorspronkelijk budget, aan te vullen met nieuwe, op

Amsterdam), vervolgens door Ernst Hirsch Ballin (hoogleraar aan de Universiteit

verjonging en vernieuwing gerichte onderzoeksmiddelen. De KNAW beoogde tevens

van Tilburg en de Universiteit van Amsterdam). De leden van de Vereniging

een forse bezuiniging te realiseren.

werden regelmatig geïnformeerd en waar mogelijk betrokken in het proces; op

De directeur van het KITV, Gert Oostindie, benadrukte dat het ‘nieuwe’ onderzoeksinstituut KITLV-KNAW voortvarend van start gaat en sprak zijn vertrouwen uit dat de KNAW, de

twee opeenvolgende ledenvergaderingen ondersteunden zij, zij het soms met

Universiteit Leiden en de onderzoekers zelf hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het instituut ook in de verdere toekomst zullen blijven dragen. Ernst Hirsch Ballin, voorzitter van de

6

Wetenschapscommissie van het KITLV, onderstreepte het belang van de nieuwe samenwerking tussen KNAW, UL en de Vereniging, die het KITLV in staat stelt zich als KNAW-instituut nog meer

Het instituut stond voor een voldongen feit. Bovendien liet het ministerie van

grote aarzeling, de gekozen strategie en uiteindelijk ook de uitkomsten van de

te richten op grensverleggend interdisciplinair onderzoek en de opleiding van jonge onderzoekers; de Wetenschapscommissie ziet het als haar taak om het KITLV hierin te ondersteunen.

OCW blijken het principeakkoord te ondersteunen. Aangezien de situatie elders

onderhandelingen.
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Misssion statement
Het KITLV is een instituut van wereldnaam dat zich richt op onderzoek naar ZuidoostDe uitwerking van het principeakkoord was enerzijds een verademing omdat de

programma, op basis waarvan zowel de KNAW als de UL drie aio’s financiert

die veel goeds beloven. Veel hangt ook af van het elan dat de

Azië en de Caraïben – met het accent op Indonesië en de ‘Nederlandse’ Caraïben –

betrokken partijen met onderling respect streefden naar een goede uitkomst,

voor het KITLV; de gehele overeenkomst heeft een looptijd van tien jaar, het aio-

onderzoekers van het ‘nieuwe’ KITLV weten uit te stralen en

vanuit een interdisciplinair en vergelijkend perspectief. Op basis van de topcollecties

anderzijds voor het KITLV een bijzonder pijnlijk proces gezien de ingrijpende

programma werd gestart met de intentie dit langdurig te laten doorlopen, maar

waar te maken, en van de wijze waarop voormalige KITLV’ers

van het KITLV, die thans bij de Universiteitsbibliotheek Leiden zijn ondergebracht,

gevolgen op institutioneel, maar ook op persoonlijk vlak – conform de afspraken

de KNAW was ondanks aandringen van KITLV en UL nog niet bereid dit vast te

hun deskundigheid en toewijding kwijt kunnen bij hun nieuwe

bestuderen de onderzoekers (dis)continuïteiten tussen de (pre)koloniale en de

tussen KNAW en UL en het eenzijdig door de KNAW vastgestelde nieuwe budget

leggen. Vervolgens ondertekenden de voorzitter van de Vereniging en de directeur

werkgever, de UBL. Want ook dat was onderdeel van de deals

postkoloniale periode en dragen zij met empirisch en theoretisch onderzoek bij aan

van het KITLV zouden uiteindelijk elf medewerkers van het instituut overgaan

van de UBL, Kurt de Belder, de overeenkomst die voorziet in overname van het

die de afgelopen tijd werden gemaakt. Eerder moesten al

bredere debatten over de kronkelige wegen van de globalisering. Het KITLV onderhoudt

naar de UBL, twaalf medewerkers hun baan verliezen. De meesten van die laatste

beheer van de collecties door de UBL; de tot 1 juli 2014 geacquireerde collecties

medewerkers van de KITLV Press worden ontslagen, medio

actieve contacten met de internationale academische gemeenschap en met (inter)

groep hadden, moet helaas worden vastgesteld, ultimo 2014 nog geen ander

blijven bezit van de Vereniging, de acquisitie nadien wordt eigendom van de UBL,

2014 ging de ene helft van het collectiepersoneel over naar

nationale overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties, de media en de bredere

werk gevonden. Ook fysiek was de transitie ingrijpend: de eigen leeszaal – voor

met uitzondering van sporadische eigen acquisities van de Vereniging. Tevens is

de UBL, maar verloren de anderen hun werk. De onderzoekers

samenleving. Het KITLV is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van

veel bezoekers het hart van het instituut – werd gesloten, een groot aantal kamers

vastgelegd dat KNAW, UL, Vereniging KITLV en directie KITLV minimaal eenmaal per

bleven achter in wat ooit ons aller huis was. Dat doet pijn,

Wetenschappen (KNAW).

kwam leeg te staan omdat medewerkers verhuisden naar de UBL dan wel hun

jaar in een ‘Stuurgroep KITLV’ overleggen over alle zaken rond het KITLV.

heeft velen onder ons de afgelopen jaren en vooral maanden

baan, op termijn, zullen verliezen.
Naar het oordeel van de leiding van Vereniging en instituut KITLV werd de, onder

8

vaak ook opstandig en verontwaardigd gemaakt. Daarom

In de uitwerking van het mission statement wordt sterke nadruk gelegd op

stemt dit fotoboekje nu vooral weemoedig.

interdisciplinariteit, een breed bronnengebruik (archiefonderzoek, veldwerk, tekst-

Op 30 juni 2014 werd uiteindelijk tijdens een bijeenkomst op de bestuurskamer

deze omstandigheden, beste en meest toekomstbestendige oplossing gevonden.

van het Leidse College van Bestuur een drietal overeenkomsten getekend

Uit de (hier afgedrukte) berichten die het KITLV op zijn eigen website plaatste,

Het onderzoeksinstituut

belangrijkste langlopende onderzoeksthema’s worden genoemd Staat, geweld en

die deze splitsing van het ‘oude’ KITLV bezegelden en de doorstart van het

als ook uit het persbericht van de Vereniging, sprak die overtuiging – naast een

In de aanloop naar het nieuwe onderzoeksinstituut

burgerschap en Mobiliteit en identiteit. Beide thema’s zijn relevant voor de processen

‘nieuwe’ onderzoeksinstituut KITLV vastlegden. De president van de KNAW Hans

kritische beoordeling van de rol van de KNAW in het gehele proces. In een nadien

werd uiteraard niet alleen onderhandeld over

van postkoloniale staatsvorming en globalisering in Zuidoost-Azië en het Caraïbisch

Clevers en de rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van

aan alle medewerkers uitgereikt ‘gedenkboekje’ werden, onder het kopje ‘Weemoed

financiële en organisatorische kwesties, maar werd ook

gebied als geheel. Deze thema’s zijn met elkaar verbonden vanwege de onderling

de UL Carel Stolker ondertekenden het akkoord dat voorziet in de overname

en trots’, de vele emoties die proces en uitkomst hadden opgeroepen zonder

nagedacht over een sterke profilering. In overleg met

samenhangende vragen over machtsdynamiek, betekenis en verbondenheid. Het KITLV

van collectiebeheer door de UBL, de handhaving van het onderzoeksinstituut

omweg benoemd: Deze oplossing is zo toekomstbestendig als de betrokken partners

de Wetenschapscommissie werd een nieuw mission

wil deze thema’s vertalen in agendabepalende onderzoeksprojecten, uitgevoerd door

KITLV-KNAW op de Leidse campus, en de gezamenlijke investering in een aio-

betrouwbaar zullen blijken te zijn; er zijn plechtige woorden gesproken en ondertekend

statement vastgelegd (zie kader).

teams van senior wetenschappers, postdocs, promovendi en visiting fellows.
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Aan het eind van het verslagjaar kon worden geconcludeerd dat de ‘doorstart’ in

De productiviteit van de KITLV-onderzoekers lag ook in het afgelopen jaar hoog,

organiseerde het KITLV daarom enkele seminars en,

grote lijnen goed is verlopen. Het KITLV had eind 2014 een personeelsbestand van

kwalitatief en kwantitatief, ook in vergelijking met andere KNAW-instituten. In het

in samenwerking met de Vereniging, een zeer goed

bijna 25 fte, plus een wisselend aantal extern gefinancierde onderzoekers. Naast de

afgelopen jaar werden vier grote onderzoeksaanvragen ingediend, drie bij NWO

bezochte publieksmiddag over de dekolonisatieoorlog

vaste kern van senior onderzoekers zijn de meeste medewerkers ofwel promovendi

en een bij de ERC. Terwijl alle vier goed tot zeer goed werden beoordeeld, werd

in Indonesië, 1945-1950. In het kader van de launch van

of postdocs, ofwel werkzaam via het fellowship-programma van het KITLV. De

uiteindelijk alleen het voorstel van Oostindie, ‘Confronting Caribbean challenges’

de Asian Library van de UBL verzorgde Fridus Steijlen,

splitsing van het instituut impliceerde weliswaar een significante krimp, maar

gesubsidieerd (NWO). De concurrentie is groot, het afwijzingspercentage bij NWO

met medewerkers van de UBL, een tentoonstelling over

tevens verjonging van het personeel. Dit werd nog versterkt door het verlengen

en de ERC ligt inmiddels gemiddeld ruim boven de 80 procent. Het ambitieniveau

collecties en onderzoek van het KITLV.

van kortlopende aanstellingen van drie postdocs – uit het Vernieuwingsfonds van

van het KITLV ligt op 40 procent externe onderzoeksmiddelen, maar de realiteit

de KNAW – en het aantrekken van drie aio’s. In het onderzoeksprogramma naar

is dat dit steeds moeilijker te realiseren zal zijn. Met een eigen Veni-beurs startte

In 2014 werd het nieuwe secretariaat van de European

‘Nederlands militair optreden in Indonesië, 1945-1950’ is bovendien tot grote

Antoinette Schapper het onderzoek ‘The evolution of the lexicon; Explorations in

Association of Southeast Asian Studies (EuroSEAS) bij

tevredenheid gebruik gemaakt van stagiairs op MA-niveau.

lexical stability, semantic, shift and borrowing in a Papuan language family’. Met

het KITLV ondergebracht. Dit secretariaat staat onder

een beurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds begon Tom van den Berge aan zijn

verantwoordelijkheid van Schulte Nordholt en Yayah

biografie I.S. Kijne, een zendeling in Nieuw-Guinea.

Siegers. Er werd een nieuwe website gemaakt

Het KITLV heeft thans vier hoogleraren onder zijn onderzoekers. Nieuw is
de overstap van Henk Schulte Nordholt van de VU naar de UL, waar hij per 1

(www.euroseas.org) en in samenwerking met de

november vanwege het KITLV is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Geschiedenis

De reorganisatie en transitie van het KITLV is uitdrukkelijk geplaatst in de sfeer

collega’s in Wenen werd de voorbereiding van de

van Indonesië’ bij de Faculteit Geesteswetenschappen. Het boek Asian Tigers,

van intensivering samenwerking met de UL en participatie in LeidenGlobal, het

achtste EuroSEAS conferentie ter hand genomen,

African Lions: Comparing the Development Performance of Southeast Asia and

samenwerkingsverband van de instituten voor area studies, ‘para-universitaire’

die van 11-14 augustus in Wenen zal plaatsvinden.

