
 
 
 
 
Conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering 
Vrijdag 12 juni 2016 
Museum Volkenkunde 
 
Bestuursleden: mevrouw dr. L. van Broekhoven, mevrouw drs. N. Jouwe, mevrouw prof.dr. S. Legêne 
(voorzitter), mevrouw dr. M. Plomp (vice-voorzitter), en mevrouw drs. Y. Siegers (secretaris). 
 
Afwezig: de heer dr. W. Modest, de heer prof.dr. G. Persoon, de heer dr. Th. Lindblad 
(penningmeester). 
 
Leden en andere geïnteresseerden: de heer J. Anten, mevrouw R. Anthonio, de heer A. Claver, 
mevrouw H. Hinzler, de heer M. van Kempen, de heer P. Keppy, de heer G. Koster, de heer G. 
Oostindie (directeur KITLV), mevrouw E.J. Birfelder, de heer A.J. Bonke, de heer G. Giebels, mevrouw 
I. Goedegebuur, de heer W. Manuhutu, de heer J. van Rosmalen, de heer J. Schoorl, de heer M. 
Slager, mevrouw I. Tromp, de heer J. Vernooij, de heer H. Vreekamp, mevrouw G. Vrendenbarg, 
mevrouw T. Zecevic-Boulogne. 
 
Afwezig met bericht: de heer M. Baud, de heer J. Beurden, mevrouw E. Bogaerts, mevrouw C. Brakel, 
de heer F. Colombijn, de heer/mevrouw F. Duim, de heer P. Hagen, de heer G. Knaap, de heer J. 
Kroon, de heer/mevrouw G. Moran, mevrouw E. Pangalila-Ratulangie, de heer R. Schefold, de heer C. 
van ’t Veer, mevrouw I. verhaar-Loeber, de heer/mevrouw A. de Wreede, de heer/mevrouw J. 
Dirkse, mevrouw R. Robson. 
 
1. Opening en vaststelling agenda door de voorzitter 
De voorzitter Susan Legêne opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ze deelt mede dat 
de bestuursleden Gerard Persoon en Thomas Lindblad niet aanwezig zijn en dat bestuurslid Wayne 
Modest druk bezig is met de voorbereidingen van het programma van vanmiddag. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering 18 juni 2014 
De conceptnotulen zijn geparafeerd door de voorzitter. De reden hiervoor is dat geparafeerde 
conceptnotulen een vereiste waren voor de vorig jaar doorgevoerde statutenwijziging. De statuten 
zijn te vinden op de website. De voorzitter vraagt de leden of de notulen definitief kunnen worden 
vastgesteld of gewijzigd moeten worden. 
 
N.a.v. pagina 1: de heer P. Schoorl merkt op dat zijn naam niet wordt genoemd in de lijst van 
aanwezige leden. Hij verzoekt de secretaris om zijn naam toe te voegen aan de lijst.  
 
N.a.v. pagina 7: de voorzitter meldt dat de familie Baud een staf van de Javaanse vorst Diponegoro 
bezat. Die staf is inmiddels tijdens een ceremoniële bijeenkomst in Indonesië aan het Nationaal 
Museum overgedragen 
 
De notulen worden vastgesteld. 
 
3. Mededelingen voorzitter 
 
Leerstoel Nederlands-Caraïbische  Letteren Universiteit van Amsterdam 



Leerstoel Nederlands-Caraïbische letteren: de bijzondere leerstoel vanwege de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde is mede met steun van het KITLV met 5 jaar verlengd. Het gaat om een 
bedrag van € 5000, jaarlijks over een periode van 5 jaar. Michiel van Kempen is de hoogleraar.  
 
De voorzitter vraagt de heer van Kempen om zich aan de leden voor te stellen. Van Kempen bekleedt 
sinds 9 jaar deze bijzondere leerstoel. De leerstoel werd bedreigd door een tekort aan financiering. 
Zonder de financiële steun van het KITLV zouden de leerstoel en daarmee de colleges vervallen en 
stond de promotie van 15 jonge promovendi op de tocht. Van Kempen zal proberen om de leden van 
het KITLV bij zijn werk te betrekken, door leden uit te nodigen voor events en lezingen. Van Kempen 
uit zijn dankbaarheid naar de leden toe voor het ondersteunen voor de leerstoel, ook namens de 
promovendi. 
 
