Conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 9 juni 2017
Hortus Botanicus Leiden
Bestuursleden: mw. drs. I. Goedegebuur (penningmeester), mw. drs. N. Jouwe, mw. prof. dr. S.
Legêne (voorzitter), dhr. prof.dr. G. Persoon.
Afwezig: dhr. dr. W. Modest.
Leden en andere geïnteresseerden: mw. C. Brakel, dhr. R. Buve, dhr. G. Giebels, dhr. F. Grasveld,
mw. M. Grijns, mw. H. Hinzler, mw. R. Hoefte, dhr. T. Hoogervorst, mw. T. Lammerts van Bueren, dhr.
J. Lelyveld, dhr. W. Mahdi, dhr. M. Manuhutu, mw. H. Mingoen, dhr. G. Oostindie, dhr. S. Patmo, dhr.
A. Ploeg, mw. M. Plomp, mw. H. Ramdien, mw. C. Stolte, dhr. G. Termorshuizen, dhr. E. C. van ’t
Veer, dhr. S. Visscher, dhr. F. van der Vlugt, dhr. M. van de Water, dhr. W. van Zanten, mw. T.
Zecevic.
Afwezig met bericht: dhr. E. Bogaerts, dhr. H. Bonke, mw. E. Captain, dhr. H. Claessen, dhr. F.
Colombijn, mw. V. van Groenendael, dhr. M. van Kempen, dhr. P. Keppy, dhr. J.W. Kroon, mw. C.E.
Schulte Nordholt, dhr. N. Schulte Nordholt, dhr. K. Steenbrink, dhr. B. Thoden van Velzen, mw. A.
Zuiderweg.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Susan Legêne meldt dat
bestuurslid Nancy Jouwe later zal komen. Bestuurslid Wayne Modest is vanwege
familieomstandigheden in de VS.
2. Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter voegt een agendapunt toe: de bibliotheekcommissie zal later in de vergadering een
toelichting zal geven op haar werkzaamheden.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van oud-directeur Peter Boomgaard op 10 januari 2017. In
Indonesië is op 16 februari een in memoriam symposium ter nagedachtenis van Peter Boomgaard
georganiseerd.
De Vereniging heeft op de Tong Tong Fair het debat ‘Kenners van het Koloniale Verleden’
georganiseerd: over de rol van Vereniging KITLV, eigenaar van de tot 1 juli 2014 opgebouwde KITLVcollecties, o.l.v. bestuurslid Nancy Jouwe.
De voorzitter stelt Sikko Visscher voor. Sikko werkt voor de KNAW en is coördinator van het SPINprogramma (Scientific Programme Indonesia – Netherlands) dat binnenkort afloopt. Sikko krijgt vanaf
september een positie binnen het KITLV en zal vanaf dat moment o.a. de positie van secretaris van
de Vereniging vervullen. Yayah Siegers zal voor de laatste keer de notulen van de ledenvergadering
verzorgen. Zij blijft wel aanspreekpersoon voor de website en blijft de Vereniging ondersteunen bij
activiteiten. De voorzitter dankt haar voor haar grote bijdrage aan het goede functioneren van de
vereniging.
Er heeft een overleg met Brill plaatsgevonden: KITLV zet, met de toezegging door Brill van uitvoering
van verbeterpunten ten aanzien van hun digitale platform het contract met Brill voort. De
samenwerking met Brill levert ook voor leden nog steeds andere voordelen op, zoals bijvoorbeeld
het Printing on Demand.
De schilderijen van Raden Saleh en Jan Toorop gaan naar Singapore voor een tentoonstelling.

Op 14 september a.s. vindt de grand opening van de Asian Library plaats. De leden zijn van harte
welkom.
Op 19 juni a.s. gaat de wandelapp ‘Envisioning Indonesia’ in Leiden van start: een virtuele
stadswandeling die het Leidse stadsbeeld verbindt met gelijksoortige plekken aan de andere kant van
de wereld, in Indonesië. Alle video’s in de wandelapp zijn afkomstig van ‘Recording the Future’, het
audiovisuele project van het KITLV, waarin het dagelijks leven in Indonesië wordt vastgelegd op
bewegend beeld. Een folder met meer informatie wordt nu uitgedeeld.
