
 

 

 
 

 

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering  

& 

Publieksmiddag ‘Duiken in (post)koloniale biografieën en archieven’ 

 

Vrijdag 28 juni | Migratie Museum | Hoge Zand 42 | Den Haag 
 

Het bestuur van de Vereniging KITLV nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en de 

publieksmiddag ‘Duiken in (post)koloniale biografieën en archieven’ op vrijdag 28 juni a.s. in het Migratie Museum 

in Den Haag. Hieronder vindt u de agenda voor de ledenvergadering en het programma van de publieksmiddag 

 

Algemene Ledenvergadering  

12.45 – 14.00 uur 
 

Agenda 

1. Opening  

2. Mededelingen voorzitter  

    Waaronder: Taxatie en beschrijving kunstbezit; Nacht van de Geschiedenis; Bibliotheekcommissie  

3. Mededelingen directeur  

    Waaronder: Stand van zaken Project 45-50 

4. Conceptnotulen ALV juni 2018 (bijlage)  

5. Jaarverslag 2018 (bijlage)  

6. Financieel jaarverslag 2018 * en verslag kascommissie (wordt ter vergadering toegelicht)  

7. 100 jaar NWIG (Rosemarijn Höfte) 

8. Wisseling bestuurssamenstelling: Afscheid Susan Legene, kennismaking Alicia Schrikker (bijlage) 

9. Rondvraag  

10. Sluiting  

*Het financieel jaarverslag 2018 van de Vereniging is op aanvraag te verkrijgen en online beschikbaar via de website. 

 

Publieksmiddag ‘Duiken in (post)koloniale biografieën en archieven’  

14.00 – 18.30 uur 
(Zie aparte uitnodiging voor meer informatie) 

 

De Publieksmiddag 2019 van de Vereniging KITLV stelt verhalen en biografieën centraal die gekoppeld zijn aan de 

diverse koloniale geschiedenissen van Nederland. 

 

Thema 2019 

De publieksmiddag van Vereniging KITLV 2019 is gewijd aan personen/biografieën en daaraan gerelateerde 

archiefstukken met een Nederlandse (post)koloniale achtergrond. Dit zijn publieke intellectuelen, culturele pioniers en 

mensen die politiek actief waren.  Maar we zijn ook geïnteresseerd in verhalen van mensen die niet bij bepaalde elites 

hoorden maar wel een bijzonder verhaal te vertellen hebben. De aanwezigen worden in het laatste deel van het 

programma uitdrukkelijk uitgenodigd om een verhaal, anekdote of herinnering te delen uit hun eigen leven, dat van 

hun familie of gemeenschap. 

 

Hierbij haken we aan op een huidige trend of behoefte van het zichtbaarder maken van verhalen en biografieën, 

gekoppeld aan de koloniale geschiedenis van Nederland, die niet of nauwelijks bekend zijn in Nederland bij het 

grotere publiek, incl. de diverse postkoloniale gemeenschappen. Een inspiratiebron is het huidige project ‘Black 

Biographies’ van Gloria Wekker bij de Vereniging, eind 2018. Hierin komen voornamelijk Afro-Caribische 

voorbeelden voor maar niet alleen. De middag is tevens opgezet ter ere van Susan Legêne, die afscheid neemt als 

voorzitter van de vereniging van het KITLV. 

 

Wilt u zich aanmelden voor de ledenvergadering en/of de publieksmiddag? Meldt u zich dan aan via 

kitlv@kitlv.nl of via 071 527 2295. 