Lezingenprogramma Vereniging 2015-2016 
De voorzitter geeft het woord aan bestuurslid Nancy Jouwe die een toelichting op het 
lezingenprogramma geeft. Samen met de bestuursleden Laura van Broekhoven en Wayne Modest zal 
Jouwe een lezingenreeks organiseren met als thema: ‘The colony and its afterlife, in memory, cultural 
material production and rights’. Publicisten, onderzoekers, activisten en kunstenaars gaan met elkaar 
en met het publiek in gesprek hierover in een reeks van evenementen die op de website zullen 
worden bekend gemaakt.  
 
De centrale vraag: is Nederland gedekoloniseerd, in cultureel en mentaal opzicht? Aanleiding: 2015 is 
een postkoloniaal kroonjaar. Het is 70 jaar geleden dat Indonesië haar onafhankelijkheid uitriep, 40 
jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd en 5 jaar geleden  dat de relatie met de Nederlands-
Caraïbische eilanden werd gemoderniseerd.  
 
Het eerste evenement vindt vanmiddag plaats na de ledenvergadering: ‘Slavery legacies and the 
work of state, public, and popular histories’. Deze lezingenmiddag is onderdeel van een 
internationale workshop ‘Global Slavery and Exhibitionary Impulse’. Verschillende 
vertegenwoordigers van musea uit de wereld praten over hoe slavernij in hun musea wordt 
gepresenteerd. 
Een tweede thema voor een evenement zijn de compensatie claims. Denk daarbij aan Rawagede, 
compensatie claims vanuit de zwarte gemeenschap voor het slavernij verleden, en compensatie 
claims vanuit de Joodse en Indische gemeenschap. 
Een derde thema gaat over ‘Decolonizing the museum’. Voor wie/welke doelgroep zijn de huidige 
musea eigenlijk bedoeld? Jongeren en jonge wetenschappers zijn kritisch over de canon en de 
etnografische musea. 
 
Leden en andere geïnteresseerden zullen worden uitgenodigd om hun input te geven in de discussies 
tijdens de lezingenreeks. 
 
Afspraken met betrekking tot schenkingen aan Universiteitsbibliotheek Leiden en/of KITLV 
De procedure en overeenkomst m.b.t. schenkingen aan de Universiteitsbibliotheek (UB) en/of KITLV 
zijn bij binnenkomst bij balie aan de leden uitgedeeld. De voorzitter vraagt de leden of zij zich kunnen 
vinden in de gemaakte afspraken. In principe worden schenkingen direct doorverwezen naar 
mevrouw Doris Jedamski van de UB. De UB zal dan de vraag stellen of de schenker aan het KITLV of 
aan de UB wilt schenken.  
 
Als veel werk moet worden verzet om een grote schenking te verwerken, dan is het bespreekbaar dat 
de Vereniging de kosten draagt. Bijvoorbeeld het archief van professor Hildred Geertz dat aan het 
KITLV is geschonken. Nadat een selectie van het archief is gemaakt, gaat het archief naar de UB.  
 



De heer P. Schoorl vraagt of er nog overleg plaats vindt met de schenkers, bijvoorbeeld wanneer er 
sprake is van verkoop? De voorzitter antwoordt dat dit soort afspraken in de schenkingsakte 
opgenomen kunnen worden. 
 
De heer J. van Rosmalen, werkzaam bij de UB, geeft aan dat in de akte afspraken m.b.t.  bijvoorbeeld 
dubbele exemplaren kunnen worden gemaakt. 
 
De heer H. Bonke vraagt hoe lang de dubbele exemplaren in de collectie, na samenvoeging van de 
collectie van het KIT, KITLV en de UB worden gehandhaafd? De voorzitter antwoordt dat  op dit 
moment een integratie van de computersystemen plaats vindt, daarna de daadwerkelijk verhuizing 
van de collecties naar één plek en als laatste volgt het ontdubbelen.  
 
Professor Teeuw Fonds 
De voorzitter meldt dat uitputting van het Teeuw Fonds nadert. Het bestuur heeft besloten een 
laatste oproep voor de Professor Teeuw Prijs 2015 uit te laten gaan. Op 25 augustus wordt een 
laatste prijsuitreiking in Indonesië georganiseerd. Een boekje met een overzicht van alle winnaars zal 
worden gepubliceerd. Het evenement zal tegelijkertijd met het afscheid van de directeur van KITLV-
Jakarta plaatsvinden. De reden waarom het Teeuw Fonds aan de orde komt, is omdat de voorzitter 
van de Vereniging KITLV ook automatisch voorzitter is van het fonds. 
 
