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KITLV Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

Missie

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 
(KITLV) beoogt een internationaal toonaangevend onder-
zoeksinstituut te zijn voor de bestudering van Zuidoost-Azië 
en de ‘Nederlandse’ Cariben vanuit een interdisciplinair en 
comparatief perspectief. Onze onderzoekers, die gebruik 
kunnen maken van ’s werelds grootste collecties over Indo-
nesië en de Nederlandse Cariben, grotendeels verzameld 
door het KITLV en nu ondergebracht in de bibliotheek van 
de Universiteit Leiden, onderzoeken de continuïteiten en 
discontinuïteiten tussen de (pre)koloniale en postkoloniale 
periode in deze gebieden. Met hun onderzoeksagenda leve-
ren zij een bijdrage aan de bredere debatten over globali-
sering. Het KITLV heeft wereldwijd vele wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden en werkt tevens intensief samen 
met (inter)nationale overheidsorganisaties, NGO’s, de media 
en het geïnteresseerde algemene publiek.

Totstandkoming en historische ontwikkelingen

Het KITLV werd in 1851 opgericht als koloniaal expertisecen-
trum, vanuit het adagium ‘kennis is macht’. Na de dekoloni-
satie oordeelden zowel de overheid als de wetenschap dat 
er blijvende behoefte was aan dit unieke kenniscentrum over 
Zuidoost-Azië en de Cariben. 

Het KITLV plukt de vruchten van de in 2014 gekozen organi-
satorische inbedding, als KNAW-onderzoeksinstituut op de 
Leidse campus. Het instituut kan zich in deze constructie uit-
stekend ontwikkelen, mede dankzij de goede samenwerking 
tussen de betrokken gremia. De wereldvermaarde collecties 
zijn in beheer overgedragen aan de bibliotheek van de Uni-
versiteit Leiden, wat betekent dat het beheer en de (digitale) 
ontsluiting beantwoorden aan de hoogste normen, en staan 
ter beschikking aan de onderzoekers en gasten van het KITLV. 
De recente ontwikkelingen hebben geleid tot een versterking 
van het onderzoeksprofiel, de start van een door KNAW en 
Universiteit Leiden gefinancierd PhD-programma en ver-
jonging van de formatie. De ambitie is minimaal 25 procent 
van het budget extern te verwerven; in 2017 was dit reeds 39 

procent en in 2018 zal dit percentage nog hoger liggen. In 
de nieuwe structuur zijn onderzoekers in vaste dienst in de 
minderheid; het schrijven van onderzoeksvoorstellen en het 
coachen van jongere onderzoekers is een belangrijk deel van 
hun takenpakket. 

Het unieke profiel van het KITLV is gelijk gebleven: het ver-
gelijkend onderzoek naar de koloniale geschiedenis en naar 
de hedendaagse ontwikkelingen in beide gebieden, alsmede 
naar de postkoloniale erfenissen in Nederland zelf (kort-
heidshalve verder ‘postkoloniaal Nederland’). Daar is een 
evidente vraag naar. Indonesië is inmiddels een economi-
sche en geopolitieke wereldmacht in wording, en bovendien 
herbergt het land de grootste islamitische bevolking ter 
wereld. Vanwege de grote Caribische gemeenschap in Neder-
land en de blijvende constitutionele banden met de voorma-
lige Nederlandse Antillen, is ook het belang van onderzoek 
naar de Cariben onverminderd groot. Steeds uitdrukkelijker 
worden vragen aan de orde gesteld over de betekenis van het 
koloniale verleden, niet alleen voor de voormalige koloniën, 
maar ook voor de Nederlandse samenleving. Dit zijn urgente 
vragen die duiding, vergelijking en zelfreflectie behoeven. 
Het KITLV heeft ervoor gekozen uitdrukkelijk deel te nemen 
aan deze debatten over de erfenis van het koloniale verleden 
in het publieke domein, door het breed delen van de eigen 
expertise en het stimuleren van goed geïnformeerde discus-
sie, maar ook door te reflecteren op de eigen geschiedenis 
en het eigen functioneren als voormalig koloniaal instituut. 

