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1. Opening en vaststelling agenda door de voorzitter
De voorzitter Susan Legêne opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ze staat stil bij het
overlijden van de heer Cees Fasseur aan wie slechts enkele weken voor zijn overlijden door het
bestuur van de Vereniging het erelidmaatschap was verleend vanwege zijn verdiensten voor het
KITLV ten tijde van de overgang naar de KNAW in 2000 en in de periode van bijna-ondergang en
reorganisatie in 2011-2014. Daarnaast heeft de heer Fasseur wetenschappelijk een belangrijke rol
gespeeld als historicus van Nederlands-Indië.
Binnengekomen stukken: de voorzitter heeft kort voor de ledenvergadering een brief van
verontruste leden ontvangen m.b.t. klachten over het beheer van de KITLV collecties. De directeur
van de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL) heeft hierop geantwoord met een brief. De voorzitter
stelt voor om dit punt te agenderen als laatste punt voor de rondvraag.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Conceptnotulen 12 juni 2015
Reimar Schefold merkt op dat het aantal leden in Indonesië vrijwel nihil is. De voorzitter antwoordt
dat de oorzaak hiervoor ligt in het feit dat de tijdschriften open access zijn. Gebruik van de UBLcollectie niet aan de orde. Er zijn op dit moment nog 12 Indonesische leden.
Er wordt opgemerkt dat de datum van de notulen 12 juni 2015 moet zijn, niet 2016. Dit wordt
gewijzigd.

De notulen worden vastgesteld.
3. Mededelingen van de voorzitter Vereniging KITLV en de directeur KITLV
*300e VKI (Verhandelingen) is verschenen (een bundel onder redactie van David Henley en Henk
Schulte Nordholt).
*Teeuwfonds: in augustus 2015 heeft in het Erasmushuis in Jakarta de laatste uitreiking van de
Teeuw prijs plaatsgevonden. De prijs werd uitgereikt aan Hedi Hinzler en John McGuinn (Lontar). Het
fonds in nu vrijwel uitgeput. Het restant zal worden gebruikt voor bijdragen aan het Indonesische
literatuurprogramma (samengesteld door Melanie Budianta en Bart Barendregt) in het kader van het
Belgische Europaliafestival dat in 2017 over Indonesië gaat. Een deel van het programma zal in
Nederland plaatsvinden. 2017 is tevens het Leiden Asia Year van de Universiteit Leiden (UL).
*Directeur Instituten KNAW Theo Mulder treedt terug en wordt opgevolgd door Mieke Zaanen.
(Vereniging) KITLV heeft rond reorganisatie sterke meningsverschillen met hem gehad, maar is
uiteindelijk altijd in gesprek kunnen blijven.
*Het Leiden Asia Year van de UL (2017) zal worden gevierd met veel activiteiten; KITLV is hierin een
actieve partner, de leden zullen op de hoogte worden gehouden.
*De enquête onder leden had geen hoge respons, maar leverde wel interessante inzichten op. Het
bestuur zal deze meenemen in het werkplan voor activiteiten van de Vereniging. Belangrijk punt van
aandacht is verjonging; het ledenbestand is sterk vergrijsd. Ook overweegt het bestuur een nieuwe
opzet voor activiteiten in Indonesië, nu KITLV Jakarta onderdeel is van de Universiteit Leiden.
4. Jaarverslag
*N.a.v. de mededelingen tekent Reimar Schefold bezwaar aan tegen het besluit het Teeuwfonds op
te heffen. De voorzitter antwoordt dat dit twee jaar geleden reeds is aangekondigd en ook in de
laatste call for nominations expliciet is vermeld. Het fonds is na twintig jaar vrijwel uitgeput.