Leden-enquête 
Vice-voorzitter M. Plomp nodigt de leden uit om mee te denken over de koers van het KITLV. In de 
loop van het jaar zal een enquête naar de leden en andere geïnteresseerden worden gestuurd. 
 
4. ‘Terugblik op het eerste jaar na de reorganisatie, vooruitzichten voor de komende jaren’, door 
Gert Oostindie, directeur KITLV 
 
De directeur constateert dat dit jaar minder mensen de ledenvergadering bijwonen dan voorgaande 
jaren en veronderstelt dat dit mede te verklaren zal zijn uit het feit dat een langdurige periode van 
onzekerheid over het voortbestaan van het KITLV is afgesloten.  
 
De laatste ledenvergadering vond plaats op 18 juni 2014. Op 30 juni 2014 zijn de volgende zaken 
ondertekend tussen KNAW, Universiteit Leiden (UL) en de Vereniging KITLV: 
beëindigingsovereenkomst KNAW – Vereniging KITLV,  een overeenkomst tussen de KNAW en de UL 
en de samenwerkings- en bruikleenovereenkomst tussen de Vereniging KITLV en de UL. Er is een 
Stuurgroep KNAW-UL-Vereniging-KITLV opgericht, die al bij elkaar is gekomen. 
 
De reorganisatie van het KITLV heeft ertoe geleid dan vanaf 1 juli 2014 11 medewerkers  van de 
afdeling Collecties zijn overgegaan naar de UL, 2 personen elders een baan hebben gevonden en 10 
personen per augustus 2015 worden ontslagen.  
 
M.b.t. collectiebeheer:  vanaf 1 juli 2014 heeft UL het beheer van de KITLV collecties overgenomen. 
Ook heeft de UL het KITLV kantoor in Jakarta overgenomen. Het kantoor in Jakarta behoudt dezelfde 
naam omdat het KITLV bekender is in Indonesië dan de UL.  
Oostindie geeft aan tevreden te zijn met collectiebeheer door de UL. Het gebruik van de collectie is 
alleen toegenomen. 
 
De UL start in april 2017 met de bouw van een extra verdieping voor de nieuwe Asian Library. De 
Caribische collectie komt mogelijk elders terecht.  
 
Oostindie meldt dat hij verder vooral over onderzoek zal praten hoewel hij beseft dat veel leden 
vooral geïnteresseerd zijn in de collecties.  



De werkorganisatie organiseert veel events, waar ook veel niet-leden op afkomen. Er zijn momenteel 
veel jonge onderzoekers werkzaam bij het instituut,: 6 Aio’s, die door de UL en KNAW worden 
gefinancierd, en en vergelijkbaar aantal postdoc onderzoekers. Daarnaast is er een omvangrijk 
stageprogramma.  
Er komt een krimp aan van het vaste personeel: over 4 jaar dan komen er 4 plaatsen te vervallen. 
Het KITLV heeft in 2014 4 NWO aanvragen ingediend. De concurrentie is groot en de scoringskans is 
vrij laag, circa 15-20 %. Slechts 1 van de 4 aanvragen is gehonoreerd. Dit blijft een lastige kwestie. 
 
De heer H. Vreekamp geeft aan dat er zelden iets wordt georganiseerd over de Cariben i.t.t. 
Indonesië en vraagt hoe het staat met sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de Antillen.  
Oostindie antwoordt dat het grote project ‘Confronting Caribbean Challenges’ sociaal-
wetenschappelijk onderzoek betreft. Ook het thema van de lezingenmiddag heeft raakvlakken met 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 
De voorzitter vult aan dat de Vereniging ook de eerder genoemde leerstoel ‘West-Indische Letteren’  
financieel ondersteunt. 
 

5. Bestuurswisseling  
De voorzitter deelt mede dat Thomas Lindblad na 12 jaar deel te hebben genomen aan het bestuur 
van de Vereniging vandaag aftreedt als penningmeester. De voorzitter bedankt de heer Lindblad voor 
zijn jarenlange inzet. De heer Lindblad kon vandaag niet aanwezig zijn, het bestuur heeft al eerder 
afscheid van hem genomen.  
Mevrouw Ine Goedegebuur, instituutsmanager bij de UL en tot 2014 instituutsmanager bij het KITLV, 
wordt voorgedragen als kandidaat penningmeester. De ledenvergadering gaat bij acclamatie akkoord 
met de benoeming van Ine Goedegebuur tot penningmeester. 
 