3. Mededelingen van de directeur
Gert Oostindie deelt mede dat Rosemarijn Hoefte is benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van
Suriname sinds 1873 in vergelijkend perspectief aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het KITLV-KNAW.
Er zijn drie nieuwe projecten: twee NWO-projecten, ‘Violence strikes root: Why vigilantism became
central to Indonesian politics, 1943-1955’, gecoördineerd door Henk Schulte Nordholt en Bart
Luttikhuis, en ‘Travelling Caribbean Heritage’, gecoördineerd door Alex van Stipriaan Luïscius en Gert
Oostindie. Het laatste project heeft voornamelijk Caribische medewerkers.
Tenslotte is er nog het project over de dekolonisatieoorlog (Decolonisation, violence and war in
Indonesia, 1945-1950), waarvoor de overheid ruim € 4,1 miljoen beschikbaar heeft gesteld en dat
wordt uitgevoerd door KITLV, NIMH en NIOD. KITLV zal vooral de projecten samen met Indonesië
doen: regionale studies en de bersiap periode. Er zijn of worden veel nieuwe mensen aangenomen
inclusief 10 Indonesische onderzoekers. Henk Schulte Nordholt en Harry Poeze werken in dit verband
gelijktijdig aan een boek over de geschiedenis van de Indonesische Revolutie.
4. Notulen Algemene Ledenvergaderingen 10 juni en 14 oktober
Geen opmerkingen. N.a.v. de ledenvergadering op 14 oktober jl.: het bestuur zal nog een tutorial
organiseren. De notulen worden vastgesteld.
5. Jaarstukken: jaarverslag en verslag kascommissie
Gerard Telkamp complimenteert het KITLV over de prestaties het afgelopen jaar, zoals die blijken uit
het jaarverslag. Hij merkt op dat de vermelding van de foto’s op pagina 43 geen verantwoording
heeft. Daarnaast gaat het jaarverslag vooral over het instituut. Er zou meer informatie over de
collecties bij de UBL in het jaarverslag moeten staan; het instituut kan immers niet zonder de
collectie. Ook beslaat de jaarrapportage van de Vereniging slechts anderhalve pagina, terwijl er
genoeg te vermelden valt over de collectie, zeker als we naar het voorgestelde jaarplan kijken.
De voorzitter beaamt dit. Ook over acquisitie kan meer verteld worden. Marije Plomp, tevens
vakreferent bij de UBL, stelt voor dat zij voor een jaarlijks overzicht kan zorgen van wat er gebeurt
met de KITLV collectie. Dit voorstel wordt overgenomen.
Verslag kascommissie
Kascommissielid Carolien Stolte licht het verslag van de kascommissie toe. Namens de kascommissie
brengt Stolte een positief advies aan de ledenvergadering. Bij acclamatie wordt het verslag
goedgekeurd.
De voorzitter licht toe dat de kwestie van het teruglopend ledenaantal bekend is. Ze benadrukt dat
het lidmaatschap nog steeds voordelen heeft: gratis toegang tot de Universiteitsbibliotheek, Printing
on Demand (POD) bij Brill en stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Van belang is de vitaliteit
van KITLV (en de samenwerking tussen vereniging en instituut) als netwerkorganisatie.

Bijeenkomsten zijn goed bezocht, bibliotheekbezoek is toegenomen, Open Access raadpleging gaat
goed. De voorzitter verwijst hiervoor ook naar punt 6 van de agenda.
