
 
 

 

 

De in 2009 overleden historica dr. Silvia W. de Groot, bij leven erelid van het 
KITLV te Leiden, heeft bij testament een legaat nagelaten aan het instituut:  
 
"Ik benoem tot mijn erfgenaam: het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-  
en Volkenkunde te Leiden, met het verzoek om studenten of jonge onderzoekers 
afkomstig uit het Caraïbisch gebied, bij voorkeur van  
Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van een 
wetenschappelijke publicatie op het vakgebied van het het Koninklijk Instituut 
voor Taal-, Land- en Volkenkunde.Bij een publicatie die mede dankzij deze 
erfstelling zal verschijnen verzoek ik mijn naam en die van het het Koninklijk 
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te vermelden."  
 
Beheer fonds 
Het legaat wordt op een aparte rekening ondergebracht bij de Vereniging Koninklijk Instituut voor 
Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te Leiden. Het financiële beheer ligt in handen van de 
penningmeester van de Vereniging KITLV, daarin ondersteund door het hoofd bedrijfsvoering van het 
instituut. Over het financieel beheer wordt jaarlijks schriftelijk en zo nodig mondeling 
verantwoording afgelegd aan het bestuur van het fonds en het bestuur van de Vereniging KITLV.  
 
Bestuur fonds  
Het bestuur van het fonds bestaat uit vier personen: q.q. de directeur van het KITLV (voorzitter) en 
q.q. de penningmeester van de Vereniging (penningmeester), voorts twee externe gewone leden. Bij 
staking van stemmen beslist de voorzitter. Ten minste twee leden van het bestuur zijn 
wetenschappelijk deskundig op het terrein van de Caraïbische studies, tenminste één lid van het 
bestuur is afkomstig uit het Caraïbisch gebied. Gedurende de aanvangsfase van het fonds is de 
executeur-testamentair van dr. Silvia W. de Groot adviseur van het bestuur. De gewone leden 
worden benoemd voor een periode van drie jaar, met mogelijkheid tot eenmalige verlenging. De 
functie van penningmeester van het bestuur van de Vereniging rouleert, en daarmee per definitie 
ook het penningmeesterschap van het bestuur van het Dr. Silvia W. de Groot Fonds. Een wisseling 
van de directie van het KITLV is aangelegenheid van de KNAW, in overleg met de Vereniging; 
wisseling van directie impliceert wisseling van het voorzitterschap van het fonds.  
 
‘Marron’, ‘Caraïbisch’  
In de geest van dr. Silvia W. de Groot zal bij de selectie van kandidaten een zekere voorkeur bestaan 
voor aanvragers van Marron-afkomst. Andere aanvragers die geboren en/of getogen zijn in het 
Caraïbisch gebied komen echter uitdrukkelijk ook in aanmerking. In dezelfde geest zal bij toekenning 
van uitkeringen een voorkeur bestaan van onderwerpen die direct betrekking hebben op de 
geschiedenis en cultuur van de Marrons; ruimere Caraïbische thema’s komen echter eveneens in 
aanmerking. 
 
Aanwending middelen  
Het bestuur beslist, in nauwe samenspraak met het bestuur van de Vereniging KITLV, over de 
aanwending van de middelen. Uitgangspunt is dat het stamkapitaal langdurig intact wordt gelaten en 
dat uit de belegging ervan jaarlijks een of enkele beurzen worden verstrekt. Het is aan het bestuur 
om te beslissen of de uitkeringen een vast of flexibel bedrag zullen hebben. De uitkeringen worden 



bestemd voor fiscaal niet-belastbare onderzoeks-, vertaal- en/of publicatieondersteuning.  
 
Selectie kandidaten  
Het KITLV ziet toe op adequate kennisgeving van de mogelijkheden die het fonds biedt. Een of 
tweemaal ’s jaars beslist het bestuur over ingediende aanvragen. De voorzitter bereidt de 
vergadering voor en wint zo nodig adviezen van externe deskundigen in.  
 

 

 