Africa, (Leiden: Brill, 2013) waarvan Henk Schulte Nordholt samen met Ton Dietz,

instituten zoals het Afrika Studie Centrum, het KITLV, het Museum Volkenkunde

In juni werd de eerste EuroSEAS PhD Masterclass

Bernard Berendsen en Roel van der Veen redacteur is, won een Choice Outstanding

en het Rijksmuseum van Oudheden. Een uitdaging daarbij was ook het ‘nieuwe’

georganiseerd met collega’s van de Universiteit van

Academic Title Award 2014.

KITLV goed voor het voetlicht te brengen. Mede in het kader van LeidenGlobal

Amsterdam. Direct daarna vond de jaarlijkse Southeast
Asia Update plaats in het IISG-KNAW in Amsterdam.

10
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Afdelingen
Onderzoek
Er vond in het verslagjaar onder de onderzoekers van het KITLV een substantiële verjonging plaats. Uit de
vernieuwingsgelden van de KNAW werden drie tijdelijke postdocs aangesteld, terwijl er binnen een nieuw
NWO-project twee postdocs werden geworven. Daarnaast komt er door een gezamenlijke inspanning van
KNAW en UL ruimte voor zes aio-plaatsen, en leverde het NWO-project eveneens een aio-plaats op. Gevoegd
bij de twee Veni-onderzoekers die reeds aan het KITLV zijn verbonden, komt het aantal nieuwe onderzoekers
op veertien die in 2014-2015 zijn of worden aangesteld, nog afgezien van een gestage stroom stagiairs die
betrokken zijn bij het onderzoek naar militair geweld in Indonesië tussen 1945 en 1950.
Er is in 2014 hard gewerkt aan nieuwe onderzoeksvoorstellen. In december zijn vier Veni- en één NWOaanvraag ingediend. Om elkaar beter te leren kennen en voorstellen en onderzoeksplannen te bespreken zijn
de periodieke Entre nous bijeenkomsten ingesteld waarin alle onderzoekers meedoen aan openhartige en
productieve discussies.
Als gevolg van de reorganisatie was het aantal fellows dat dit jaar aan het KITLV was verbonden, minder
dan in voorafgaande jaren. Vijftien fellows, die verbonden waren met onderzoeksprojecten, ontvingen een
fellowship, terwijl vijf associated fellows onderzoeksfaciliteiten kregen. De omvang van de onderzoeksgroep
bedroeg op jaarbasis 18 fte. Er werden zes peer reviewed monografieën, acht geredigeerde bundels,
27 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en 64 hoofdstukken in geredigeerde bundels, en één
gerefereerde congresbijdrage gepubliceerd. Daarmee blijft de wetenschappelijke productie en de kwaliteit
daarvan onveranderlijk hoog.
12
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Nieuwe projecten
Confronting Caribbean challenges

14

Confronting Caribbean challenges

De vier projecten van dit onderzoeksprogramma komen voort uit verschillende

NWO honoreerde het door Oostindie ingediende onderzoeksvoorstel ‘Confronting Caribbean

wetenschappelijke benaderingen en disciplines, waaronder geschiedenis,

challenges; Hybrid identities and governance in small-scale island jurisdictions’. NWO

politicologie en bestuurskunde, (culturele) antropologie, economie, en

financiert twee postdocs en één aio; het KITLV voegt daar een tweede aio aan toe.

communicatie en mediastudies. Alle deelprojecten zijn echter gericht op een

Dit onderzoek beoogt op basis van historisch en contemporain onderzoek naar de implicaties

aantal kernthema’s die het onderzoeksproject als geheel van cohesie voorzien.

van kleinschaligheid, non-soevereiniteit en migratieprocessen, een scherper beeld te

In de eerste plaats zullen alle deelprojecten zich bezighouden met de intensieve

construeren van de hedendaagse politiek en van discussies over eilandelijke identiteiten

migratie die op alle zes de eilanden van het Koninkrijk heeft plaatsgevonden, en

van de postkoloniale Antillen. De Nederlandse Antillen bestaan niet meer. Sinds 2010 zijn

de gevolgen die dit heeft gehad voor de identiteit(en) van de eilandbewoners. De

Aruba, Curaçao en Sint Maarten autonome landen binnen het Koninkrijk; Bonaire, Sint

migratie is een historisch maar geenszins afgesloten fenomeen met duidelijke

Eustatius en Saba werden bijzondere gemeentes van Nederland. Onderling verschillen de

effecten op hedendaagse politieke scheidslijnen. Een tweede thema dat in elk

eilanden aanzienlijk in schaal, cultuur en geschiedenis. Wat zij delen is een sterk ambivalente

van de deelprojecten terugkeert is de kleinschaligheid van de eilanden die niet

verhouding tot hun voormalige kolonisator. Uit veelal pragmatische motieven wijst de

alleen politieke en bestuurlijke effecten heeft, maar ook het functioneren van de

overgrote meerderheid van de Antilliaanse bevolking onafhankelijkheid af, maar gelijktijdig

media beïnvloedt, alsook de mogelijkheden voor economische ontwikkeling en

leeft er wantrouwen, onbehagen en onvrede over wat wel wordt betiteld als de Nederlandse

de rol die cultureel erfgoed en natuurbehoud daarin kunnen spelen.

‘rekolonisatie’. Deze ambivalentie wordt vertolkt in de politieke arena, maar evenzeer in de

Ten slotte wordt in alle deelprojecten de context meegewogen van de recente

vertogen over een unieke, in de geschiedenis gewortelde identiteit van elk eiland.

politieke hervormingen, die enerzijds een voortzetting behelzen van de non-

De onderzoeksgroep bestaat uit de postdocs Jessica Roitman (sociale geschiedenis van de

soevereine politieke status en de bijbehorende postkoloniale impasse, maar

Bovenwinden) en Wouter Veenendaal (bestuurlijke processen en reacties op Nederlandse

anderzijds ook een hele nieuwe periode voor de eilanden hebben ingeluid.

interventies), de aio’s Stacey MacDonald (bestuurlijke en maatschappelijke dynamiek op de

Met uitzondering van Aruba hebben alle eilanden nu te maken met actieve

BES-eilanden inzake cultureel erfgoed en natuurbescherming) en Sanne Rotmeijer (invloed

Nederlandse betrokkenheid, wat vanzelfsprekend ingrijpende gevolgen heeft

van de traditionele en nieuwe media op politieke processen en vertogen over insulaire

voor het alledaagse leven van de eilandbewoners, en de vraag hoe en waarmee

identiteiten), alsmede Oostindie zelf.

zij zichzelf identificeren.
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The making of Middle Indonesia
The evolution of the lexicon

Wat houdt Indonesië bij elkaar? Deze vraag staat centraal in The making of Middle

Met het door NWO gefinancierde Veni-project ‘The evolution of the lexicon; Explorations

Indonesia; Kupang in the 1950s (Leiden: Brill, 2014) van Gerry van Klinken.

in lexical stability, semantic shift and borrowing in a Papuan language family’ keert de

Indonesië heeft ongeveer tweehonderd middelgrote provinciesteden, waarover

taalkunde terug op het KITLV. In dit onderzoek doet Antoinette Schapper een vergelijkende

weinig bekend is. Toch spelen de middenklassen die deze steden domineren een

studie naar de ontwikkeling van de Papoeatalen in het zuidoostelijke deel van Indonesië.

belangrijke rol omdat zij de verbindende schakel vormen tussen regio en staat. ‘Middle

Surveys en veldwerk op Timor, Alor en Pantar worden gecombineerd om een beeld

Indonesia’ is de nieuwe term waarmee deze sociaal-politieke zone wordt aangeduid.

te construeren van de invloed op het lexicon van het sociaal-culturele contact tussen

Dit boek onderzoekt de opkomst van een regionale middenklasse in het

Papoease en Austronesische sprekers. Als uitgangspunt van het onderzoek publiceerde

provinciestadje Kupang op het eiland Timor in het oosten van de archipel. Het volgt

Schapper het eerste deel van een grammatica van de Timor-Alor-Pantar taalfamilie.

de geschiedenis van leidende figuren uit de plaatselijke middenklasse en dient als

Daarnaast begon Schapper aan een groot woordenboek van Bunaq,

een venster op algemene processen van machtsvorming in Indonesië tussen de

een Papoeataal van Timor.

laat-koloniale periode en de opkomst van de Nieuwe Orde. De invloed van de staat
werd gekanaliseerd via persoonlijke netwerken waarbinnen plaatselijke ambtenaren,
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O mijn land Papoea

journalisten, onderwijzers, evangelisten, activisten, militairen en kleine handelaren de

Tom van den Berge kreeg een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds om onderzoek

lokale boerenbevolking kennis lieten maken met de nieuwe republiek.

te doen naar het leven van Izäak Samuel Kijne (1899-1970), die van 1923 tot 1958 zendeling

Tegelijkertijd leidde toenemende ongelijkheid tot oplopende spanningen. Naarmate

was in Nieuw-Guinea. Het project ‘O mijn land Papoea’ wil door middel van een biografie

fondsen en andere materiële middelen van de staat toenamen en de regio’s bereikten,

over Kijne de verhouding onderzoeken tussen religie, kolonialisme en dekolonisatie. In

werden lokale middenklassen steeds belangrijker omdat zij de bevolking in ruil

het bijzonder richt het onderzoek zich op de verhouding tussen zending, missie, etniciteit,

voor politieke loyaliteit hier toegang toe konden verlenen, terwijl anderen werden

Papoeatalen en -culturen, onderwijs, koloniaal bestuur, nationalisme en staatsvorming.

buitengesloten. Delen van de regionale middenklassen slaagden erin om met

Welke rol heeft Kijne hierin gespeeld en wat heeft hij voor Papoea betekend?

behulp van politieke bondgenoten boven hen een repressieve macht te ontwikkelen

Van den Berge was ook betrokken bij de voorbereiding van een meerdaagse workshop over

ten koste van buitengesloten groepen. Deze spanningen kwamen in 1965-1966

moderniteit in laat- en postkoloniaal Zuidoost-Azië, in het kader waarvan Susie Protschky

tot gewelddadige uitbarstingen die diepe littekens in de samenleving hebben

(Monash University) als fellow een position paper schreef.

achtergelaten.
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Nieuwe aanvragen
Vier postdocs hebben in 2014 een Veni-voorstel ingediend. Het voorstel van David

groep van Chinese afkomst in het laat-koloniale Nederlands-Indië. Dit corpus bevat

diversiteit te stimuleren. Dit voorstel onderzoekt of deze verwachtingen

Rosemarijn Hoefte bereidde een nieuw vergelijkend onderzoek voor naar de Drie

Kloos heeft vrouwelijk islamitisch leiderschap in Zuidoost-Azië tot onderwerp.

een schat aan informatie over het dagelijks leven van de stedelijke middenklasse

daadwerkelijk worden ingelost op Jamaica en Trinidad en Tobago.

