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Concept notulen van online Algemene Ledenvergadering Vereniging KITLV  

 

Donderdag 17 juni 2020, 16:30 via Zoom 

 

Aanwezig: Alicia Schrikker (voorz.), Clara Brakel, Els Bogaerts, Esther Captain, F. van 

der Vlugt, Gert Oostindie, Guno Jones, Ine Goedegebuur, Joan Snellen, Keng Que, Marco 

Roling, Marrik Bellen, Martha Meijer, Michiel Baud, Bas Mochtar, Nancy Jouwe, Quirine 

van Heeren, Rosemarie van der Veen-Oei, Sikko Visscher (verslag), Trinette Zecevic-

Boulogne, Wayne Modest, Yayah Siegers, Yvette Kopijn 

 

Afwezig met bericht: Freek Colombijn, Wim van Zanten 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 16:33 de vergadering en heet eenieder welkom. Hopelijk de 

laatste digitale ALV. Omdat kandidaat-bestuurslid Guno Jones aansluitend andere 

verplichtingen heeft wordt het punt “Bestuursbezetting” naar voren gehaald in de 

agenda en zal nu als punt 7 worden behandeld. 

 

2. Notulen ALV 2020 

De concept notulen van de ALV van 2020 worden besproken. De notulen worden 

hierop ongewijzigd gearresteerd. 

 

3. Mededelingen Voorzitter 

• Door de pandemie zijn er veel minder activiteiten georganiseerd dan 

verwacht en gepland. Wel waren er enkele online activiteiten. In verhouding 

waren er dan juist weer meer aanvragen voor publicaties, vertalingen en Open 

Access. 

• De Vereniging doet mee aan Atelier KITLV, een initiatief op het Instituut om 

kunst en wetenschap meer bij elkaar te brengen en zich tot elkaar te laten 

verhouden. De Vereniging draagt bij aan het selecteren en installeren van een 

Kunstenaar in Residence die een nieuw werk gaat maken.  

• Bestuurswissel: nieuwe bestuursleden betekent ook afscheid van Nancy en 

Wayne die we zeer waarderen voor hun bijdragen. We nemen ook afscheid 

van Freek als hoofdredacteur van BKI. We staan bij de publieksmiddag die 



we organiseren in oktober stil bij al hun bijdragen en zullen hen dan op 

gepaste wijze bedanken. 

• De BKI heeft, in de 11 jaar dat Freek hoofdredacteur was, moeilijke tijden 

goed doorstaan. Het is volledig digitaal en Open Access gegaan. De kwaliteit 

blijft onverminderd hoog en het tijdschrift geniet nog steeds hoog aanzien in 

het veld. De inspanningen van Freek waren hiervoor cruciaal. 

 

4. Mededelingen Directeur KITLV 

 

 dr. Diana Suhardiman is door de Koninklijke Nederlandse Academie van 

Wetenschappen (KNAW) benoemd tot nieuwe directeur van het KITLV. Ze volgt 

per 1 januari 2022 Gert Oostindie op. Diana Suhardiman (47) studeerde land- en 

watermanagement in Wageningen en behaalde er een PhD in de sociale 

wetenschappen. Haar proefschrift ging over de rol van bureaucratie in het 

watermanagement in Indonesië.  De afgelopen vijftien jaar werkte ze in Zuidoost-

Azië, momenteel als Research Group Leader Governance and Inclusion bij het 

International Water Management Institute in Laos. Suhardiman bestudeert regionaal 

en (inter)nationaal beleid op het snijvlak van land, water, milieu en energie, met 

name watermanagement, in Zuidoost-Azië. 

 

GO: Diana heeft een heel ander profiel dan de huidige directeur en dat is goed. Deze 

ochtend heeft ze kennis gemaakt met het MT en daarna met alle personeel voordat 

het persbericht uit ging. De reacties op haar aanstelling zijn enthousiast. 