6. Voorgenomen beleid 2017-2020
De voorzitter licht het beknopte activiteitenplan van de Vereniging i.s.m. de werkorganisatie toe. Het
voorstel is dat de Vereniging zich meer gaat richten op het faciliteren van activiteiten op het
werkterrein, meer dan zelf organiseren en/of afwachten welke verzoeken binnenkomen. Daartoe
zullen calls for proposals worden gepubliceerd op het gebied van collecties, onderzoek en
activiteiten. Momenteel subsidieert de Vereniging al aanvragen, maar dit gebeurt alleen als de
mensen de Vereniging weten te vinden, nog niet structureel.
Coen van ’t Veer pleit voor nieuwe aandacht voor een nieuwe studie over Nederlands-Indische
literatuur: Indische schrijvers doen het goed. Hij hoopt dat het instituut meer wil investeren in
onderzoek naar koloniale en postkoloniale literatuur.
Gert Oostindie antwoordt dat het onderzoek naar de dekolonisatieoorlog ook raakvlakken met een
dergelijke studie. De voorzitter zegt toe het onderwerp mee te nemen in de benoeming van de calls
for proposals.
De aanwezigen onderschrijven de globale uitgangspunten van het nieuwe beleid van de Vereniging.
De uitwerking zal naar verwachting op de volgende ledenvergadering voltooid en deels
geïmplementeerd zijn.
7. Statutenwijziging
De voorzitter licht het voorstel voor een statutenwijziging toe. Directe aanleiding is de aanvraag voor
een ANBI-status voor de Vereniging. Daarnaast wil de Vereniging, mede in het licht van het nieuwe
beleid, graag overgaan tot een kleiner bestuur en werkgroepen.
De directeur meldt dat er naast het tevoren toegestuurde stuk nog een wijzigingsvoorstel is. Het
volledige stuk wordt ter plekke uitgedeeld. Er zijn extra wijzigingen m.b.t.:
-Artikel 10: het bestuur bestaat nu uit 5 personen. Het voorstel is een bestuur met minimaal 3 en
maximaal 5 personen.
-Artikel 18: de kascommissie is toegevoegd aan dit artikel, een voorwaarde van de Belastingdienst
voor het in aanmerking komen van een ANBI status.
De voorzitter voegt er aan toe dat in de nieuwe situatie één medewerker van de werkorganisatie in
het bestuur zitting kan hebben, om zo de band tussen werkorganisatie en Vereniging te waarborgen
en aan te versterken.
Gerard Giebels vindt dat een statutenwijziging niet zo licht opgevat moet worden. Hij vraagt of er
juridische consequenties zijn als een medewerker van het instituut zitting neemt in het bestuur. De
voorzitter zal deze vraag aan de notaris voorleggen en het antwoord terugkoppelen.
Clara Brakel vraagt waarom in artikel 10 van de statuten de zin ‘In de samenstelling van het bestuur
wordt zoveel mogelijk het nationale en multidisciplinaire karakter van de Vereniging tot uitdrukking
gebracht’ is geschrapt. De voorzitter legt uit dat ‘nationaal’ te beperkend is. Daarnaast probeert de
Vereniging ook mensen te bereiken die niet in universitaire verbanden werken. Een persoon zonder
een academische opleiding kan ook lid worden van het bestuur.
Gert Oostindie voegt daaraan toe dat destijds is besloten dat 12 bestuursleden nodig waren vanuit
verschillende disciplines, en universiteiten verspreid door het land. Dit idee is inmiddels achterhaald.
Reimar Schefold stelt voor dat het ‘nationale’ geschrapt wordt, maar het ‘multidisciplinaire’ niet. Dit
voorstel wordt overgenomen.

Anton Ploeg vraagt zich af waarom het verwerven van schilderijen niet onder de doelstellingen valt
(zie punt 2). Oostindie antwoordt dat de Vereniging niet tot doelstelling heeft om schilderijen te
verzamelen, hoewel schilderijen wel een deel van de collectie vormen. Er zijn echter geen
doorslaggevende bezwaren op een extra bepaling toe te voegen. Het voorstel van Anton Ploeg om
ook artefacten op te nemen in het acquisitiebeleid wordt overgenomen.