Rol en meerwaarde

Het KITLV heeft zowel nationaal als internationaal een uniek 
profiel door het verrichten van interdisciplinair, geestes- 
en sociaalwetenschappelijk onderzoek naar Zuidoost-Azië, 
in het bijzonder Indonesië, en de Cariben, in het bijzonder 
de (voormalige) Nederlandse Cariben, en van postkoloniaal 
Nederland. Geen enkel Nederlands of buitenlands instituut 
of universiteit herbergt eenzelfde concentratie van interdis-
ciplinaire expertise op deze onderzoeksterreinen. Het KITLV 
vormt daarmee een nationaal en internationaal erkend exper-
tisecentrum. Het onderzoek van het KITLV richt zich zowel op 
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Internationale gebruikers

Herkomst fellows die tussen 2011 en 2016 aan het KITLV verbonden waren

ONDER HET VERGROOTGLAS

Australië: 18 fellows

Indonesië: 29 fellows

Noord-Amerika: 42 fellows

Antillen: 6 fellows

Europa: 24 fellows

Nederland: 24 fellows

Azië (overig): 15 fellows

Rusland

Brazilië

Australië 1412
Azië (overig) 6144  

Brazilië 3177 
Europa 10749

Indonesië 6986
Nederland 2708

Noord-Amerika 10556 
Rusland 572 

Downloads

KITLV open access publicaties 
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de koloniale periode als op de meer recente geschiedenis en 
de hedendaagse ontwikkelingen in deze delen van de wereld. 
Ook de doorwerking van het koloniale verleden in postkolo-
niaal Nederland zelf behoort tot het onderzoek van het insti-
tuut. Het KITLV kent momenteel twee onderzoeksclusters: 
‘State, violence and citizenship’ en ‘Mobility and belonging’. 
Er is de afgelopen jaren een groot aantal NWO-subsidies ver-
worven, alsmede subsidies van de rijksoverheid voor onder-
zoek naar onder meer koloniaal en postkoloniaal geweld in 
Indonesië, governance in zowel Indonesië als de Cariben, en 
Caribisch cultureel erfgoed. Het KITLV schrijft mee aan de 
NWA-onderzoekslijn ‘koloniaal erfgoed’. 

Het KITLV zet, naast onderzoek, sterk in op het bijdragen 
aan maatschappelijke debatten, zowel over Indonesië en 
de ‘Nederlandse’ Cariben als in de sfeer van postkoloniale 
vraagstukken die betrekking hebben op Nederland en de 
Nederlandse identiteit. De maatschappelijke impact van het 
KITLV ligt zowel in het delen van expertise als in het aanja-
gen en inhoudelijk voeden van bestuurlijke en maatschappe-
lijk debatten. Expertise wordt zeer frequent gedeeld met de 
media, de overheid, maatschappelijke groeperingen en cultu-
rele instellingen – of het nu gaat om kolonialisme of slavernij, 
de dekolonisatieoorlog of de post-Suharto transformaties in 
Indonesië, de positie van de voormalige Nederlandse Antil-
len in het Koninkrijk of de positie en betekenis van postko-
loniale migraties in het hedendaagse Nederland. Het advies 
van KITLV-onderzoekers wordt frequent gevraagd door 
Nederlandse overheidsinstellingen; ook zijn zij veelvuldig 
betrokken bij publieke debatten en geven zij duiding en ook 
beoordelingen in de media. Op verzoek van de Nederlandse 
overheid verrichtte het KITLV verschillende onderzoeken 
naar de dekolonisatie van, en hedendaagse ontwikkelingen 
in, de Nederlandse Cariben. Grotendeels gefinancierd door 
de rijksoverheid publiceerden KITLV-onderzoekers een vijf-
tal boeken en vele artikelen over het Nederlandse deko-
lonisatiebeleid in de Cariben van 1945 tot op vandaag. Het 
KITLV droeg in belangrijke mate bij aan het agenderen van 
onderzoek naar de Nederlandse oorlogsvoering in Indone-
sië na de Tweede Wereldoorlog, dat uiteindelijk tot een groot  
(€ 4,2 miljoen) van overheidswege gefinancierd project leidde. 
Ook aan debatten over de ‘postkoloniale’ periode levert het 