 

5. Oprichting Philippus Corts Fonds 

Achter de schermen is afgelopen jaar met de secretaris van de Corts Stichting 

gewerkt aan de realisatie van dit nieuwe fonds onder de Vereniging. De stichting 

heeft een aantal grote projecten en bronnenpublicaties uitgevoerd op gebied van 

VOC en Japanse bezetting. De website is nog in de lucht. Het kapitaal is recent 

overgedragen aan de Vereniging en daar zijn we blij mee en trots op. Hiermee wordt 

een fonds ingericht om publicatie, ontsluiting en onderzoekswerk mogelijk te maken 

door kleine subsidies. Er wordt nu een implementatieplan gemaakt en de eerste ronde 

zal door een nieuw op te richten Fondsbestuur in het najaar worden beoordeeld. 

 

6. Van de Bibliotheekcommissie 

• De Commissie heeft kennisgenomen van de vele UBL-activiteiten voor ontsluiting en 

bekendheid van de KITLV-collectie. In dank vastgesteld. 

• Indische Gids, en Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde nog steeds 

beschikbaar om te schenken. Liefst in één geheel.  

• Het Prof. Teeuw stichtingsarchief is door Pim ten Hoorn lang thuis bewaard. Na de pandemie 

zal dit worden overgedragen aan UBL en opgenomen in de KITLV-collectie. 

• Achterstand verwerking en catalogisering schenkingen maar wordt snel ingehaald d.m.v. extra 

arbeidskracht bij UBL 

• De Commissie heeft aandacht gevraagd voor kwetsbare AV-collecties: video, cassettes en 

andere kwetsbare dragers. Deze dragers zouden geconserveerd moeten worden. Marije Plomp 

heeft het onder de aandacht van de Commissie digitalisering van de UBL gebracht. Die hadden 

het nog niet op hun radar. Hopelijk wordt het nu door deze UBL commissie meegenomen 

• Thuistoegang. Pandemie maakte het probleem van toegang tot de collecties extra voelbaar. 

Steeds meer tijdschriften zijn alleen digitaal aanwezig. De Commissie heeft UBL verzocht om 



er nog eens serieus over na te denken. Het gaat over een relatief kleine groep. Gehoopte 

oplossing: met speciale status op lenerspas toch thuistoegang realiseren net als voor visiting 

fellows.  

• De inventarisatie van Surakartaanse microfilms is afgerond door Dick van der Meij. UBL moet 

wel nog de inventarisatie koppelen aan de rollen en dit alles invoeren in de digitale catalogus. 

Als dat afgerond is wil de commissie een symposium en publieksactiviteit organiseren: 

“Heritage [re]discovered: Meanings and uses of Southeast Asian manuscript and audio-visual 

collections”. Dit zal breder zijn dan alleen Indonesië en ook andere landen in Zuidoost-Azië 

bestrijken. Deze activiteit zou al eerder plaats vinden maar wordt nu voor nov of dec 2021 in 

hybride vorm voorbereid. Oorspronkelijke programma zal worden aangepast. 

Wetenschappelijk presentaties zullen worden afgewisseld met (vooraf op te nemen) 

performances van teksten en verhalen uit de collecties. De Commissie zal ondersteuning 

vragen van KILTV, KITLV Jakarta en UBL om dit praktisch en technisch mogelijk te maken. 

De hybride vorm zal het mogelijk maken om veel meer Aziatische bijdragen in het programma 

op te nemen. 

• Els is bereid de microfilms van de handschriften uit de Kraton van Yogyakarta en Museum 

Sonobudoyo te inventariseren t.b.v. ontsluiting en opname in de online catalogus van de UBL. 

Hiermee kunnen 2.137 titels aan de catalogus worden toegevoegd. Plan en 

financieringsaanvraag zullen door de Bibliotheekcommissie worden ingediend. De commissie 

heeft de UBL verzocht om twee ontbrekende films met kleurenopnamen te bestellen bij de 

Menzies Library in Australië. 

 

7. Bestuursbezetting 

Alicia bedankt Nancy en Wayne voor hun grote inhoudelijke en bestuurlijke 

bijdragen. Naast hun kennis, kunde en positionering in de maatschappij waren de 

connectie met Museum voor Wereldculturen via Wayne en de cultuurhistorische 

inzichten van Nancy mooie en nuttige input voor het bestuur. 

Twee kandidaten worden door bestuur voorgesteld aan de ALV. De voorzitter vraagt 

hen om zich kort te introduceren. 