Guiana’s die een aparte geschiedenis van Brits, Frans en Nederland koloniaal gezag

Vrouwelijke islamitische leiders worden steeds belangrijker, maar het onderzoek

in Nederlands-Indië. Alle in Leiden aanwezige edities van de publicaties Sin Po en

op dit terrein beperkt zich tot nu toe voornamelijk tot de rol van vrouwen in

Hoakiao zijn inmiddels gedigitaliseerd. In samenwerking met de UB wordt er nu

Vincent Traag, als postdoc verbonden aan het ‘Shifting elite networks’ project

landen zich in toenemende mate op het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika. Dit

de islamitische schriftelijke traditie. Dit project onderzoekt hoe vrouwelijke

gekeken naar mogelijkheden om een digitale Sino-Maleise database te maken.

heeft een Veni-voorstel ingediend over sociale bewegingen en mobiele telefoon

leidt tot verstrekkende economische, politieke en sociaal-culturele gevolgen die

leiders gebruik maken van beelden om te communiceren met hun publiek. Het

Daarin zullen ook de in 2005 gedigitaliseerde Sino-Maleise romans worden

netwerken in West-Afrika. Protesten spelen een belangrijke rol in maatschappelijke

nog nauwelijks in kaart gebracht zijn.

centrale uitgangspunt is dat visuele communicatie, zoals uitgedrukt in kleding en

ondergebracht. Het onderzoek maakt gebruik van deze digitale infrastructuur om

ontwikkelingen. Dit onderzoek wil deelname aan protest in kaart brengen aan de

lichaamstaal een belangrijk onderdeel vormt van de manier waarop vrouwelijke

efficiënt een groot corpus te kunnen doorzoeken en hierin patronen te kunnen

hand van mobiele telefoongegevens. Deze bevatten een schat aan informatie over

religieuze autoriteiten invloed uitoefenen op de constructie, verbeelding en

ontdekken. Hierin sluit zijn onderzoek aan bij recente eHumanities-projecten

de wijze waarop mensen met elkaar verbonden zijn en kunnen gebruikt worden

(in sommige gevallen) de ondermijning van gender-gerelateerde religieuze

binnen de KNAW. Christina Firpo (Cal Poly San Luis Obispo) adviseerde als fellow bij

om te traceren hoe deelnemers aan sociale bewegingen worden gemobiliseerd.

normen. De focus op Zuidoost-Azië is belangrijk omdat de wetenschappelijke

de opzet van het project.

literatuur over de islam zich nog steeds concentreert op het Midden-Oosten en
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kennen die zich in een betrekkelijk isolement voltrok. Momenteel richten de drie

Daarnaast zijn er nog twee nieuwe projecten in voorbereiding. Marieke

de Arabische wereld. Bovendien staat Zuidoost-Azië bekend om de relatief sterke

Emiel Martens werkte in 2014 aan zijn onderzoek naar media en toerisme in het

Bloembergen verrichtte verkennend onderzoek voor haar nieuwe project ‘Moral

positie van vrouwen in de publieke sfeer. In dit project wordt gebruik gemaakt

Caraïbisch gebied. In het kader van zijn boek naar de vroege Jamaicaanse film- en

geographies; Indonesia and Greater India’ en presenteerde papers op conferenties

van historische bronnen, etnografische methoden en visuele technieken. Miriam

toerismegeschiedenis deed hij archiefonderzoek in zowel Kingston en Londen

in India, Frankrijk, Indonesië, Engeland en de Verenigde Staten. In december

Kuenkler (Princeton University) was gedurende een drietal maanden fellow om een

en bezocht hij het Trinidad and Tobago Film Festival. Verder schreef Martens

diende zij samen met prof. Nira Wickramasinghe (UL), een aanvraag in bij NWO

workshop over dit onderwerp mede voor te bereiden.

verschillende artikelen en diende hij een Veni-voorstel in over de rol van de

voor een klein programma. Sraman Mukerjee (Nalanda University, India) leverde als

creatieve industrie in het Caraïbisch gebied. Beleidsmakers en wetenschappers

fellow een bijdrage aan dit project.

Het onderzoek van Tom Hoogervorst richt zich op kranten, stuiverromannetjes,

hebben hooggespannen verwachtingen van de creatieve industrie. Wereldwijd

advertenties en pamfletten geschreven door de peranakans, een Maleis-sprekende

wordt deze gezien als belangrijk middel om economische groei en culturele
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Lopende projecten

Geweld en geweten; De Indonesische dekolonisatie en het
ongemakkelijke verleden van Nederland
Op 10 december organiseerde het KITLV in het Museum Volkenkunde in Leiden een

From clients to citizens? Emerging citizenship in

Ondanks grote bijval in de pers kwam er nog geen overheidssubsidie

symposium over de Indonesische dekolonisatieoorlog (1945-1949). Drie prominente

democratising Indonesia.

voor het gezamenlijke initiatief (juni 2012) van KITLV, NIMH en NIOD

onderzoekers – Christian Gerlach (Universiteit van Bern), Remco Raben (Universiteit

KITLV voerde de laatste twaalf jaar een reeks

voor een breed onderzoeksprogramma naar het Nederlands militair

Utrecht) en Abdul Wahid (Universitas Gadjah Mada) – benadrukten de noodzaak van

onderzoeksprogramma’s uit over lokale politiek in Indonesië.

optreden in Indonesië, 1945-1950. Intussen verricht het KITLV dit

een breed historisch onderzoek naar het Nederlands-Indonesisch conflict. In hun

Achtereenvolgens werden de gevolgen van democratisering

onderzoek met eigen middelen, maar onverminderd wordt gepoogd

lezingen gingen zij respectievelijk in op het verband tussen de hongersnood van de

en decentralisatie, de veranderingen in de structuur van de

hiervoor overheidssteun te verwerven. De inmiddels substantiële

jaren veertig en de gewelddadige militaire conflicten uit die periode; de connecties

staat, de politiek-economische dynamiek op het provinciale

onderzoeksgroep onder leiding van Oostindie bestond reeds uit

tussen het Nederlands en Indonesisch geweld; en de uitdaging die een nieuwe generatie

niveau en de aard van burgerschap onderzocht.

leden van de vaste onderzoeksgroep van het KITLV alsmede stagiairs;

Indonesische historici wacht bij het begrijpen en het schrijven van hun eigen verleden.

Het huidige onderzoeksprogramma richt zich op een

onderzoekscoördinator is Ireen Hoogenboom. Dit team werd in

Daarop volgde het debat ‘Van verhitte debatten tot koudwatervrees?’, ingeleid door Gert

aantal aan elkaar gerelateerde vragen. Hoe zien burgers

2014 versterkt met postdoc Bart Luttikhuis en aio Christiaan Harinck.

Oostindie en gemodereerd door Marjan Schwegman (NIOD). De deelnemers werden

deze transformatie? En hoe zien zij hun rol als burger? Hoe

Het onderzoek richt zich thans op identificatie en onderzoek van

het met elkaar eens dat een grootschalig onderzoek van belang is en dat voor een

verhouden patronage, cliëntelisme en democratie zich tot

nieuwe bronnen in het Nationaal Archief, alsmede een brede, mede

evenwichtig beeld de Indonesische kant van het verhaal niet kan ontbreken.

elkaar? Onder welke omstandigheden doen burgers een

met Leidse studenten uitgevoerde analyse van egodocumenten

Speciaal voor deze middag was er bij de ingang van de zaal een fototentoonstelling

beroep op hun rechten en wanneer maken zij gebruik van

van (voormalige) militairen in Nederlandse dienst. Voorafgaande

ingericht over de weduwen van Rawagede van Suzanne Liem. De hoge opkomst (150

patronageverhoudingen?

aan een tweedaags seminar over dek olonisatieoorlogen trok

bezoekers, onder wie verschillende journalisten) toont aan dat er voor deze geschiedenis

een publieksmiddag in het Rijksmuseum Volkenkunde ruim 160

nog steeds veel maatschappelijke interesse bestaat.

Het vierjarige programma (2013-2017) dat gecoördineerd

belangstellenden. Robert Cribb (National University of Australia) was

Het symposium was de opmaat tot de KITLV-workshop ‘Decolonization and the origins

wordt door Gerry van Klinken en Ward Berenschot, wordt

ter voorbereiding op deze bijeenkomst enkele weken als fellow aan

of “excessive” violence’ die op 11 en 12 december werd gehouden en waar verschillende

het project verbonden. Bart Luttikhuis is betrokken bij een Europese

internationale experts discussieerden over de zin en de mogelijkheden van vergelijkend

Hera-aanvraag over ‘Reparative histories of colonial violence’.

onderzoek naar dekolonisatie-oorlogen.
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Nederlands militair optreden in Indonesië, 1945-1950

gesubsidieerd door het Nederlands-Indonesische SPIN
programma en het Indonesische ministerie van Onderwijs en
wordt uitgevoerd in samenwerking met de universiteiten van
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Bart Luttikhuis over Modern geweld en gewelddadige
moderniteit in Indonesië
Amsterdam en Leiden en de Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta. Vijf van de zes

De parlementsverkiezingen in april en de presidentsverkiezingen in juli boden

In het kader van het project ‘Nederlands militair optreden in Indonesië,

PhD onderzoekers zijn Indonesiërs met beurzen uit eigen land. Eén van hen is in de

uitgelezen gelegenheden voor het observeren van verkiezingscampagnes. In mei

1945-1950’ werk ik aan een onderzoek naar continuïteiten van vormen

tweede helft van 2014 overgestapt naar een andere universiteit. De zesde begon

werd een expertsurvey naar verkiezingscampagne uitgevoerd in 45 districten

van (staats)geweld tussen de laat-koloniale tijd en de vroege jaren

pas in de tweede helft van 2014 met een beurs van de Universiteit van Amsterdam.

door heel Indonesië. Met dit materiaal schrijft Ward Berenschot een boek waarin

van de Indonesische onafhankelijkheid. Ik stel de vraag in hoeverre de

De andere PhD studenten zijn in 2014 begonnen met hun veldwerk. Zij richten

Indonesië’s patronagedemocratie wordt geanalyseerd.

(dreiging met) geweld als machtsinstrument gelijk is gebleven of juist
veranderd, waarbij ik vooral oog heb voor de alledaagse praktijk op

zich op acties voor landrechten, de politiek rond gezondheidszorg, leiderschap
op dorpsniveau, geloof en lokale samenleving en burgeracties op sociale media.

Het overkoepelende SPIN-programma ‘Governance, markets and citizens’, waar

lokaal niveau. Hebben dezelfde machthebbers hun aloude praktijken

Samen met Laurens Bakker (Universiteit van Amsterdam) en Henk Schulte

‘From clients to citizens?’ deel van uit maakt, wordt gecoördineerd door Henk

ingepast in een nieuw systeem, hebben nieuwe machthebbers oude

Nordholt stelde Ward Berenschot een bundel artikelen samen over ‘Citizenship

Schulte Nordholt en Jacqueline Vel die vanaf augustus een deeltijdaanstelling bij

praktijken overgenomen, of is de rol (dreiging met) staatsgeweld

and democracy in Southeast Asia’ dat ter publicatie is aangeboden bij Brill.

het programma heeft. In dit programma wordt samengewerkt met economen

daadwerkelijk veranderd?

van de VU in Amsterdam en de Universitas Indonesia, en bestuurskundigen

Een belangrijk kenmerk dat het postkoloniale Indonesië verbindt

Vijf gastonderzoekers waren bij dit project betrokken. Astrid Norén-Nilsson

van de Universiteit van Maastricht en Universitas Lampung, die respectievelijk

met veel andere postkoloniale staten is de mate waarin staatsgeweld

onderzocht actief burgerschap in Cambodja; Isabelle Côté vergeleek Sons of

onderzoek doen naar regionale ontwikkeling en processen van certificering van

een geaccepteerd en ‘normaal’ instrument was om een agenda van

the Soil conflicten in Indonesië en China; Budi Hernawan (Universitas Indonesia)

koffie en palmolie. Tijdens een tweetal workshops, in Utrecht en in Yogyakarta,

staatsgeleide ontwikkeling door te zetten. De vraag is echter in hoeverre

schreef over het gebrek aan burgerrechten in Papoea; Farabih Fakih (Universitas

werd vastgesteld dat governance het thema is dat deze drie projecten met

dit gevolg is van continuïteit met het koloniale regime, in hoeverre

Gadjah Mada) verrichtte een verkennend onderzoek naar sporen van liberalisme

elkaar delen. Opgevat als complexe processen van besluitvorming en uitvoering

het verklaarbaar is uit structurele factoren, en in hoeverre de extreme

in Indonesië, terwijl Wolfram Schaffar (Universiteit van Wenen) ruimtes voor

waarbij een veelheid van formele en informele actoren betrokken is en die

ervaringen van de jaren veertig een verruwend of escalerend effect

burgeriniatieven in Thailand en Myanmar vergeleek.