instituut een actieve bijdrage, in toenemende mate ook in 
samenwerking met leidende musea zoals het Rijksmuseum 
en Wereldculturen. Zo is het KITLV in adviserende rol betrok-
ken bij de tentoonstellingen die het Rijksmuseum voorbereid 
over slavernij en over de oorlog in Indonesië. 

Omdat het KITLV zo’n sterke concentratie van expertise op 
deze terreinen heeft, treedt het instituut vaak op als initi-
atiefnemer of medeorganisator van projecten waarin meer-
dere instellingen samenwerken. Het instituut zoekt waar 
mogelijk en zinvol samenwerking met relevante wetenschap-
pelijke, maatschappelijke en museale instellingen. Dat kun-
nen strikt wetenschappelijke projecten zijn, projecten waarin 
kennisbenutting centraal staat, of projecten waarin beide 
doelstellingen worden verenigd. Het KITLV heeft bijvoorbeeld 
een leidende rol gespeeld in het opzetten en uitvoeren van 
grote wetenschappelijke programma’s zoals het Scientific 
Program Indonesia-Netherlands (SPIN, KNAW) en de opeen-
volgende Caribbean calls van NWO. De bijdrage aan SPIN 
was er niet alleen op gericht om hedendaagse vraagstukken 
tussen democratisering, burgerschap en regionalisering te 
agenderen, maar ook om sociaalwetenschappelijk onderzoek 
te verbinden met andere wetenschapsgebieden ten behoeve 
van onderzoek gericht op het bereiken van de SDG’s (sustai-
nable development goals). 

Het KITLV functioneert voorts als hub in een internationaal 
netwerk. De omvang van de onderzoeksgroep lijkt wellicht 
beperkt, maar deze is van significant belang in dit vakge-
bied. Het instituut herbergt de grootste en naar discipli-
naire achtergrond meest diverse groep onderzoekers van 
Zuidoost-Azië en de Cariben in Nederland, en geldt, zoals 
de evaluatiecommissie onlangs nog eens concludeerde, ook 
internationaal als toonaangevend onderzoekscentrum met 
een magneetfunctie in binnen- en buitenland. De interna-
tionale meerwaarde van het KITLV ligt in de bundeling van 
unieke expertise die in Europa niet elders in deze omvang 
aanwezig is en daarbuiten slechts in enkele centra, en in de 
toegang tot een wereldberoemde historische en contempo-
raine collectie. Met een eigen fellows-programma trekt het 
instituut onderzoekers aan uit de hele wereld, terwijl het 
aantal affiliated fellows dat met eigen geld enige tijd op het 
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KITLV doorbrengt sterk is gestegen. Het instituut voert het 
secretariaat van de Europese Association of Southeast Asian 
Studies (EuroSEAS) en het voorzitterschap van de Association 
of Caribbean Historians en werkt samen met vele universi-
teiten, waaronder ook zusterinstellingen in Indonesië en de 
Antillen. KITLV’ers participeren in internationale wetenschap-
pelijke netwerken (zoals editorial boards, besturen van inter-
nationale vakorganisaties, review- en examencommissies). 