Gerard Telkamp betreurt dat het Teeuwfonds is uitgeput en vraagt of er geen nieuwe fondsen
kunnen worden gevonden? De voorzitter antwoordt dat dit niet in de bedoeling ligt; het Teeuwfonds
heeft zijn functie goed vervuld en is uitgeput. Leonard Blussé suggereert om de prijs elders onder te
brengen. De voorzitter zegt toe dit in het bestuur te bespreken.
*Desgevraagd licht Gert Oostindie het Jaarverslag van KITLV-KNAW toe: sterke nadruk op onderzoek,
verjonging onderzoeksstaf, productiviteit in publicaties en fondsenwerving vergelijkenderwijs (ook in
KNAW-verband) goed. Op dit moment werken gemiddeld zo’n 35 onderzoekers (vast en tijdelijk) bij
KITLV.
*Susan Legêne licht de activiteiten Vereniging van het afgelopen jaar toe.
*Clara van Brakel meldt het Jaarverslag niet te hebben ontvangen. Yayah Siegers (uitvoerend
secretaris Vereniging) antwoordt dat ‘digitale leden’ het Jaarverslag niet in gedrukte vorm
ontvangen, maar alleen een link naar een digitale versie ontvangen. Volgend jaar zal er een stapeltje
gedrukte exemplaren meegebracht worden naar de ALV.
5. Verslag van de kascommissie.
Het verslag wordt door het kascommissielid Mark van de Water toegelicht. Bij acclamatie wordt het
verslag goedgekeurd.
6. Brief leden m.b.t. de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL)
De voorzitter recapituleert voor de aanwezigen de stand van zaken. Er is een brief van Nederlandse
leden en Indonesische niet-leden ingediend bij het bestuur van de Vereniging en de directeur van de
UBL. In deze brief wordt een aantal klachten opgesomd over het functioneren van de UBL. De
klachten betreffen onder andere de digitale toegankelijkheid van de collecties, moeilijke
vindbaarheid van titels in de catalogus, en het verkleinen van de handbibliotheek. Ook wordt
aangedrongen op vorming van een bibliotheekcommissie. Hierop heeft de UBL directeur Kurt de
Belder een uitvoerige brief gestuurd naar de stellers van deze brief, waarin hij de klachten

beantwoordt c.q. van commentaar voorziet. Hij is bereid om i.o.m. de voorzitter van de Vereniging
een bibliotheekcommissie in te stellen.
De voorzitter stelt voor dat het bestuur deze commissie instelt en bovendien zal zorgdragen voor een
cursus voor leden omtrent optimaal gebruik van de catalogus. Namens de stellers van de ledenbrief
geeft de Leonard Blussé aan dit onvoldoende te vinden en stelt voor het bestuur niet te déchargeren.
Dit laatste wordt niet overgenomen. In een scherpe aanval op de voorzitter van de Vereniging
herhaalt hij de klachten uit de brief en vraagt waarom hij als medeondertekenaar het antwoord van
de directeur UBL nog niet heeft ontvangen. De voorzitter antwoordt dat het antwoord is
doorgestuurd naar degene die de brief aan de Vereniging KITLV had gezonden. Schefold vraagt of het
mogelijk is dat de klachtenbrief en het antwoord van de directeur UBL online voor alle leden wordt
gepubliceerd. De voorzitter zegt dit niet toe. Uiteindelijk wordt besloten na de zomer een volgende
ledenvergadering te beleggen, speciaal over deze kwestie. Met Kurt de Belder zal inmiddels worden
overlegd of en hoe zijn brief door het KITLV kan worden verspreid.
6. Rondvraag
A. de Roever vraagt of het bestuur de garantie kan geven dat er in de tussentijd, tot de volgende
ledenvergadering, niets gebeurt ten nadele van de collectie (bij voorbeeld afstoting van delen van de
collectie). De voorzitter geeft aan dat dit überhaupt geen moment aan de orde is geweest.
7. Sluiting
De voorzitter geeft het woord aan de organisatoren van het seminar ‘Gedeelde herinnering binnen
het KITLV’. De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

