
Onderstaande tekst  komt uit de "Geschiedschrijving van Itiwana", gemaakt door Thijs Jan 

van Schie, Reinout Meijnen, Myrtille Depreux en Igor Boog. Deze tekst werd gepresenteerd 

tijdens het derde lustrum van Itiwana, in oktober 2008. 

 

De geboorte van de vereniging 

 

Op initiatief van Igor Boog en Frank Schipper vond op 24 augustus 1993 de 

oprichtingsvergadering voor de studievereniging CA/SNWS plaats. Het idee om een 

studievereniging voor de studie culturele antropologie en sociologie der niet westerse 

samenlevingen op te richten was ontstaan naar aanleiding van een artikel in de ICA 

Nieuwsbrief, geschreven door Han Vermeulen, waarin werd aangedrongen op een 

samenwerkingsverband tussen de reeds bestaande studentenorganisaties binnen de studie, 

en op verbetering van de informatievoorziening. 

 

Op de oprichtingsvergadering werden vertegenwoordigers van de bestaande 

studentenorganisaties uitgenodigd. Onder de genodigden waren Hein Kuipers namens het 

Mentoraat, Lilian de Rek en Luciën van Wouw namens de ICA Nieuwsbrief, Lucienne Higler 

namens WDO en Gertie Janssen namens het VENA Vrouwenoverleg. 

 

Het Mentoraat was destijds de meest bekende organisatie, die op aanzienlijke schaal 

activiteiten organiseerde voor eerstejaars studenten, waaronder het fameuze 

eerstejaarsweekend, docentenavonden, tutorgroepjes, een voorlichtingsavond over het 

binnenlands leeronderzoek in Drenthe en sinds 1992 een survivalweekend in de Ardennen. 

De ICA nieuwsbrief, met een lange geschiedenis als het officiële blad van de vakgroep 

CA/SNWS, was een door studenten beheerd blad, met studiegerelateerde artikelen. Het 

WDO, het discussiedispuut met een geschiedenis die ouder is dan de vakgroep zelf, draaide 

in die tijd op een zeer laag pitje. Er waren slechts enkele ouderejaars lid, het genoot weinig 

bekendheid en er werden alleen op onregelmatige basis kleinschalige avondjes 

georganiseerd. Tot slot was er het VENA vrouwenoverleg. De vergadering van de 24ste 

augustus besloot tot oprichting van de studievereniging en onder de naam “Itiwana”. De 

naam is een woord uit de taal van de Zuni, een semi-nomadisch volk in Noord Amerika. De 

Zuni kwamen jaarlijks bijeen op een plek die een centrale sociale functie vormde en als het 

middelpunt van het universum beschouwd werd: “Itiwana”. 

 

Het eerste jaar 

 

In eerste instantie werd het bestuur van de studievereniging gevormd door de 

afgevaardigden van de verschillende commissies, met Igor Boog als voorzitter. Een half jaar 

na de oprichtingsvergadering, op 25 januari 1994, werd de status van de vereniging 

geformaliseerd door notarieel bekrachtigde statuten. De officiële naam van de vereniging 

werd nu statutair vastgesteld als Studievereniging voor de Vakgroep Culturele Antropologie 

en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen “Itiwana”. Verder wordt het doel en de 

identiteit van de vereniging als volgt weergegeven in de statuten: 

 

De vereniging heeft als doel: het bevorderen van communicatie tussen en 

informatievoorziening m.b.t. de studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 

aan de leden; het behartigen van de belangen van haar leden, voor zover die belangen een 

gemeenschappelijk karakter hebben; een en ander in de ruimste zin genomen. 

 

Op 1 februari ging het eerste echt officiële bestuursjaar in, met Frank Schipper als voorzitter. 

De studievereniging was vanaf het begin een succes. Na enkele maanden waren er al zo’n 



honderd leden, die lid werden voor f 25,- per jaar. Voor dit geld ontvingen leden de ICA 

Nieuwsbrief, kregen zij toegang hadden tot en informatie over allerhande activiteiten van 

het Vrouwenoverleg, het Mentoraat en WDO. 