Dat genoemde rollen in een nationaal instituut zijn belegd 
heeft voordelen. Enerzijds heeft het instituut dankzij stabiele 
financiering langdurige onderzoekslijnen kunnen ontwikke-
len en de daartoe onmisbare internationale netwerken kun-
nen onderhouden. Dit heeft er ook toe geleid dat het KITLV 
het gezicht is binnen en voor Nederland op dit onderzoeks-
domein. Anderzijds kon een sterk interdisciplinair onder-
zoeksteam worden gevormd. 

Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap

Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, is het KITLV het 
gezicht voor Nederland in internationale netwerken. Ook 
nationaal is het KITLV verweven met het kennis- en maat-
schappelijk landschap. 

In 2014 is de samenwerking tussen het KITLV en de Univer-
siteit Leiden versterkt, onder meer door een gezamenlijke 
PhD-programma en het instellen van bijzondere hoogleraar-
schappen. Tegelijkertijd heeft het KITLV ook haar nationale 
taak uitgebouwd. Dit leidde tot bijzondere hoogleraarschap-
pen aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Univer-
siteit, tot het samenwerken in onderzoeksprogramma’s ook 
met docenten van andere Nederlandse universiteiten, het 
aanbieden van een stage-programma voor studenten, en het 
tijdelijk aanstellen van universitaire onderzoekers. Met de 
KNAW-instituten wordt samengewerkt met het NIOD, bijvoor-
beeld in het onderzoeksprogramma ‘Dekolonisatie, geweld 
en oorlog in Indonesië, 1945-1950’ (tevens met NIMH, minis-
terie van Defensie) en in NWO-projecten, en met de instituten 
van het KNAW Humanities Cluster op het gebied van digital 
humanities. In de sfeer van onderzoek naar de Nederlandse 
identiteit is het onderzoek complementair aan dat van het 
Huygens ING en het Meertens Instituut.

Daarnaast werd ingezet op intensivering van de samenwer-
king met overheids- en culturele instellingen: 

• Nederlandse overheid (ministeries van Buitenlandse 
Zaken; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Defen-
sie; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) 

• Delen van expertise over diplomatieke en bestuurlijke 
aangelegenheden

• Met overheidsfinanciering uitgevoerde onderzoeks-
projecten, historisch en contemporain, Indonesisch en 
Caribisch

• Museale en maatschappelijke instellingen
• Lidmaatschap van diverse adviserende commissies 

(onder meer DutchCulture, UNESCO Memory of the 
World, Migratiemuseum, Commissie Immaterieel Cultu-
reel Erfgoed/Raad van Cultuur)

• Samenwerking in museale projecten (Rijksmuseum, 
Wereldculturen), onder meer voorbereiding tentoon-
stelling in het Rijksmuseum over slavernij en over de 
oorlog in Indonesië 

• Media
• Frequente deling van expertise, jaarlijks tientallen 

korte bijdragen aan kranten, radio en televisie, maar 
ook langere reportages, bijvoorbeeld over de oorlog in 
Indonesië, hedendaagse Indonesië en Cariben. 

 
Vooruitblik en strategie

Waar staat het KITLV in 2025? De ambitie blijft om het Neder-
landse expertisecentrum voor Zuidoost-Azië, de Cariben en 
postkoloniaal Nederland te zijn dat blijvend wetenschappe-
lijk en maatschappelijk relevant is. 

In het wetenschappelijk profiel van het KITLV spelen het 
interdisciplinaire en het comparatieve aspect een cruciale 
rol. Dit zal over twee decennia nog steeds zo zijn. De hui-
dige, interdisciplinaire themagebieden ‘State, violence and 
citizenship’ en ‘Mobility and belonging’ zijn ruim en flexi-
bel geformuleerd. Het streven is de nationale spilfunctie 
waar mogelijk aan te scherpen. In deze themagebieden lig-
gen voor het instituut grote kansen als spil in het nieuwe 
KNAW programma voor Indonesië (ANGIN, de opvolger van 
SPIN en als zodanig beoogd aanjager van een nieuwe ronde 
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 Opbouw staf fte in 2016 