vaak onvoorziene uitkomsten hebben terwijl ultieme controle mechanismen

hebben gehad. Deze vragen worden onderzocht aan de hand van lokale

ontbreken, kan governance interessante perspectieven opleveren met betrekking

case studies, waarin de rol van lokale machthebbers en brokers, hun

tot de vraag ‘hoe Indonesië werkt’.

verhouding tot andere (centrale) machthebbers, en hun ontwikkeling in

Voor het Veni project ‘Shades of clientelism’ dat hier nauw mee samenhangt,
heeft Ward Berenschot het geplande veldwerk en de expert survey afgerond.
22
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Elite network shifts

Recording the future (RtF)

Dit project dat door Gerry van Klinken wordt gecoördineerd heeft tot doel om aan de

In 2014 werden voor het audiovisuele archief van het dagelijkse leven in Indonesië

hand van digitale krantenarchieven en met ‘computational’ technieken veranderingen

voor de derde keer opnames gemaakt in Ternate en Surabaya. De speciale thema’s

in netwerken van Indonesische elites in kaart te brengen. Het toegankelijk maken van

voor Ternate waren het vernieuwde vliegveld, de Legu Gam, het feest ter ere van

oudere krantenarchieven vergde zoveel tijd dat besloten is alleen recente archieven van

de verjaardag van de Sultan en de ontwikkeling van Sofifi op het nabijgelegen

na 2000 te gebruiken. Om die reden is er vanaf gezien om ook onderzoek te doen over de

Halmaheira, waar het provinciale bestuur van de provincie Noord-Molukken zal

periode 1945-1950. Helaas vervalt hiermee de historische dimensie van het project en is

worden ondergebracht. In Surabaya waren de thema’s muurschilderingen en

het partnership met het NIOD beëindigd. Er wordt doorgewerkt aan de ‘opschoning’ van

de autovrije zondagochtend. Op de Universitas Airlangga in Surabaya werd een

een nieuw archief van recente Indonesische kranten dat in 2014 is aangeschaft. In 2014

seminar over het project gehouden. Daarnaast organiseerde LIPI een workshop

kwamen de eerste onderzoeksresultaten beschikbaar. De bevindingen van de postdocs

over het project. Met de opnames in Ternate en Surabaya heeft RtF een derde

Jacky Hicks en Vincent Traag en de PhD onderzoeker Ridho Reinanda maakten duidelijk

cyclus afgerond en zijn alle locaties driemaal gefilmd. In augustus werd de RtF-

dat het oorspronkelijke doel om persoonlijke netwerken direct aan krantenknipsels

documentaire Don’t forget to remember me vertoond op een filmfestival in het

te ontlenen, niet haalbaar was. Ten eerste gaven kranten een onvolledig beeld van de

Bretonse Douarnenez, Frankrijk.

sociale werkelijkheid terwijl in de tweede plaats de techniek waarmee namen van leden
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van elites met elkaar in verband werden gebracht – de zogenaamde co-occurrence

In samenwerking met de Universiteit Leiden en de Australian National University

strategie – minder betrouwbaar bleek te zijn. Daarom worden er naast de gevolgde

heeft het KITLV een pilotproject uitgevoerd onder de titel ‘Sharing Asian futures’.

strategie twee nieuwe benaderingen op hun bruikbaarheid getest. Ten eerste wordt er

In dit project worden jongeren tussen de 18 en 20 jaar geïnterviewd over hun

gekeken naar invloed van eigenaren van kranten op de uitkomst van het nieuws; welke

geschiedenis, toekomstplannen en visie op hun land en de wereld. In november

bronnen citeren kranten in dit verband? Ten tweede wordt er gewerkt aan een database

en december werden door Fridus Steijlen in samenwerking met lokale instituten

die automatisch namen genereert van leden van elites met hun eigenschappen en

interviews gefilmd in Indonesië, de Filipijnen, Vietnam en Singapore. Bewerkingen

relaties die de uiteindelijke analyse van deze netwerken moet faciliteren.

van de opnamen zullen op internet worden gedeeld via speciale platforms als Vimeo.
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Harry Poeze over Tan Malaka in Indonesië
Begin 2014 maakte ik een rondreis over Java, waarbij het vijfde deel van de

Historisch onderzoek

Indonesische vertaling van mijn biografie over Tan Malaka en de Indonesische

Het onderzoek over lepra en leprabestrijding in Nederlands-Indië, in het kader van

Geaffilieerd onderzoeker Vilan van der Loo verrichtte onderzoek voor een biografie

Revolutie werd gepresenteerd. Het bracht mij in een overvol programma naar

het NWO-programma ‘Leprosy and empire’, nadert zijn voltooiing. In 2014 rondde

over de legendarische Pa van der Steur (1865-1945), die in zijn tehuis ‘Oranje

meer dan dertig optredens bij universiteiten, maatschappelijke instituten en

Leo van Bergen zijn manuscript goeddeels af.

Nassau’ in Magelang (Java) ongeveer zevenduizend kinderen heeft opgevangen en

bibliotheken, en bij radio, televisie en kranten. Er kwamen gemiddeld tussen

opgevoed. Van der Loo kreeg toegang tot nieuw archiefmateriaal – van de Zevende

de twee- en vijfhonderd mensen opdagen. De discussie zwenkte voortdurend

In samenwerking met het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH), werkte Ellen

Dag Baptisten, nagelaten brieven – en interviewde voormalige tehuiskinderen. Het

uit naar de actualiteit. Geschiedenis leeft in Indonesië veel breder en er wordt

Klinkers aan het project ‘De Nederlandse krijgsmacht in Suriname, 1940-1975’. In

onderzoek wordt gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds

met hartstocht over gediscussieerd. Dat was ik wel gewend, maar het liep deze

2014 deed zij archiefonderzoek en hield zij interviews in Nederland en in Suriname,

Bijzondere Journalistieke Projecten.

keer uit de hand. Moslimactivisten van Front Pembela Islam (FPI) kondigden

waar zij ook militaire objecten bezocht. Verder schreef zij enkele hoofdstukken.
Taal

aan een bijeenkomst in een bibliotheek in Surabaya te zullen verhinderen, en
blokkeerden inderdaad de toegang tot het gebouw. Politie verscheen, pers was

Peter Boomgaard voltooide zijn manuscript over de geschiedenis van bossen

Willem van der Molen heeft in 2014 gewerkt aan drie versies van de tekst van

in groten getale ter plekke. In het belang van rust en orde besloot de politie mijn

op Java tussen 1500 en 1950. Hij produceerde daarnaast enkele publicaties over

het Oudjavaanse Ramayana: de standaardversie van Bali uit de negende eeuw,

optreden te verbieden – een besluit dat heftige kritiek uitlokte, tot in Jakarta toe.

de milieugeschiedenis van Zuidoost-Azië. Bovendien was hij betrokken bij de

een jongere versie van Java uit de zestiende eeuw, en een bloemlezing van

In Jember greep de politie preventief in en werd een bijeenkomst met studenten

organisatie van het Second World Congress for Environmental History dat in juli in

Java samengesteld in de zeventiende of achttiende eeuw met fragmenten uit

verboden. De presentatie aan de universiteit mocht doorgaan, waarbij politie in

Guimarães (Portugal) werd gehouden. Tevens werd hij uitgenodigd zitting te nemen

de negende-eeuwse tekst. Van alle drie zal er een teksteditie verschijnen bij de

burger aanwezig was. De laatste en spannendste bijeenkomst vond in Semarang

in de Advisory Board van een nieuw instituut voor Environmental History in Beijing.

uitgeverij van Tokyo University of Foreign Studies. Het beschikbaar maken van

plaats. Een FPI-demonstratie had geëist dat de presentatie – ‘propaganda voor
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deze drie versies van het Javaanse Ramayana past in het onderzoeksprogramma

het communisme’ – moest worden verboden. Er volgde koortsachtig overleg

Kathy Wellen heeft met David Henley (UL) een voorstel bij NWO ingediend over

‘Concordantie van Javaanse teksten’ van de Tokyo University of Foreign Studies.

tussen organisatoren, politie en bestuur. Ditmaal toonde de overheid ruggengraat.

processen van vroege staatsvorming in Zuidoost-Azië dat ondanks lovende

Dit programma, waaraan Van der Molen namens het KITLV deelneemt, is in 2013

Onder zware politiebewaking ging mijn lezing door. De aanwezigheid van de

reviews niet werd gehonoreerd. Samen met visiting fellow Ian Caldwell (University

voor vier jaar van start gegaan.

gouverneur van Midden-Java, Ganjar Pranowo, maakte de bijeenkomst tot een

of Leeds) is een publicatie voorbereid over staatsvorming en familiegeschiedenis in

indrukwekkende demonstratie voor de vrijheid van meningsuiting.

Zuid-Sulawesi op basis van Boeginese teksten en kaarten.
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Afgeronde projecten
Het project ‘Articulation of modernity’ waarin KITLV samenwerkt met het NIOD

Nordholt redigeerden een slotpublicatie van het project dat bij NUS Press in

in 2013 verlengd met een seminar op het NIAS, werd in 2014 afgesloten.

belangrijke bijdrage geleverd aan de biografische serie over sleutelfiguren in de

en dat door NWO is gefinancierd ging in 2014 zijn laatste jaar in. Met financiële

Singapore zal verschijnen. Marieke Bloembergen voltooide haar aandeel van het

Onderzoeksleider Oostindie en postdoc Jessica Roitman publiceerden, naast

Nederlandse koloniale geschiedenis.

ondersteuning van KITLV en het prioriteitscluster ‘Asian modernities and traditions’

boek dat zij samen met Martijn Eickhoff (NIOD) schrijft.

diverse artikelen, gezamenlijk de bundel Dutch Atlantic connections, 1680-1800;

van de UL organiseerde Bart Barendregt met Andrew Weintraub (voormalig fellow

Linking empires, bridging borders. Met de Nederlands-Amerikaanse historicus

Frank Okker legde de laatste hand aan Rouffaer, de laatste Indische

binnen het project) aan de universiteit van Pittsburgh een tweede VAMP (Voices

Voor het door KNAW en WOTRO gefinancierde onderzoeksprogramma ‘JARAK;

Wim Klooster voltooide Oostindie de synthese van het programma, dat zal

ontdekkingsreiziger, de biografie over de grondlegger van de KITLV-collectie Gerret

of Asian Modernities Project) Conferentie. De twee workshops – waarvan de

The commoditization of an alternative biofuel crop in Indonesia’ was 2014 het

worden gepubliceerd onder de titel The Dutch Atlantic in the long eighteenth

Rouffaer.

eerste in Leiden is gehouden – analyseren de invloed van populaire cultuur en de

laatste jaar. De resultaten van dit interdisciplinaire programma laten onder andere

century.

entertainmentindustrie op veranderende genderpatronen, en de opkomst van

zien hoe hypes rondom innovaties die oplossingen voor mondiale problemen

de moderne vrouw in Azië tijdens de afgelopen eeuw. Barendregt en Weintraub

beloven tot stand komen, en hoe dat discours leidt tot mogelijkheden voor

Met de publicatie van Suriname in the long twentieth century geschreven door

geschiedenis van Zuidoost-Azië dat in de serie Weltgeschichte van Fischer Verlag zal

hebben op basis van beide workshops een bundel samengesteld. Peter Keppy en

projectondernemers. Suraya Affif (Universitas Indonesia) was als fellow nauw

Rosemarijn Hoefte werd het NWO-project ‘A history of twentieth-century

verschijnen.