6. Verslag kascommissie over 2014 
De kascommissie, bestaande uit de heer Alex Claver en mevrouw Carolien Stolte (niet aanwezig),  
heeft op 19 mei 2015 het financieel jaarverslag over 2014 besproken met mevrouw I. Goedegebuur 
en mevrouw J. Poestkoke Chaudron (werkorganisatie KITLV) en de boeken gecontroleerd.  
 
Onderstaand volgen de belangrijkste punten die aan de orde kwamen: 
- Het koersresultaat van de effecten – defensief belegd in aandelen (± 45%) en vastrentende waarden 
(± 55%) – is zeer positief: 252.996 Euro in 2014 tegenover een negatief resultaat van – 24.528 euro in 
2013. 
- Het eigen vermogen van de Vereniging is over het jaar 2014 gestegen met 154.000 Euro tot 
2.557.894 Euro nadat het vorig jaar vrijwel gelijk was gebleven. 
- De contributieopbrengst bedraagt 12.001 Euro en is daarmee licht gedaald ten opzichte van 2013 
(13.328 Euro). De kascommissie constateert opnieuw dat de Vereniging steeds minder leden heeft. 
De structurele ledendaling lijkt zich het afgelopen jaar niet te hebben doorgezet in Nederland, al is 
het te vroeg om te kunnen spreken van een stabilisering. Daarentegen is het aantal leden in 
Indonesië tot vrijwel nihil geslonken. Met het geringe aantal leden blijft de financiële draagkracht van 
de Vereniging afhankelijk van het royale eigen vermogen en de opbrengst van de effecten. 
- De ledenadministratie en facturering zijn in 2014 weer in eigen hand genomen waardoor de 
moeizame gegevensuitwisseling tussen de KITLV-administratie en Brill geen punt meer is van zorg en 
het ledenbestand courant kan worden gehouden. 
 
De kascommissie komt na controle tot de conclusie dat alle opgegeven cijfers in het financieel 
jaarverslag 2014 overeenstemmen met de boeken en brengt daarom een positief advies uit aan de 
Algemene Ledenvergadering. Het financieel jaarverslag 2014 is op aanvraag te verkrijgen en is tevens 
online beschikbaar via de website. Besluit: de leden gaan akkoord en verlenen de penningmeester 
decharge over 2014. 
 



Alex Claver treedt af als lid van de kascommissie en wordt vervangen door Mark van de Water, 
promovendus aan de Universiteit Leiden. De voorzitter dankt de heer Claver voor zijn inzet.  
 
7. Jaarverslag 2014 
Geen opmerkingen. 
 
8. Rondvraag 
Mevrouw R. Anthonio vraagt m.b.t. tot één van de thema’s van de lezingen om welke compensatie 
claims het zal gaan. Bestuurslid Jouwe legt uit dat de lezing over compensatie claims niet alleen een 
specifiek Indisch thema betreft. Het zal ook gaan compensatie claims vanuit bijvoorbeeld de zwarte 
gemeenschap in relatie tot de  slavernijgeschiedenis.  
 
Mevrouw R. Anthonio vraagt in hoeverre jongeren bij het thema ‘Decolonizing the museum’ zijn 
betrokken? Wordt bijvoorbeeld overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het voortgezet 
onderwijs? Het is opvallend dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs zelden naar het soort 
instellingen zoals het KITLV of het museum komen. 
Bestuurslid Laura van Broekhoven antwoordt dat het Museum Volkenkunde al bezig is om te kijken 
op welke manier het museum relevanter zou kunnen worden voor een bredere doelgroep jongeren 
die nu niet naar het museum komt. Er wordt o.a. gekeken naar het schrijven van alternatieve teksten 
voor het museum. Van Broekhoven geeft aan dat de intergenerationele discussie belangrijk is. 
 
Mevrouw H. Hinzler wijst erop dat de LU-Card (bibliotheek kaart) van de UL voor KITLV-leden 
beperkingen heeft omdat leden als gastmedewerker worden opgevoerd. Is er een mogelijkheid dat 
leden een medewerkerskaart kunnen krijgen? Oostindie geeft aan dat dit ULBL-beleid is en schat de 
kans op aanpassing hiervan laag in. 
 
De heer M. van Kempen geeft een aanvulling op het lezingenprogramma van de Vereniging. In 
oktober worden 3 evementen met een Caribische thema mede met steun van de Vereniging 
georganiseerd: een congres over de Pan-Guyanese highway op 1-3 oktober , de Caraïbische 
Letterendag op 24 oktober en de Cola Debrotlezing op 31 oktober.  
 
De heer H. Bonke meldt zich voor de digitale mailinglijst van het KITLV. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 