Wetenschappelijk personeel1 10,3

PhD students en postdocs/tijdelijke onderzoekers1 19,4 

Ondersteunend wetenschappelijk en technisch personeel 1,1 

Ondersteunend en beheerspersoneel 3,7 

Totaal 34,6

11
3

30

56

%

 Inkomsten x 1000 € in 2016 

KNAW basisfinanciering 1178

Onderzoekssubsidies2 822

Extern gefinancierd onderzoek 242

Overig/correctie 73 

Totaal 2314

%€ 5630

11
3

 Uitgaven x 1000 € in 2016

Personeel 2013

Overig 366 

Totaal 2379

%€ 85

15

1  Inclusief personeel met externe financiering

2  Toegekende projecten beleidsfondsen KNAW en subsidies NWO
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van wetenschappelijke samenwerking tussen Indonesië en 
Nederland en in de sfeer van de Koninkrijksrelaties). Ook de 
NWA (routes Levend verleden; Veerkrachtige samenlevingen; 
Tussen conflict en coöperatie), biedt hiertoe de komende 
jaren aanknopingspunten, evenals het feit dat NWO, met het 
samenvoegen van de domeinen GW en SW, gekozen heeft 
voor een interdisciplinaire richting die het KITLV reeds lang 
belichaamt. Het KITLV ziet bovendien kansen om het interna-
tionale profiel verder te versterken, bijvoorbeeld door des-
kundigheidsbevordering, zowel in Indonesië als de Cariben.

Maatschappelijk bezien, heeft het KITLV een steeds sterker 
profiel gekregen door het breed delen van expertise en deel-
name aan maatschappelijke debatten. Het streven is deze rol 
verder te ontwikkelen. 

In 2025 zal de samenwerking met het KNAW Humanities Clus-
ter intensiever zijn dan thans het geval is. Mede op basis 
van de reeds opgedane ervaringen met digital humanities 
zien het KITLV en het KNAW Humanities Cluster goede kan-
sen voor verdere samenwerking; hiertoe worden reeds geza-
menlijke projecten voorbereid. De beoogde synergie ligt in 
het samenbrengen van de methodologische kennis die het 
KNAW Humanities Cluster opbouwt met de unieke expertise 
op de terreinen van koloniale geschiedenis, area studies 
en maatschappelijke kennisbenutting waarin het KITLV zich 
onderscheidt. De ambitie is om niet alleen methodologisch 
innovatief onderzoek te verrichten, maar ook in de sfeer van 
kennisbenutting nieuwe wegen in te slaan.

Ten slotte heeft het KITLV in 2025 niet alleen nog steeds een 
magneetfunctie waar het gaat om het aantrekken van jong 
wetenschappelijk talent uit binnen- en buitenland, maar 
geldt een succesvol verlopen aanstelling op het instituut ook 
als een keurmerk van bewezen kwaliteit en daarmee als een 
bonus in de verdere carrière. 

Samenvatting SEP-evaluatie1 

Beoordeling

Wetenschappelijke kwaliteit: score 1
De commissie is onder de indruk van de totale output van 
het instituut. Diverse publicaties van KITLV-medewerkers zijn 
toonbeelden van baanbrekend of voor het onderzoekster-
rein toonaangevend onderzoek. In de geëvalueerde periode 
was ook de productie van wetenschappelijke artikelen bij het 
KITLV opvallend hoog, zeker gezien de omvangrijke reorga-
nisatie van het instituut. Daarnaast valt op dat KITLV-mede-
werkers, ondanks de sterk interdisciplinaire benadering, toch 
een aanzienlijk aantal artikelen en themanummers in disci-
plinaire tijdschriften weten te publiceren. Met andere woor-
den, KITLV-medewerkers gebruiken hun interdisciplinaire 
studies als intellectueel breekijzer om intellectuele ruimte 
te creëren voor empirisch onderbouwde uitdagingen voor 
de disciplinaire mainstream. Het excellente niveau van hun 
onderzoek blijkt ook uit de kwaliteit en kwantiteit van extern 
gefinancierde onderzoeksprojecten. Bij wijze van kwalitatieve 
benchmarking heeft de commissie het KITLV vergeleken met 
een aantal instituten elders in de wereld. Ten opzichte van 
die instituten, die veelal veel meer financiële armslag heb-
ben, is de productie en reikwijdte van het onderzoek in de 
ogen van de commissie opvallend groot, waardoor het insti-
tuut binnen deze groep tot de top behoort. Het KITLV doet 
het veel beter dan vergelijkbare instituten elders in Europa, 
Noord-Amerika, Azië en de Pacific en kan op zijn gebied dan 
ook internationaal als uitblinker worden beschouwd.