Bart Barendregt rondden eind 2014 een boek af over fancultuur en consumptie

betrokken bij de afronding van dit project. Een populair wetenschappelijk

Suriname’ definitief afgesloten. Het project heeft naast deze monografie elf peer

in Zuidoost-Azië dat gebaseerd is op een eerdere workshop binnen het project.

overzicht van resultaten is te vinden op: http://jarak.iias.asia. Tijdens de

reviewed artikelen en vijf hoofdstukken in boeken opgeleverd.

Keppy en Barendregt werkten door aan hun monografieën en schreven samen

slotconferentie van het overkoepelende programma ‘Agriculture beyond food in

met Henk Schulte Nordholt een populariserende synthese onder de titel Banal

Indonesia’ in november in Jakarta is een populariserend overzicht gepresenteerd

Tot 1 juli continueerde Roger Tol zijn onderzoek naar Buginese manuscripten.

Beats, Muted Sounds waarin de voornaamste bevindingen van het project worden

waarin onderzoekers variërend van politiek antropologen tot procestechnologen

Hij voltooide een studie naar lokaal gedrukte Buginese Islamitische teksten, die

samengevat.

de resultaten van hun werk beschrijven

te beschouwen zijn als de laatste overblijfselen van handgeschreven Buginese

(http://www.knaw.nl/en/news/publications/agriculture-beyond-food).

literatuur.

met een reeks peer-reviewed artikelen in internationale A+ tijdschriften en

Het door NWO gefinancierde onderzoeksprogramma ‘Dutch Atlantic connections;

Tom van den Berge publiceerde dit jaar bij Uitgeverij THOTH zijn biografie

bundels. Projectleiders Susan Legêne, Bambang Purwanto en Henk Schulte

The circulation of goods, people and ideas in the Atlantic world, 1680-1800’ ,

over H.J. van Mook, 1894-1965; Een vrij en gelukkig Indonesië. Hiermee is een

Henk Schulte Nordholt voltooide volgens plan het manuscript van zijn

Het sub-project ‘Sites’ van het NWO-project ‘Sites bodies and stories’, is afgerond

28
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Vereniging KITLV
KITLV Publicaties
In 2014 verschenen de tijdschriften van het KITLV, Bijdragen tot de Taal-, Land- en

Op 14 juni werd Dairi stories and Pakpak storytelling van Clara Brakel in het

Na een lange periode van onderhandelingen, overleg en actie, is in de zomer

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in juni stond in het teken van de

Rijksmuseum voor Volkenkunde gepresenteerd tijdens een symposium omlijst

van 2014 de reorganisatie doorgevoerd in de werkorganisatie van het KITLV. De

overgang van de KITLV collecties naar de Universiteitsbibliotheek Leiden per 1

door dans- en muziekvoorstellingen.

collecties zijn ondergebracht bij de bibliotheek van de Universiteit Leiden (UBL), en

juli en daarmee samenhangend een wijziging van de statuten van de Vereniging.

Volkenkunde (BKI) jaargang 170 en de New West Indian Guide/ Nieuwe West-Indische

de werkorganisatie KITLV is nu als KNAW-instituut geheel gericht op onderzoek. Deze

De vergadering werd gehouden in de leeszaal van het KITLV en werd door ruim

Gids (NWIG), jaargang 88 zoals gepland. De managing editors zijn Freek Colombijn

In oktober publiceerden KITLV en Brill de eerste 100 delen van de ‘Verhandelingen’

splitsing in de activiteiten – met Leiden als thuisbasis, en hoewel institutioneel van

60 leden bezocht. De statutenwijziging vloeide voort uit de veranderde relatie

(BKI) en Rosemarijn Hoefte (NWIG). Door een ruimhartige subsidie van de Vereniging

van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (VKI) als Open

elkaar gescheiden toch nog op loopafstand van elkaar, geeft ook aan de Vereniging

van de Vereniging KITLV met de KNAW, de nieuwe relatie met Brill (sinds 2013 de

KITLV zijn beide tijdschriften gratis te raadplegen via http://www.brill.com/products/

Access boeken. Deze vaak klassieke werken zijn dus nu gratis, online beschikbaar.

KITLV een nieuwe rol en nieuwe verantwoordelijkheden. De Vereniging is als

uitgever van onze tijdschriften en boeken) en met de UBL. Tijdens de ALV werden

journals.

Dit digitaliseringsproject werd gefinancierd door het KITLV. Bovendien zijn deze

ledenorganisatie eigenaar van de collecties van het KITLV en zet haar acquisitiebeleid

verschillende presentaties gegeven die betrekking hadden op de toekomst

boeken beschikbaar via het MyBook programma, dat KITLV-leden de mogelijkheid

voort, in afstemming met de UBL. Ook hecht de Vereniging een onverminderd groot

van het KITLV: over het instituut na 1 juli, over het beleid van de Koninklijke

In het verslagjaar werden twaalf KITLV titels door Brill gepubliceerd, waarvan een

geeft om tegen een redelijke prijs printing on demand exemplaren van Brill

belang aan de uitgave van de tijdschriften van het KITLV en steunt deze open access-

Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) inzake de instituten voor

in de ‘Caribbean Series’. De Vereniging KITLV financierde de Open Access uitgave

uitgaven te kopen (http://kitlv.nl/publications/).

uitgaven die inmiddels zijn ondergebracht bij Brill Academic Publishers.

Geesteswetenschappen, door de UBL met betrekking tot de collecties van het

van vier boeken, terwijl de KNAW en NWO ieder één OA publicatie subsidieerden.

Ook worden de ledenactiviteiten voortgezet, waarmee de Vereniging bijdraagt

KITLV en door uitgeverij Brill over de Brill/KITLV publicaties.

Redacteuren voor de ‘Verhandelingen’ zijn Henk Schulte Nordholt en Hoefte en voor

aan inhoudelijke uitwisseling tussen enerzijds de onderzoekers van KITLV en hun

de ‘Caribbean Series’ Gert Oostindie en Hoefte. KITLV Jakarta publiceerde 5 reprints

visiting fellows van over de hele wereld, en anderzijds de geïnteresseerde bredere

Tijdens de ALV werd op voorstel van de kascommissie, bestaande uit dr. Alex

en vertalingen in samenwerking met verschillende uitgeverijen.

achterban in Nederland.

Claver en dr. Carolien Stolte, en op grond van het financiële jaarverslag aan de
penningmeester goedkeuring verleend voor het financiële beheer over 2013

De veranderingen hebben geleid tot een nieuwe overlegstructuur tussen de Vereniging,

en 2014. De volgende bestuursleden traden af: dr. Esther Captain, dr. Jet Bakels

de UBL en de KNAW. Nu dit alles is gerealiseerd werkt het bestuur met nieuw elan aan

en dr. Jacqueline Vel. De bestuursleden werden niet opgevolgd door nieuwe

het activiteitenprogramma voor de Vereniging en steun aan de onderzoekers van KITLV.

bestuursleden: in de nieuwe statuten is nu geregeld dat het bestuur uit minimaal

U hoort hierover meer in het verslag over 2015. In dit verslag staan we vooral stil bij de

vijf en maximaal zeven leden bestaat.

activiteiten uit de periode toen deze overgang zijn beslag kreeg.
30
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De Vereniging organiseerde samen met het Chinese Indonesian Heritage Center

Het bestuur van het Dr. Silvia de Groot Fonds, waarvan het financiële beheer

Ereleden

(CIHC) op 11 april de tweede publieksmiddag over het Chinezen uit Indonesië en

bij de Vereniging ligt, honoreerde in 2014 één van de twee binnengekomen

Op 8 februari 2014 overleed erelid dr. Thee Kian Wie, waardoor de Vereniging aan het

hun erfgoed in Nederland. De eerste vond plaats in juni 2012. De middag was een

subsidieaanvragen. Het fonds is bestemd voor jonge onderzoekers afkomstig

einde van het verslagjaar acht ereleden telde: prof.dr. Taufik Abdullah, prof.dr. H.J.M.

groot succes met ruim 300 bezoekers. Op 14 juni organiseerde de Vereniging het

uit het Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marronafkomst. Daphina Misiedjan

Claessen, prof.dr. Richard Price, mw. prof.dr. Sally Price, prof.dr. M. Ricklefs, prof.dr. R.

seminar ‘Negotiating the spoken word; Storytelling in the Indonesian archipelago’

won een beurs met haar onderzoek ‘Bruggen bouwen over kwetsbare wateren;

Schefold, prof.dr. J.W. Schoorl, en mw. prof.dr. H.A. Sutherland.

in het Rijksmuseum Volkenkunde. Daarnaast leverde de Vereniging een financiële

Het definiëren van een duurzaam mensenrecht op water voor zowel kwetsbare

bijdrage aan het symposium ‘Geweld en geweten; de Indonesische dekolonisatie en

groepen als toekomstige generaties; Suriname als case study’. Zij ontving € 3710 uit

Bestuur

het ongemakkelijke verleden van Nederland’ op 10 december in het Rijksmuseum

het fonds.

In het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: mw. prof.dr. S. Legêne
(voorzitter ), mw. drs. M. Plomp (vicevoorzitter), dr. J.Th. Lindblad (penningmeester),

Volkenkunde. Beide evenementen werden door ruim 100 personen bezocht.
Aan de 28ste cursus Caraïbistiek, georganiseerd door de Vereniging, namen 34

Het Algemeen Bestuur van de Vereniging KITLV vergaderde vijf keer op 7 maart, 14

mw. dr. J. Bakels (bestuurslid tot 18 juni), dr. L.N.K. van Broekhoven, mw. dr. E. Captain

mei, 18 juni, 17 oktober en 19 december.

(bestuurslid tot 18 juni), mw. drs. N. Jouwe, dr. W. Modest, prof.dr. G.A. Persoon en mw.
dr. J.A.C. Vel (bestuurslid tot 18 juni). Secretaris was mw. drs. Y. Siegers-Samaniri.

cursisten deel. Achttien docenten van verschillende universiteiten en instellingen
onder wie Rosemarijn Hoefte en Gert Oostindie, verzorgden colleges. Het

De Vereniging had in 2014 631 leden (inclusief 17 Indonesische leden). Het

slotcollege werd verzorgd door Matthew Bishop (University of the West Indies)

papieren abonneebestand BKI en NWIG bestond respectievelijk uit 136 en 55

die de toekomst van de Caraïben besprak. Rosemarijn Hoefte en Ellen Sitinjak

abonnees.

coördineerden de cursus.

32

K I T LV | J A A R V E R S L A G 2014

K I T LV | J A A R V E R S L A G 2014

33

Bijlage 1 Financieel overzicht

Bijlage 2 Publicaties medewerkers en fellows
Aantal

Bedragen in €
Baten
Bijdrage OCW (via KNAW)
Projectinkomsten
Overige opbrengsten

Realisatie 2014
4.182.502
783.385
79.258
5.045.145

Budget 2014
3.189.800
873.870
78.030
4.141.700

Realisatie 2013
3.225.100
459.595
328.188
4.012.884

Resultaat

6

Overige publicaties: boekredactie (gerefereerd)

6

2.886.115
924.793
43.708
3.854.616

-41.605

-41.470

158.267

Euro * 1000

2
27

Wetenschappelijke publicaties: hoofdstukken in boeken/boekdelen (gerefereerd)

63

Congresbijdrage (gerefereerd)

1

Overige publicaties: tijdschrift redactie (niet gerefereerd) *

1

Wetenschappelijke publicaties: artikelen in tijdschriften (niet gerefereerd)*

3

Wetenschappelijke publicaties: hoofdstukken in boeken/boekdelen (niet gerefereerd)*

9

6.000

Vakpublicaties: artikelen in tijdschriften *

7

5.000

Vakpublicaties: recensies*

4.000
3.000
Overige opbrengsten
Projectinkomsten
Bijdragen OCW (via KNAW)
0
2010

2011

2012

2013

2014

16

Populariserende publicaties: bijdrage in dag-/weekblad*

5

Keynote-lezing*

2

Voordrachten/lezingen*

2.000
1.000
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Wetenschappelijke publicaties: monografieën (gerefereerd)

3.296.526
828.819
57.825
4.183.170

de KNAW ten behoeve van de getroffen reorganisatievoorziening per 1 juli 2014.