 

Veel van de hedendaagse grondslagen, ten aanzien van vorm en inhoud, van Itiwana werden 

gelegd tijdens deze beginperiode van Itiwana. Het logo werd ontworpen door Wilmy van 

Ulft. Het logo is afgeleid van een Kwakiutl zonnemasker. De oorspronkelijke kleuren van zo’n 

masker waren wit, rood, groen en zwart. Waarom het logo bij Itiwana vooral in geel en zwart 

wordt afgebeeld is niet helemaal duidelijk. Ook werd de eerste boekenactie georganiseerd 

door Frank Schipper. Hoewel geïnspireerd op oudere tradities werden het 

eerstejaarsweekend en het survivalweekend vaste peilers op de Itiwana-agenda. Een traditie 

die het niet overleefde was de Ouderejaarscommissie, die vooral het doel had om 

terugkerende veldwerkers bij elkaar te brengen. André van Dokkum, Igor Boog, Nick de Heer 

en Ingvild Harkes gebruikten het idee van deze commissie wel om de eerste 

Wulavogelveldwerkavond te organiseren. Deze avond, waarbij veldwerkervaringen worden 

uitgewisseld, teruggekeerde studenten een thuiskomstritueel ondergaan en het mooiste 

veldwerkverhaal wordt bekroond met de Wulavogeltroffee werd in de jaren daarna 

voortgezet door het WDO en is tot op heden een evenement van formaat binnen het WDO 

jaar. De vereniging zocht ook contact met andere antropologieverenigingen in Nederland via 

de LaSSa. De LaSSA was opgericht in 1993 en organiseert sindsdien de zogenaamde 

Beroependag, die wisselt van locatie en werkende antropologen verzameld om studenten 

voor te lichten over het werkveld waar zij in terecht kunnen komen. Andere activiteiten die 

het LaSSA organiseert zijn onder meer een themadag over het afstudeeronderzoek, en 

contactdagen, om de contacten tussen de studenten en studieverenigingen van de 

verschillende universiteiten te verbeteren. Voorheen verzorgde de LaSSA ook een 

Keuzevakkengids die studierelevante keuzevakken bundelde. 

 

Itiwana’s beoogde centrale rol in de samenwerking en informatieverstrekking tussen 

verschillende al reeds bestaande studentenorganen werd al van meet af aan een feit. Om de 

informatieverstrekking beter te laten verlopen wordt er naast de ICA publicatie ook het 

bulletin uitgebracht, dat leden op de hoogte houdt van ontwikkelingen en activiteiten 

binnen de studie. Het eerste Itiwanafeest vindt plaats, Zuni’s Potlatch, le choque d’époque 

en de eerste almanak wordt uitgebracht ‘het gekleurde boekje’, naar het Rode Boekje van 

Mao Zedong. 

 

De jaren die volgden 

 

Itiwana zetelt in deze jaren in in SB 07, in de catacomben van het FSW gebouw, ‘het hok’. 

Hier vindt een Itiwana-spreekuur en borrel plaats. Het hok is meer nog dan het een werkplek 

is voor het bestuur, een ontmoetingsplek voor antropologiestudenten. Tijdens het tweede 

bestuur van Judith Jager wordt het Itiwana zaalvoetbalteam opgericht, de Gele Kanaries. De 

selectie van dit enthousiaste team, in de beginjaren compleet met cheerleaders, wint in 

1997 hun eerste beker tijdens een voetbaltoernooi georganiseerd door SPIL, de 

studievereniging van politicologie. In 1999 wordt ook volleybalteam de Blauwe Parkieten 

opgericht en in 2001 basketbalteam de Groene Papegaaien. Beide sportteams gaan echter 

snel weer ter ziele. De Gele Kanaries duren echter voort… 

 

Onder het derde bestuur van Gerben Moerman adopteert Itiwana een Foster Parents kindje 

in Senegal, Mintu geheten. Zij wordt in het jaar erna bezocht door studenten die daar 

veldwerk doen om verslag te doen over ‘de ontwikkelingen ter plekke’. 

 



Het vierde bestuur van Jelleke Verriet vindt het begrip ‘tientjeslid’ uit, waardoor het ledental 

stijgt naar 268 leden. Naast studenten worden ook docenten, alumni en anderen betrokken. 

In dit jaar wordt ook de commissie E-tiwana opgericht, welke internetcursussen organiseert, 

vindt de eerste buitenlandse reis plaats, naar Parijs, gaat de ICA Nieuwsbrief over op 

thematische uitgaven, wordt het eerste jaarverslag geschreven en wordt getracht een pandu 

op te zetten. De pandu, Indonesisch voor gids, moet een database met nuttige informatie 

voor antropologen worden. In 1997 is deze pandu nog niet digitaal en bestaat deze uit vijf 

categorieën, namelijk: namenlijsten, documentatie, uitwisselingen, stage-informatie en 

informatie over fondsen en subsidies. 

 

Na het vijfde bestuur van Youssef Rahman, organiseert het zesde bestuur van Astrid Cabout 

in september 1999 voor het eerst een zeilweekend naar Friesland. Ondanks het succes krijgt 

het initiatief geen vervolg in latere jaren. Dat geldt eveneens voor het Wadloopavontuur bij 

Schiermonnikoog dat het jaar erna, tijdens het zevende bestuur, van Lotte Pelckmans, wordt 

georganiseerd. In dit jaar wordt eveneens een succesvolle studiereis naar Londen 

georganiseerd en worden de studierichtingen culturele antropologie en sociologie der niet 

westerse samenlevingen samengevoegd zodat een nieuwe studie ontstaat CA/SNWS. 