1  Samenvatting van de instituutsevaluatie op basis van het 
Standard Evaluation Protocol. De drie evaluatiecriteria – research 
quality, societal relevance, viability – werden in kwantitatieve en 
kwalitatieve termen beoordeeld (score 1: world leading/excellent; 
score 2: very good; score 3: good; score 4: unsatisfactory). De 
onderwerpen PhD-programmes, research integrity en diversity 
werden alleen in kwalitatieve termen beoordeeld. Tevens 
beantwoordde de evaluatiecommissie enkele vragen geformuleerd 
door het KNAW-bestuur; een generieke vraag betrof de meerwaarde 
van het instituut in de nationale context en zijn internationale 
positie.
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Maatschappelijke impact: score 1
De commissie was onder de indruk van het streven naar zo veel 
mogelijk impact van het onderzoek op de diverse doelgroe-
pen: wetenschappers en het algemene publiek in Indonesië en 
Caribisch Nederland, maar ook de politiek en wetenschap en 
het algemene publiek in Nederland. Bovendien speelt bij de 
keuze van onderzoeksthema’s de maatschappelijke relevantie 
– in binnen en buitenland – een grote rol. Dit blijkt bovenal 
uit de ‘offensieve strategie’ die het KITLV en het NIOD hebben 
ontwikkeld om het geweld tijdens de dekolonisatie van Indo-
nesië op de wetenschappelijke en publieke agenda te krijgen. 
De maatschappelijke relevantie komt bovendien naar voren 
uit de directe financiering door ministeries. Dat geldt zeker 
voor het onderzoeksproject samen met het NIOD, NIMH en een 
aantal Indonesische instellingen naar de koloniale oorlogen in 
de periode 1945-1950. Bij de totstandkoming daarvan heeft het 
KITLV een sleutelrol gespeeld.

Toekomstbestendigheid: score 2 
Anno 2018 is het KITLV een zeer goed bestuurd instituut. De 
overgang van een bibliografische collectie annex onderzoeks-
centrum naar een modern, innovatief onderzoeksinstituut 
is zeer goed geslaagd. De missie wordt geleidelijk aangepast 
zodat er een meer evenwichtige verdeling ontstaat tussen his-
torisch onderzoek naar de invloed van het Nederlandse kolo-
niale beleid in de Oost en de West enerzijds en de invloed van 
de koloniale relaties op de huidige Nederlandse samenleving 
anderzijds. Bijkomend voordeel hiervan is dat het de tweele-
dige focus op Caribisch Nederland en Indonesië verstevigt: het 
essentiële verband daartussen is dat ze allebei deel uitmaken 
van de Nederlandse koloniale erfenis, met wezenlijke conse-
quenties voor de huidige maatschappij. Door het KITLV zijn en 
worden diverse kleinere projecten opgepakt waarin digitalise-
ring een rol speelt. Tot dusver is de beperkte digitale ontsluiting 
van de collecties echter een belemmerende factor. De commis-
sie geeft voor Viability een score 2 (en geen 1) omdat er voor de 
komende jaren een aantal forse uitdagingen liggen en twee van 
de drie leden van het managementteam met pensioen gaan. 
Hoewel de commissie weet dat zowel het KITLV als de KNAW 
zich hier ten zeerste van bewust zijn, blijft toch onzeker hoe een 
nieuwe generatie met de nieuwe uitdagingen zal omgaan. 