34

2

4.416.771
622.318
47.661
5.086.750

In de gerealiseerde Bijdrage OCW is een bedrag opgenomen van € 1.996.702 van

€ 1.566.854 ten behoeve van toekomstige reorganisatielasten.

Co-promotor (extern voorbereide promotie)

Wetenschappelijke publicaties: artikelen in tijdschriften (gerefereerd)

Inkomsten per categorie

In de gerealiseerde personeelslasten is een bedrag opgenomen van

1

Overige publicaties: tijdschriftredactie (gerefereerd)

Lasten
Personeel
Materieel
Afschrijvingen

Promotor (extern voorbereide promotie)

Organisatie congressen/symposia/workshops*
Bijdragen aan websites*

87
7
13

* Uitsluitend online beschikbaar via www.kitlv.nl
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Promotor (extern voorbereide promotie)
Schulte Nordholt, Henk (met S. Legêne), Sadiah Boonstra, Changing wayang scenes;

Australia. Jakarta: Komunitas Bambu, x+186 pp.

Vel, Jacqueline (met Deasy Simandjuntak**), Jarak, the short history of Jatropha

-(met Maria Kett), ‘Disability and socioeconomic inclusion after World War 1’, The

Dynamics of heritage formation and wayang performance practice in colonial and

-Tan Malaka, gerakan kiri, dan revolusi Indonesia; Jilid 4; September 1948-Desember

projects in Indonesia. Leiden: IIAS. E-publication: http://jarak.iias.asia.

Lancet 384.

postcolonial Indonesia, Vrije Universiteit Amsterdam.

1949. Jakarta: KITLV-Jakarta/Yayasan Obor Indonesia, x+489 pp.

Co-promotor (extern voorbereide promotie)

Boekredactie (gerefereerd)

Bloembergen, Marieke (met Ana Dragoljovic & Henk Schulte Nordholt), Bijdragen

Hoogervorst, Tom, Ernanda, A grammar of Pondok Tinggi, Universiteit Leiden.

Barendregt, Bart, Sonic modernities in the Malay world; A history of popular music,

tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, special issue: Colonial re-collections; Memories,

Bloembergen, Marieke (met Ana Dragoljovic & Henk Schulte Nordholt), ‘Colonial

-Nurenzia Yannuar, A sociolinguistic analysis of Basa Walikan Malang, Universiteit Leiden.

social distinction and novel lifestyles (1930s - 2000s). xii+375 pp.

objects, and performances 170:4.
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Foto’s en illustraties, met dank aan Django Houwen, Suzanne Liem Photography,
Sekar Sari en Wouter Veenendaal.
Een uitgebreide versie van het jaarverslag 2014 met bijlagen Commissies,
Externe commissies en redacties en een beknopte Engelstalige versie zijn
te raadplegen op de KITLV website: www.kitlv.nl.
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Anna Tsing, University of California Santa Cruz
Adrian Vickers, Sydney University
Series Editor Verhandelingen
Rosemarijn Hoefte
Henk Schulte Nordholt
Editorial Board Caribbean Series
J. Michael Dash, New York University
Ada Ferrer, New York University
Richard Price, em. College of William & Mary
Kate Ramsey, University of Miami
Series Editor Caribbean Series
Rosemarijn Hoefte
Gert Oostindie
Wetenschapscommissie
Prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin (voorzitter)
Prof.dr. M. Baud
Dr. A.W. Bedner
Prof.dr. S. Legêne
Prof.dr. M. Rutten
Prof.dr. H.W. van Schendel

Bijlage 5

Externe commissies en redacties
Lidmaatschap van externe besturen, commissies en redacties
L. van Bergen
- Lid editorial board Medicine, Conflict and Survival
- Lid van de wetenschappelijke commissie toekenning van de tweejaarlijkse Wout KleinHaneveld-studentenscriptieprijs
- Secretaris Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie –
Gezondheidszorg- en Vredesvraagstukken
M. van den Berk (1 juli 2014 uit dienst)
Voorzitter werkgroep Open Access en Digitale Duurzaamheid, KNAW
M. Bloembergen
Lid redactie BMGN/Low Countries Historical Review
Voorzitter Scientific Committee of IIAS
E. Ebing
Lid Ondernemingsraad KNAW
R. Hoefte
Managing Editor New West Indian Guide
Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde‘
(Brill/KITLV)
Series Editor ‘Caribbean Series’ (Brill/KITLV)
Editor, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Docent Stichting Vorming Multicultureel Kader/Universiteit Tilburg
Commissielid ‘Sustainable Art Communities: Creativity and Policy in the Transnational
Caribbean’
G. Oostindie
Hoogleraar Caraïbische geschiedenis, Universiteit Leiden (deeltijd)
Lid Programmaraad Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed (OCW/BZ)

-

Lid onderzoeksteam Instructietaal Sint Eustatius (ministerie OCW)
Lid onderzoeksteam Evaluatie Justitiële Rijkswetten (ministerie V&J)
Lid stuurgroep Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI)
Lid begeleidingscommissie militaire geschiedschrijving Suriname (NIMH)
Lid bestuur Prof. Slicher van Bath Fonds (CEDLA)
Editor, New West Indian Guide
Editor, Island Studies
Lid Advisory Board, Nationaal Archeologisch Antropologisch Museum, Curaçao
Lid Advisory Board, Latin American and Caribbean Ethnic Studies

J. Vance Roitman
Lecturer, History Institute University of Leiden
MA Coördinator for the History Institute University, Europaeum MA Coördinator (Oxford,
Sorbonne, Leiden)till 1-09-2014

J. van Rosmalen (1 juli 2014 uit dienst)
Penningmeester Vereniging Topografisch Historische Atlas (VTHA)
Voorzitter Gebruikersvereniging Pictura
H. Schulte Nordholt
Bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Indonesië, Universiteit Leiden.
Chairman Board International Institute for Asian Studies (IIAS)
Secretary European Association of Southeast Asian Studies (EuroSEAS)
Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde’
(Brill/KITLV)
Editorial Board Southeast Asia Research
Editorial Board Antar Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Member Academic Advisory Board Research Project Dynamics of Religion in Southeast Asia
(DORISEA), Universität Göttingen
Member jury IIAS prize best MA thesis on Asian Studies in the Netherlands.
Member jury EuroSEAS prize best book in Humanities and Social Science on Southeast
Asia(ns).
F. Steijlen
Gastdocent Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie;
Katholieke Hogeschool Mechelen
Lid begeleidingscommissie project ‘Aangespoeld’ Indisch wetenschappelijk Instituut
Projectgroep Moluks Historisch Musem
Bestuurslid Stichting Sumatra Films
R. Storm (1 juli 2014 uit dienst)
Lid Metadata Workgroup Linking Data in the Studies of the Cultures of South and Southeast
Asia
Lid Overleg beheerders van bewaarcollecties kinderboeken en centsprenten
Lid Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken van de NVB
R. Tol (1 juli 2014 uit dienst)
Secretaris Academy Professorship Indonesia (KNAW-AIPI)
Lid Board of Trustees The International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)
Lid Indonesian Committee UNESCO-Memory of the World
Lid Advisory Board Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities
Lid redactie Pusat: Jurnal Kesastraan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Bestuurslid ‘Asosiasi Tradisi Lisan’
Redacteur ‘Manuscripta Indonesica’
I. Tromp
Redactielid van Indische Letteren, tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde

(Overzicht alleen online beschikbaar)
Redactie (niet-gerefereerd)*
Steijlen, Fridus (met Bart Barendregt), ‘In Focus; Emerging voices from Southeast Asia;
Seeing a region in its documentary films’, IIAS Newsletter 68.
Wetenschappelijke publicaties: artikelen in tijdschriften (niet gerefereerd)*
Bergen, Leo van,‘Over shell-shock, d’n klop en Kriegsneurose’, Van bestraffing naar
behandeling; Geesteszieken in de moderne tijd. Leidschrift; Historisch tijdschrift 29-2: 95108.
Oostindie, Gert, ‘Decentralisatie overzee; Politieke legitimiteit in het trans-Atlantische
Koninkrijk’, Idee 28-31.
Wellen, Kathryn Anderson (met A. C. Lopez), ‘Traversing the Malay-Indonesian world; An
interview with Leonard Andaya’, Itinerario 38-1:7-12.
Wetenschappelijke publicaties: hoofdstukken in boeken/boekdelen (niet gerefereerd)*
Hoogervorst, Tom, ‘The dispersal of Southeast Asian maritime technology’, in: A.S. Tripati
(ed.), Maritime contacts of the past deciphering connections amongst communities, pp.53268. New Delhi: Delta Book World.
-(met R. Allaby, N. Boivin, C. Castillo & D.Q. Fuller), ‘The archaeobiology of Indian Ocean
translocations; Current outlines of cultural exchanges by proto-historic seafarers’, in: A.S.
Tripati (ed.), Maritime contacts of the past deciphering connections amongst communities,
pp.1-23. New Delhi: Delta Book World.
Klinken, Gerry van, ‘Pembuka; Ale rasa beta rasa , menyusun sejarah bersama di Ambon, in:
J. Manuputty, Z. Salampessy, I. Ali-Fauzi & I. Rafsadi, Carita orang basudara; Kisah-kisah
perdamaian dari Maluku, pp. 1-11. Ambon/ Jakarta: Lembaga Antar Iman Maluku/ Yayasan
Paramadina.
-‘Religion, politics and class divisions in Indonesia’, in: B. Adeney-Risakotta, Dealing with
diversity; Religion, globalization, violence, gender and disaster in Indonesia, Globethics.Net
Focus 17:153-80. Geneva: Globethics.net.
Luttikhuis, Bart, ‘Juridisch afgedwongen excuses: Rawagedeh, Zuid-Celebes en de
Nederlandse terughoudendheid’, BMGN – Low Countries Historical Review 129-4: 92-105.
Martens, Emiel (met Rivke Jaffe), ‘Niet meer welkom a foreign; De schaduwzijde van
Caraïbische mobiliteit in Home Again’, in: M.S. Thomas (ed.), CEDLA Jubileumboek.
Oostindie, Gert, ‘Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945; Dekolonisatie zonder
afscheid’, in R. Bouwman (red.), De canon van Nederland; Onze geschiedenis in 50 thema’s,
pp. 193-6. Amsterdam: Meulenhoff.
Schaffar, Wolfram, ‘Political reform, The rule-of-law and ethnic violence in Myanmar’ in:
Tomáš Petrů (ed.), Political instability in Southeast Asia, RESAREAS – the Cooperation
Network for Research of Non-European Areas, pp. 14-52. Hradec Králové: Vydala Univerzita
Hradec Králové, Filozofická fakulta, katedra politologie.
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Steijlen, Fridus, ‘Pasar Malam Indo-Eropa identitas dan pertunjukan kebudayaan di belanda’,
in: B. Hatley, G. Budi Subandar & Y. Devi Ardhiani, Seni pertunjukan Indonesia pasca Orde
Baru, pp. 245-266. Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma.
Vakpublicaties: artikelen in tijdschriften *
Bergen, Leo van, ‘Een zinloze, levensverslindende strijd’, Geschiedenis Magazine, speciale
editie: Eerste Wereldoorlog 49-5:15-17.
-‘Overwinnaar en verliezer tot in de dood’, De Republikein 10-3:24-27.
- Voor staat en soldaat; Medische dubbele loyaliteit in tijd van oorlog’, Vredesmagazine 7-3:
0-32.
Hicks, Jacqueline, ‘Reality bites; Reflections on ground-truthing’, eHumanities Magazine,
april.
Loo, Vilan van de, ‘De dichteres Emma van Angelbeek (1867-945) en de kracht van
kuisheid’, Indische Letteren, pp. 85-97, juni.
-‘The midnight mission’, The Sabbath Recorder, pp. 18-19, december.
Steijlen, Fridus (met Bart Barendregt) ‘Emerging voices from Southeast Asia: seeing a region
in its documentary films’, IIAS Newsletter 68:19-21.
Vakpublicaties: recensies
Bergen, Leo van -Emily Mayhew, Gewond; Van het slagveld naar het militair hospitaal
(Amsterdam, 2014), Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken 3:20-21.
Boomgaard, Peter -G. Roger Knight, Commodities and colonialism; The story of big sugar in
Indonesia, 1880-1942 (Leiden, 2013), Bulletin of Indonesian Economic Studies 50-1:138-40.
Hoefte, Rosemarijn -Rosanne Kanhai, Bindi; The multifaceted lives of Indo-Caribbean
women (Kingston, 2011), New West Indian Guide 88-1/2:143-145.
-Auke Hulst, Ber Platzer, Donald Mader et al., The sweet and sour story of sugar (Groningen,
2013); -Anne Blonde & Toekijan Soekardi, Plantage Marienburg; Van koffiebes tot rum
(Arnhem, 2013), Oso; Tijdschrift voor Surinamistiek 33-1/2.
Klinken, Gerry van - Donald Horowitz, Constitutional change and democracy in
Indonesia(New York, 2013), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 170-2/3:394-6.
-Christopher Duncan, Violence and vengeance: Religious conflict and its aftermath in Eastern
Indonesia (Ithaca, 2013), Contemporary Southeast Asia, ISEAS 36-2:320–2.
Kloos, David -Amelia Fauzia, Faith and the state; A history of Islamic philanthropy in
Indonesia (Leiden/Boston, 2013), Bijdragen tot de Taal-, Land, en Volkenkunde 170-4:57679.
-Jesse Grayman, Humanitarian encounters in post-conflict Aceh (PhD dissertation, Harvard
University, 2013), Dissertation reviews (online publication).
Oostindie, Gert -John K. Thornton, A cultural history of the Atlantic World, 1250-1820
(Cambridge, 2012), Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 32:86-8.
–Nanette de Jong, Tambu; Curaçao’s African-Caribbean ritual and the politics of memory
(Bloomington/Indianapolis, 2012), Anthropos 109:678.
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-Victor Bulmer-Thomas, The economic history of the Caribbean since the Napoleonic Wars
(Cambridge, 2012), European Review of Latin American and Caribbean Studies 97:145-6.
–Peter Clegg & David Killingray (eds.), The non-independent territories of the Caribbean
and Pacific; Continuity or change? (London, 2012), New West Indian Guide 88:149-51.
Poeze, Harry, ‘Recent Dutch-language publications’, Bijdragen tot de Taal-, Land, en
Volkenkunde 170-1:175-185.
-‘Recent Dutch-language publications’, Bijdragen tot de Taal-, Land, en Volkenkunde 1702/3:423-411.
-‘Recent Dutch-language publications’, Bijdragen tot de Taal-, Land, en Volkenkunde 1704:601-610.
Schulte Nordholt, Henk -Joshua Barker, Erik Harms, & Johan Lindquist, Figures of Southeast
Asia modernity (Honolulu, 2013), Pacific Affairs 87-2:374-376.
Populariserende publicaties: bijdrage in dag-/weekblad*
Berenschot, Ward,‘Misdirecting elections’, Jakarta Post, 1oktober.
-‘Waiting for the dawn attack’, New Mandala Blog, 11 april.
Klinkers, Ellen (met Peter Meel), ‘Open archief over staatsgreep Suriname’, Volkskrant,15
november.
Okker, Frank, ‘Het papieren paleis van Gerret Rouffaer’, Koninklijk Instituut tot de Taal-,
Land, en Volkenkunde, juli.
Vel, Jacqueline (met S.Afiff *, P. Burgers, C. Govers, H.J. Heeres, H. Karyanto, O. Löffler,
R. Manurung, S. Visscher, & T. Zwaagstra), Agriculture beyond food: Experiences from
Indonesia. The Hague: NWO/WOTRO
Keynote-lezing*
Oostindie, Gert, ‘After Vienna; the reinvention of the Netherlands as an imperial monarchy’,
conferentie ‘The congress of Vienna and its global dimension’, Universität Wien, Wenen, 20
september.
Traag, Vincent, ‘Discovering communities in networks’, conferentie ‘KNOWeSCAPE’, 24
november.
Voordrachten / lezingen*
Berenschot, Ward, ‘Politisasi birokrasi dan pemilihan umum di Indonesia’, lezing ‘Pertemuan
puncak reformasi birokrasi nasional’, Jakarta, 9-10 september.
Berge, Tom van den, ‘H.J. van Mook; Het verlies van een vaderland’, lezing Stichting Pelita,
Nijmegen, 23 november.
Bloembergen, Marieke (met Wayne Modest) ‘Alternative histories; Co-presence, colonial
collections and knowledge exchange’, panel, LeidenGlobal ‘postcolonial’ symposium, 14-15
oktober.
-‘Borobudur in ‘the light of Asia’; Orientalist alliances, moral geographies and the
resacralization of sites in Indonesia, 1920s-1970s’, paper, First Cosmopolis Conference, ‘The
making of religious traditions in the Indonesian archipelago; History and heritage in global
perspective (1600-1940), Universitas Gadja Mada, Yogyakarta, 20-22 juni.
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-‘Borobudur in ‘the light of Asia’; Sites, knowledge networks, and moral geographies of
Greater India, 1920s-1970s’, paper, workshop ‘Belonging across the Bay of Bengal;
Migrations, networks, circulations’, Princeton University, Princeton, 31 oktober.
-‘Fear of decolonization? Police violence in late colonial Java and Sumatra’, paper,
conference ‘Decolonization and the origins of “excessive” violence; Dutch military operations
in Indonesia (1945-1950) in comparative perspective’, Leiden, 10-12 december.
-‘Hippies, pelgrims en wetenschappers; Globalisering en de wording van Groter India’,
lezing, seminar ‘Globalization redux’, t.g.v. inauguratie Jeroen de Kloet, Universiteit van
Amsterdam/ Spui 25, Amsterdam, 24 januari.
-‘Indonesia in the Greater Indian mindset; Sites, knowledge networks, and the making of
moral geographies, 1920s-1970s’, lezing, seminar ‘Comparative histories of Asia’, Institute
for Historical Research, Londen, 20 november.
-‘Out of loss; Japanese spiritual queries; Greater Asianism, and heritage engagements in
colonial and postcolonial Indonesia’, paper, seminar ‘The dissolution of the Japanese empire
and the struggle for legitimacy in Postwar East Asia’, Cambridge University, 21 november.
-‘Reconnecting India to Indonesia; A transnational approach to the problem of heritage in
colonial and postcolonial Indonesia’, paper, conferentie ‘Cultural heritage; Environment,
ecology and Inter-Asian interactions’, Nalanda University, Rajgir, Bihar, India, 6-8 januari.
-‘The Indian guru and the hippie, the Buddhist temple and the Great Mosque in Java; A
history of knowledge networks, other priorities and careful regard’, paper , symposium ‘A
history of disregard; A debate on Islam, Indonesia and collecting practices at the
Tropenmuseum’, Amsterdam, 2 oktober.
Hicks, Jacqueline (met Ade Darmawan), vrijheidslezing ‘Dynamics of contemporary
Indonesian politics’, De Balie, Amsterdam, 23 oktober.
-‘Let’s just ask; Ground-truthing in the Elite Network Shifts project’, presentatie, jaarlijkse
conferentie Association Asian Studies, Philadelphia, 30 maart.
-(met Vincent de Traag), ‘Uncovering networks of Indonesian elites computationally’, Leiden
Southeast Asian Seminar, KITLV, Leiden, 19 maart.
Hoefte, Rosemarijn, ‘Ethnicity and politics in Suriname in the long twentieth century’,
Foreign and Commonwealth Office UK, Londen, 27 maart.
-‘Indenture’, Cambridge world history of slavery IV, Emory University, Atlanta, 20
september.
-‘Labour in Caribbean plantation societies in the long nineteenth century’,
Economic institutional change and global labour relations, Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis, Amsterdam, 27 september.
-‘The branding of a young nation in South America; The case of Suriname’, ESSCH, Wenen,
26 april, Culture and International History V, Freie Universität Berlijn, 29 april, roundtable on
comparative disaster research ‘Representing disasters; Mediatization and transnational
solidarities’, Tropenmuseum, Amsterdam, 5 september.
Hoogervorst, Tom, ‘Beyond Sanskrit in Indonesia; Travelling words and their lessons on
“Indianization”’, lezing, Vereniging Vrienden van het Instituut Kern, Leiden, 12 juni.
-‘Digitizing Sino-Malay heritage’, 6th Southeast Asia update, Instituut voor Sociale
Geschiedenis, Amsterdam, 20 juni.
-‘False etyma in Proto-Austronesian due to undetected Indian influence’, ‘Austronesian and
Papuan linguistics in the Netherlands; Taking stock’, NIAS, Wassenaar, 1 mei.
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-‘Maritime contacts in the ancient Bay of Bengal; Loanwords and sociolinguistic hierarchies’,
lezing,‘Migrations and transfers in prehistory; Asian and Oceanic ethnolinguistic