Raymond Buve vraagt waarom expliciet vermeld moet worden dat ten hoogste 1 persoon in dienst
van de KNAW in het bestuur zitting kan nemen. De voorzitter legt uit dat in de huidige situatie een
werknemer van de KNAW geen lid kan zijn van het bestuur en daardoor geen stemrecht heeft,
hoewel deze persoon wel deelneemt aan bestuursvergaderingen en werkzaamheden uitvoert voor
het bestuur. Het voorstel dat nadrukkelijk slechts 1 persoon medewerker van KITLV kan zijn komt
eruit voort dat het niet goed lijkt als het KITLV KNAW-instituut in theorie het hele bestuur, of een
meerderheid van het bestuur zou kunnen vormen.
Kascommisielid Carolien Stolte geeft aan dat een lid van de kascommissie maximaal 5 jaar mag
aanblijven. Zij vraagt de leden of zij nog een jaar mag aanblijven zodat ze op zoek kan gaan naar een
vervanger. De leden gaan akkoord.
H. Ramdien vraagt wat bedoeld wordt met een ANBI status. Voorzitter: Een ANBI is een algemeen
nut beogende instelling. Donateurs mogen hun giften aan een organisatie met een ANBI-status
aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook voor het ontvangen van erfenissen is
een ANBI-status van belang.
Clara Brakel geeft aan dat buitenlandse leden meer geïnformeerd zouden moeten worden over de
activiteiten van de Vereniging. De voorzitter beaamt dat de communicatie richting buitenlandse
leden verbeterd kan worden. Hiertoe dient primair de website.
De statutenwijziging wordt aangenomen; de voorzitter zal deze in overleg met de directeur bij de
notaris laten passeren.
8. Presentatie nieuwe website
De voorzitter licht de nieuwe website toe. De nieuwe website is wel al online, maar nog niet voor het
publiek zichtbaar. Dit gebeurt op korte termijn. De URL van de website is: www.verenigingkitlv.nl.
9. Bibliotheekcommissie
Tom Hoogervorst, onderzoeker bij het KITLV en lid van de bibliotheekcommissie geeft een
toelichting: de KITLV-Bibliotheekcommissie verbindt de verschillende betrokkenen van de KITLVcollectie: gebruikers, onderzoekers, KITLV-leden, en bibliotheekmedewerkers. De commissie fungeert
als een klankbord voor deze belanghebbenden en adviseert de Leidse Universiteitsbibliotheek –
thans de beheerder van de collectie – op het gebied van de selectie van de handbibliotheek, nieuwe
acquisities, en structurele klachten vanuit de gebruikers. Daarnaast help de commissie met het
identificeren van de juiste personen om specialistische vragen te beantwoorden.
In de toekomst hoopt de commissie via de Vereniging gebruikers op de hoogte te stellen van nieuwe
ontwikkelingen omtrent de collectie, waaronder digitale voorzieningen en archiveringsprojecten, en
te peilen of er interesse is om dubbele microfilms, kranten, etc. over te nemen.
De commissie bestaat op dit moment uit de volgende vrijwilligers: Clara Brakel, Tom Hoogervorst,
Maria Reinders-Karg, Peter Worsley, Raisa Kamila en William Thierens. Het is het streven dat leden
de commissie voor vragen, suggesties en/of klachten omtrent de KITLV-collectie weten te vinden. De
commissie is te bereiken via email: bibliotheekcommissie@KITLV.nl.

De vakreferent biedt aan om later dit jaar, bij voldoende belangstelling, een rondleiding door de
Asian Library te organiseren voor KITLV-leden.
De voorzitter voegt er aan toe dat schenkingen nog steeds direct aan het bestuur kunnen worden
aangeboden, dit gaat niet via de bibliotheekcommissie.
De voorzitter dankt de leden van de bibliotheekcommissie, in het bijzonder Tom Hoogervorst en
Clara Brakel.
9. Rondvraag en sluiting
Geen vragen. De voorzitter dankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering.