PhD programma’s, integriteit en diversiteit
De commissie was onder de indruk van het vertrouwen en 
enthousiasme van de promovendi. Het is echter nog te vroeg 
om iets over het succes van het PhD-programma te kunnen 
zeggen. 

Er zijn passende maatregelen getroffen om de onderzoeks-
integriteit te waarborgen, die in één geval reeds tot concrete 
maatregelen hebben geleid. Het instituut is zich ervan bewust 
dat integriteit voortdurend aandacht vraagt. 

In de huidige groep promovendi en tijdelijke postdocs is 
sprake van enige etnische diversiteit, maar bij het vaste per-
soneel is die diversiteit er niet. Gezien de huidige budgettaire 
beperkingen is het lastig om hier op de korte termijn verande-
ring in te brengen. 

Over de extra vragen van het KNAW-bestuur

Nationale en internationale positie
Het KITLV speelt een centrale rol in de kennis over de voor-
malige Nederlandse koloniën en de gevolgen van het koloni-
ale verleden voor de huidige nationale context. Vergeleken 
met andere instituten onderscheidt het KITLV zich door 
zijn productiviteit en interdisciplinaire aanpak, ondanks de 
bescheiden basisfinanciering. 

Kennisbenutting en open access
Het KITLV besteedt veel aandacht aan kennisbenutting. De 
meeste tijdschrift- en boekpublicaties van het KITLV zijn 
Open Access.

In hoeverre dragen de structuur, de omvang en het 
financiële beleid van het instituut bij aan de missie?
Vanwege zijn omvang is het KITLV gedwongen om selectief 
te zijn ten aanzien van onderzoeksthema’s, maar gezien de 
beperkte bezetting presteert het instituut verbazend goed. 
Het financiële beleid van het instituut is gericht op de wer-
ving van fondsen vanuit diverse bronnen.

 



KITLV – 10

Aanbevelingen

De commissie doet de volgende aanbevelingen:

1. Begin zo snel mogelijk met procedures voor een goed ver-
loop van de komende veranderingen in het management. 
Daarbij zijn twee elementen essentieel: versterking van 
het personeel op mid-career niveau en opvolging van de 
directeur. 

2. Belangrijke nieuwe onderzoeksfocus. Het KITLV heeft 
onlangs de koers verlegd naar bestudering van de gevol-
gen van het koloniale verleden, wat uiteraard van wezen-
lijk belang is voor de Nederlandse politiek en samenleving 
als geheel. De commissie staat ook zeer positief tegen-
over de plannen om vanaf 2019 ruimte te maken voor 
milieuvraagstukken. 

3. Het KITLV als Leidse hub met internationale aantrek-
kingskracht. Hoewel de keuze van het instituut om in Lei-
den te blijven goed heeft uitgepakt, dienen de banden en 
de samenwerking met de diverse partners op de campus 
te worden aangehaald. 

4. Het KITLV moet een PhD-coördinator aanstellen. Deze 
coördinator moet ervoor te zorgen dat alle promovendi 
kennis en vaardigheden verwerven in promotieprogram-
ma’s buiten het KITLV, maar ook dat ze leren hoe ze goed 
in de uitermate multidisciplinaire onderzoeksomgeving 
binnen het KITLV kunnen functioneren.

5. Versterking van digitalisering. Hoewel de commissie 
erkent dat de verantwoordelijkheid voor de collectie nu 
primair bij de Universiteit Leiden ligt, vindt zij het belang-
rijk om veel sterker in te zetten op digitalisering van de 
collectie, eventueel via een eenmalige inhaalslag, idea-
liter in samenwerking met andere instituten binnen het 
KNAW Humanities Cluster.