phylogeography’, University of Bern, Bern, 28–30 juli.
-‘Sino-Malay; The language of popular culture?’, ASAA 20th Biennial Conference,
University of Western Australia, Perth, 8-10 juli.
-‘The Malay language 150 years ago; comparing Penang and Java’, ‘Kopi Conversations’,
George Town World Heritage Incorporated, Penang, 23 juni.
-‘Towards a description of Sino-Malay?’, LUCL Indonesian Languages Leiden meetings,
Leiden University Centre for Linguistics, Leiden, 3 april.
Klinken, Gerry van, ‘Citizenship and other great postcolonial ideas; How local struggles
produced both inclusive and exclusive outcomes’, 6th International Graduate Students and
Scholars Conference in Indonesia (IGSSCI), Graduate School of Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, 19 november.
-‘Citizenship, social movements, and governance’, SPIN3 research conference, Universitas
Gadja Mada, Yogyakarta, 19 november.
-‘Human rights when the state does not work; The Indonesia programme’, Norwegian Centre
for Human Rights, Faculty of Law, University of Oslo, 11 juni.
-‘Small town wars’, Atmajaya University, Yogyakarta, 20 november.
-‘Who does what? Actor-oriented analysis of communal violence in Myanmar’, paper, ANU
Research Colloquium, Yangon, 16-17 maart
Kloos, David, ‘Female Islamic leadership in Indonesia’, Leiden University Libraries &
Studium Generale, Universiteit Leiden, 27 november.
-‘From acting to being; Expressions of religious agency in Aceh, ca. 1600-1900’, Cosmopolis
seminar ‘The making of religious traditions on the Indonesian Archipelago; History and
heritage in global perspective, 1600-1940’, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 20-22 juni.
-‘Religieuze individualiteit in vroegmoderne Atjehse gedichten’, Themazondag ‘Atjeh/Aceh’,
Bronbeek, Arnhem, 16 februari.
Luttikhuis, Bart, ‘Continuities between violence in Europe and colonial/postcolonial
violence’, conference ‘Terrortimes, terrorscapes? Temporal, spatial and memory continuities
of war and genocide in 20th century Europe’, Tutzinger Sommerakademie, Akademi für
politische Bildung Tutzing, 1-4 August.
-‘“Reason for arrest: suspicious attitude”: Psychological terror and the intelligence services in
Indonesia, 1945-1949’, workshop ‘Decolonization and the origins of “excessive” violence:
Dutch military operations in Indonesia (1945-1950) in comparative perspective’, KITLV, 1012 December.
Martens, Emiel, ‘Tropicalizations’, workshop ‘The cultural politics of catastrophe;
(Post)colonial representations of Southeast Asian and Caribbean disasters, 1800-2012’,
AHRC–NWO Research Network, School of English, University of Leeds, Leeds, 5
september.
-‘Welcome to paradise island; the rise of Jamaica’s cine-tourist image, 1891-1951’,
‘NALACS Young Scholar’s Seminar’, 31 januari.
Molen, Willem van der, ‘An introduction to Old Javanese’, intensive course in Old Javanese,
Trawas, East Java, Indonesia, 13-28 juni.
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-‘Susastra Jawa Kuna; Analisis retorika dalam kekawin Ramayana’, lezing, seminar
‘Pembangunan karakter bangsa melalui sastra, budaya dan agama’, Sekolah Tinggi Agama
Hindu Negeri Gde Pudja Mataram tahun 2014’, Mataram ,29 juni-1 juli.
-‘The tale of Rama and Sinta in the comic version of Kosasih’, lezing, internationale
workshop ‘Traces of the two great epics Ramayana and Mahabharata in Javanese and Malay
literature’, Nalanda-Sriwijaya Centre, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 24-25
april.
Okker, Frank, ‘Welk lichaamsdeel verbindt Gerret Rouffaer met Peter van Zonneveld; Over
een avontuurlijke geleerde in de Oost’, lezing Werkgroep Indische Letteren, Leiden, 26
september.
Oostindie, Gert, ‘After Vienna: the reinvention of the Netherlands as an imperial monarchy’,
Wenen, conferentie ‘The Congress of Vienna and its Global Dimension’, Universität Wien,
20 september.
-‘Colonialism and slavery in Dutch history; Legacies and memories’, Amsterdam, Humanity
in Action/Anne Frank Huis, 5 juni.
-‘De Cariben in de Leidse collecties’, lezing, Studium Generale Universiteit Leiden, 20
november.
-‘De dekolonisatieoorlog; Wie bepaalt de Nederlandse onderzoeksagenda?’, KITLV
symposium ‘Conflict and conscience; The Indonesian decolonization and the uncomfortable
past of the Netherlands’, Rijksmuseum Volkenkunde, Leiden, 10 december.
-‘De relatie Nederland-Suriname; Hoe verder?’, Jagernath Lachmonlezing, Theater Diligentia,
Den Haag, 12 oktober.
-(met Ireen Hoogenboom), ‘Dutch war crimes in the Indonesian decolonization war?
Evidence from egodocuments’, KITLV seminar ‘Decolonization and the origins of
“excessive” violence; Dutch military operations in Indonesia (1945-1950) in comparative
perspective’, KITLV, Leiden, 11 december.
-‘Free blacks and ‘coloureds’ in the Dutch Atlantic’, workshop ‘Les libres de couleur dans
l’espace atlantique’, Université de Nantes, Nantes, 13 februari.
-‘Herdenking en erfenissen van de slavernij’, Studium Generale Universiteit Leiden, Leiden,
25 maart.
-‘Het Nederlandse kolonialisme; macht en tegenstemmen’, Geschiedenisdag ICLON,
Universiteit Leiden, Leiden,31 oktober.
-‘Gedeeld Koninkrijk; Waarom Nedeland en de Antillen gen afscheid van elkaar kunnen
nemen’, Den Haag, Clingendael/Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, 18
juni.
-‘New futures of (post)colonial collections and research’, Leiden Global ‘(Post)colonial
symposium’, 14 oktober .
-‘Slavenhandel en slavernij; Caribische en Amerikaanse patronen’, Louis Hartloopercomplex,
Utrecht, 24 februari.
-‘Slavenhandel en slavernij in de Nederlandse economie en maatschappij, 1600-1863’,
Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, 13 juni.
-‘Synthese’, workshop ‘Slavernij in het Nederlandse imperium’, Amsterdam, Trippenhuis
KNAW, 25 september.
-‘The Caribbean; A bird’s eye view’, Utrecht, University College Utrecht, 28 mei.
Reinanda, Ridho, ‘Query aspects for search result diversification’, WAI meeting, Vrije
Universiteit Amsterdam, 24 februari.
-‘Semantic search for the 1%’, Search Engine Amsterdam, 28 november.
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-‘Temporal relation extraction’, Universiteit van Amsterdam, 2 februari.
-‘Towards extracting a semantic network of entities’, DH Benelux, Den Haag, 9 juni.
Roitman, Jessica Vance, ‘Adultery here and there; Crossing sexual boundaries in the Dutch
Jewish Atlantic’, Forum European Expansion and Global Interaction Biennial Meeting,
Tulane University, 21 februari.
-‘Adultery in Jewish communities in Curacao and Suriname’, Institute for the History of Jews
in Germany, University of Hamburg, 17 november.
-‘Amsterdamse Portugese joden en hun economische netwerken’, ‘Geschichte der Juden in
den Niederlanden’, University of Münster, 13 maart.
Steijlen, Fridus, ‘Archive on a tray; Connecting Recording the Future to the WorldWideWeb’,
‘LeidenGlobal (post)colonial symposium’, 14 oktober.
-‘De naweeën van de dekolonisatie en Nieuw Guinea (1950-1963)’, ‘collegedag Indië’, Het
Historisch Nieuwsblad, Amsterdam, 28 maart.
-‘Don’t forget to remember me’, introductie en vertoning film, filmfestival Douarnenez,
Frankrijk, 28 augustus.
-‘Indonesië en postkoloniale migratie naar Nederland’, CIMIC, Katholieke hogeschool
Mechelen, 4 mei.
-‘Integer door de lens’, ‘Congres Integere Antropologie’, Antropologische Beroepsvereniging,
Amsterdam, 13 juni.
-‘Investigating Indonesia’, openingstoespraak tentoonstelling Investigating Indonesia,
Universiteits bibliotheek Leiden, 15 oktober.
-‘Koesoemobroto en Perhimpunan Indonesia’, bevrijdingsbijeenkomst stichting Nusantara en
4/5 mei comité Amsterdam Zuidoost, 16 augustus.
-‘Moluccans in the Dutch colonial army, the KNIL; The creation of an ethnic soldier’, paper,
‘Aliens in uniform: The social and cultural aspects of the colonial military presence in Europe
(1914-1945)’, Universiteit Leiden, 11 januari.
-‘Molukkers: postkoloniale migratie en integratie’, Vrije Universiteit, 6 maart.
-‘Mondelinge geschiedenis collecties als historische bron’, ‘Posthumus research master
programme Global Economic and Social History: Keys to the treasure Trove’, Universiteit
Leiden, 14 maart.
-‘Onderzoek bij het KITLV en Recording the Future’, gastcollege Culturele Antropologie,
Universiteit Leiden, 7 maart.
-‘Onderzoek bij het KITLV en Recording the Future’, Vrije Universiteit Amsterdam, 30
september.
-‘Performing identity in public spaces’, paper, ‘Performative Publics and Global Modernities
in Asia’, RMIT, Barcelona. 2 november.
-‘Recording the Future; searching for everyday life in Indonesia’, Institut für Ethnologie,
Universiteit, Heidelberg, 6 mei.
-‘Recording the Future; an audiovisual project about everyday life in Indonesia’ lezing
Studium General Universiteit Leiden, 6 november.
-‘Recording the Future; archiving everyday life in Indonesia’, ISEAS Singapore, 4 december.
Traag, Vincent, ‘Community structure in complex networks’, Radboud Universiteit, 21
februari.
-‘Dynamics of media attention’, ICCSA 2014, 24 juni.
-‘Introduction to complex networks’, Semantic Web Research Retreat, 11 april.
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-‘Structure of a media co-occurrence network’, South East Asia Seminar, 21 februari,
Erasmus Universiteit Rotterdam, 25 februari, KITLV, 19 maart, AAS Annual Conference, 30
maart.
-‘The structure of media attention’, ECCS 2014, 30 september.
Veenendaal, Wouter, ‘Publishing your dissertation’, Onderzoekers Latijns-America (OLA),
NALACS, 1 oktober.
Wellen, Kathryn Anderson, ‘Austronesian expansion in the longue durée; Methodologies &
themes in reconstructing hidden cultural histories’, Pacific History Association Biennial
Conference, Taitung University, 5 december.
-‘Family relations in the founding of Wajoq; Drivers of state formation in Sulawesi,
Indonesia’, Southeast Asian Studies Symposium, Oxford University, 22 maart.
Organisatie congressen/symposia/workshops*
Berenschot, Ward (met Universitas Gadja Mada), ‘Tracing governance’, SPIN mid-term
conference, Universitas Gadja Mada, Yogyakarta17-19 november.
Hoogervorst, Tom (met Clara Brakel & Marije Plomp), ‘Negotiating the spoken word;
Storytelling in the Indonesian Archipelago’, Museum Volkenkunde, Leiden,14 juni.
Klinken, Gerry van, ‘Big data and big ideas in Asian studies’, panel, AAS Congress,
Philadelphia, 30 maart.
Luttikhuis Bart, (i.s.m. Bastiaan Nugteren), KITLV/Leiden Global workshop ‘Decolonization
and the origins of “excessive” violence: Dutch military operations in Indonesia (1945-1950)
in comparative perspective’, KITLV, 10-12 december.
Oostindie, Gert (met LeidenGlobal), Leiden Global ‘(Post)colonial symposium’, Museum
Volkenkunde, 14-15 oktober.
Steijlen, Fridus, Tentoonstelling ‘Investigating Indonesia’, Universiteit Bibliotheken Leiden,
15 oktober 2014 - 15 januari 2015.
-Talkshow ‘Beelden van Bondgenoten’, Moluks Historisch Museum, Bronbeek Arhnem. 21
oktober:
Bijdragen aan websites
Bergen, Leo van, ‘Medicine and medical service’, 14-18 Online. International Encyclopaedia
of the First World War.
Berenschot, Ward, ‘Red fury in Lampung’, New Mandala Blog, 4 juli.
Hicks, Jacqueline, ‘In Safe Hands?’, New Mandala, 10 juli.
Klinken, Gerry van, ‘A citizen’s president ’, New Mandala, 1 augustus.
Steijlen,Fridus, ‘De Rode Driehoek van Richard Sahetapy’, Nieuwsbrief Moluks Historisch
Museum, november.
-‘De W van Wilhelmina’, Nieuwsbrief Moluks Historisch Museum, augustus.
-‘Een Monument in de wijk', Nieuwsbrief Moluks Historisch Museum, december/januari.
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-‘Het nummer van het dienstbevel’, Nieuwsbrief Moluks Historisch Museum, mei.
-‘Het belang van onderzoek’, Nieuwsbrief Moluks Historisch Museum, juni.
-‘Idul Fitri’, Nieuwsbrief Moluks Historisch Museum, juli.
-‘Jakarta Terus’, blog KITLV website, 17 november.
-‘Leasa: van bondgenoot tot vijand’, Nieuwsbrief Moluks Historisch Museum, september.
-‘Over Balk en Ternate’, Nieuwsbrief Moluks Historisch Museum, oktober.
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