 

Yvette Kopijn: Nederlandse moeder en Indische vader die als schoolmeester naar 

Aruba ging waar Yvette geboren is. Ze werkt aan een proefschrift over 3 generaties 

Javaans-Surinaamse vrouwen. Buiten de universiteit is ze actief als oral historian. 

Opgeleid door Selma Leydesdorff en Francis Gouda en Gloria Wekker en Pamela 

Pattynama die ze als haar voormoeders beschouwt. Nu bij promotor Rosemarijn 

Hoefte en co-promotor Geertje Mak. In haar optiek zijn kleine persoonlijke verhalen 

een goede manier om aandacht te geven en te vragen voor relatief onderbelichte 

groepen. Ze heeft twee boeken geschreven: Stille passanten met daarin verhalen van 

Javaans-surinaamse ouderen in Nederland en Antara Nusa met levensverhalen van 

ouderen uit Indië/Indonesië. Daarnaast is ze erfgoedspecialist en was voor het 

Limburgs Museum gastcurator voor verhalen van jonge mensen met een Indische 

achtergrond. Educatie is deel van haar dna. Ze verzorgt twee leergangen: Tracing 

your roots http://www.zieraad.org/tracing-your-roots-op-zoek-naar-indisch-molukse-

wortels/ en Ancestors unknown: www.ancestors-unknown.org  

 

Guno Jones: Guno is interdisciplinair onderzoeker aan de Vrije Universiteit 

(Amsterdam Center for Migration and Refugee Law). Hij houdt zich bezig met 

onderzoek naar politieke discoursen rondom burgerschap, post-koloniale migratie en 

de natie in Nederland, België en het VK; het onderwerp van zijn proefschrift. Binnen 

http://www.zieraad.org/tracing-your-roots-op-zoek-naar-indisch-molukse-wortels/
http://www.zieraad.org/tracing-your-roots-op-zoek-naar-indisch-molukse-wortels/
http://www.ancestors-unknown.org/


het EUROMIX-onderzoeksproject werkt hij aan het thema "mixed intimacies in 

European law". Hij publiceerde in Nederlandse en internationale tijdschriften over 

uiteenlopende thema's als de erfenis van WO II in Nederland en de voormalige 

koloniën (samen met Esther Captain), en de politieke aspecten van de erfenis van 

kolonialisme en slavernij in Nederland. Hij was een van de projectleiders van het 

onderzoeksproject Amsterdam en de slavernij in Oost en West. Het Amsterdam 

onderzoek. 

 

De ALV keurt unaniem de voordracht van Yvette en Guno goed. Beiden zijn 

daarmee benoemd als bestuurslid van de Vereniging.  

 

8. Toelichting Jaarverslag en Financieel jaarverslag  

Het was een apart jaar vanwege de pandemie. Het was zeker op onderzoeksgebied 

een moeilijk jaar vanwege de onmogelijkheid van onderzoeksreizen van vaste staf en 

projectonderzoekers bij het Instituut. Toch is er veel werk verricht. 

  De penningmeester licht het verslag toe. 

Gedurende het jaar was er een groot verlies gevolgd door een nog groter herstel 

waardoor we alle beoogde activiteiten kunnen uitvoeren. 

 

9. Rapportage Kascommissie 

Maarten Manse en Gerhard de Kok hebben de controle digitaal uitgevoerd en hun 

verslag opgemaakt. Ze kunnen er in de ALV niet bij zijn. De penningmeester leest 

het rapport van de Kascommissie voor en legt het voor aan de ALV. De ALV 

verleent het bestuur hierop decharge. 

 

10. Rondvraag 

Nancy vond het 8 mooie jaren en heeft met plezier samengewerkt. Het Utrecht boek 

over Slavernijverleden komt 30 juni uit! 

Bas Mochtar heeft kennis gemaakt met Annetje Ottow, de nieuwe voorzitter van het 

College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Bij die gelegenheid heeft hij 

gevraagd hoe ze vorm zal geven aan de activiteiten en samenwerking met Indonesië. 

Haar antwoord was dat de UL hier blijvend aandacht aan zal besteden. 

Wayne dankt het bestuur en de leden voor de samenwerking en heeft veel 

vertrouwen in de nieuwe bestuursleden. Hij blijft betrokken en geïnteresseerd. 

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 17:25 
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