6. Versterking van het diversiteitsbeleid. Bij een instituut 
dat zich bezighoudt met Zuidoost-Azië en de Cariben, 
moet sprake zijn van etnische diversiteit in de onder-
zoeksstaf en het management. 

Respons van de directeur

Wij zijn zeer verheugd over de beoordeling van 
de Evaluatiecommissie. Aanbeveling 1 is volko-
men terecht. Samen met de KNAW hebben wij vier 
mid-career-wetenschappers gefaciliteerd om hun 
managementvaardigheden te verbeteren. De optie 
om alvast een nieuwe directeur te benoemen, is in 
2017 al met de KNAW besproken, met als conclusie 
dat daar geen financiële ruimte voor was en dat 
een vroegtijdige directeurswisseling ook niet drin-
gend noodzakelijk was. Zoals met zowel de KNAW 
als de commissie is besproken, is de krimp van het 
vaste personeel de grootste bedreiging voor de 
toekomstige levensvatbaarheid van het KITLV. Wij 
benadrukken dat dit probleem alleen kan worden 
opgelost als de KNAW meewerkt aan een structu-
rele aanvulling op de huidige lumpsum. Overeen-
komstig aanbeveling 3 zullen wij inderdaad werk 
maken van verbetering van de samenwerking met 
de Universiteit Leiden, maar wij benadrukken dat 
wij zowel een nationale als internationale hub-
functie hebben en dus moeten voorkomen dat we 
ons uitsluitend op de Universiteit Leiden lijken te 
richten. De aanbeveling om een PhD-coördinator te 
benoemen is zeer welkom en wij hebben deze sug-
gestie reeds opgepakt. Hoewel wij het niet oneens 
zijn met aanbeveling 5, willen wij toch inbrengen 
dat wij na de reorganisatie zonder eigen collecties, 
zonder gespecialiseerde medewerkers en zonder 
geld voor digitalisering zaten. De laatste aanbe-
veling, om het diversiteitsbeleid te versterken, 
onderschrijven wij van harte, maar ook hier zijn de 
mogelijkheden zeer beperkt zonder extra geld van 
de KNAW voor vast personeel. 
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Samenvatting bestuurlijke reactie

Het bestuur bedankt de evaluatiecommissie voor 
haar nauwgezette werk, de positieve beoordeling 
en de constructieve aanbevelingen. Het bestuur is, 
evenals de directeur, zich bewust van de noodzaak 
om vanwege de aanstaande pensioneringen de 
groepen te versterken met mid-career onderzoe-
kers. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk 
is om dakpanconstructies te creëren. Ten aanzien 
van de relatie met de Universiteit Leiden sluit het 
bestuur zich aan bij de opmerking van de directeur 
dat het van belang is om het KITLV ook nationaal 
en internationaal te (blijven) positioneren omdat 
het onderzoek van het KITLV bijdraagt aan de bre-
dere wetenschap en samenleving. Het bestuur is 
het met de commissie eens dat het instituut moet 
inzetten op digitalisering. Hiervoor liggen kansen in 
de samenwerking met de instituten van het KNAW 
Humanities Cluster op het gebied van digital huma-
nities. Er zal worden onderzocht hoe het KITLV bij 
een aantal projecten kan aansluiten. Wat betreft 
diversiteit zal het bestuur het instituut vragen een 
strategie op te stellen. Ten aanzien van de finan-
ciële situatie, tenslotte, merkt het bestuur op dat 
er, ceteris paribus, geen plannen zijn om de lump 
sum in de komende jaren te verlagen. Het bestuur 
zal in samenspraak met het instituut werken aan 
de financiële toekomstbestendigheid van het insti-
tuut. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het 
aantrekken van onderzoekers die potentieel onder-
zoekssubsidies kunnen verwerven. 
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