 

Tijdens het achtste bestuur van Manja Bomhoff wordt de langverwachte Itiwana-website 

gerealiseerd. Al tijdens het daar voorafgaande bestuursjaar was er veel energie gestoken in 

het voorbereidend werk voor een website door de zogenaamde Webcommissie 2000/2001. 

Vooral door toedoen van de grote inzet van Peter van de Graaf en Martin van Vliet zag de 

website uiteindelijk het licht. Op de website is veel informatie te vinden, zoals roosters, 

contactadressen, verhalen over Drenthe en over het buitenlands leeronderzoek, informatie 

over vakken en activiteiten en foto’s. Vanaf 2003 wordt er in het bestuur een speciale 

webmaster opgenomen, met als doel de website up to date en levendig te houden. Ook 

tijdens dit achtste bestuursjaar: een voorstel om CA/SNWS bij Letteren onder te brengen 

vindt, onder andere na studentenprotesten, geen doorgang. De antropologenborrel, die al 

enige tijd plaats vond in Meneer Jansen, wordt in dat jaar verplaatst naar Odessa en vindt nu 

wekelijks plaats, ipv sporadisch. Zo wordt Odessa op woensdagavond een vaste 

ontmoetingsplaats voor antropologiestudenten. Tegenwoordig vindt de borrel nog steeds 

plaats in Odessa, zij het één keer in de twee weken. 

 

Het negende bestuur van Thijs Jan van Schie ziet de invoering van het Bachelor/ Master 

systeem en eerste eigen studentambassadeur van de opleiding. Om de uitstroom van 

ouderejaars te voorkomen wordt het lidmaatschap voor ouderejaars studenten verlaagd en 

worden WDO leden automatisch lid van Itiwana. Ook wordt in dit jaar de Omnivergadering, 

het overleg tussen de voorzitters van de verschillende commissies binnen Itiwana, 

heringevoerd, vindt de eerste Itiwana liftwedstrijd plaats, gaat de buitenlandse reis naar 

Slovenië en wordt een lezing van de minister van ontwikkelingssamenwerking, Eveline 

Herfkens plotseling afgelast omdat Pim Fortuyn wordt vermoord. De minister komt zich 

persoonlijk verontschuldigen. 

 

Het 10e bestuur van Myrtille Depreux hoeft voor het eerst niet meer het hok te delen met 

een andere studievereniging. Dit bestuur maakt een handig Itiwana kennismakingsboekje 

voor nieuwe leden en organiseert een studiereis naar Marokko. Tijdens dit jaar vindt een 

groot WDO symposium plaats, met de titel: ‘Facing Fieldwork: Challenges for Anthroplogy in 

a Globalising World’ en veranderde het Departement haar naam naar “Culturele 

Antropologie en Ontwikkelingssociologie” (CA/OS). Deze wijziging is op 20 april 2006 officieel 

doorgevoerd in de naam en de statuten van de vereniging, samen met enkele andere 

wijzigingen. De statutaire naam luidt sindsdien: Studievereniging voor Culturele 



Antropologie en Ontwikkelingssociologie “Itiwana”. 

 

Na het elfde bestuur van Jelmer Siljee, waarin op Leids initiatief voor het eerst een LaSSA 

weekend werd georganiseerd, kwam het twaalfde bestuur van Ka-Kin Fong. Tijdens dit jaar 

vonden een aantal institutionele veranderingen plaats. Het tijdstip van de bestuurswisseling 

werd verplaatst van februari naar oktober, de statuten werden gewijzigd, een aantal nieuwe 

commissies wordt opgericht en bestuursfuncties worden hergeformuleerd. Onder de nieuw 

opgerichte commissies vallen de acquisitiecommissie en alumnicommissie. Ook werd het 

initiatief genomen voor de heroprichting van een adviesraad in de vorm van een groep oud-

voorzitters. De naam hiervoor is de WOM geworden, een orgaan dat advies geeft, een 

vertrouwensfunctie heeft en de kascontrole uitvoert. Andere ontwikkelingen van dit jaar zijn 

het felbediscussieerde rookverbod in het hok en de geboorte van de zogenaamde ‘infomail’. 

Hierin worden leden snel op de hoogte gehouden van allerhande activiteiten en andere 

belangrijke informatie. Hierdoor krijgt het bulletin op den duur minder een agendafunctie en 

meer de functie van bindend ‘verenigingsblaadje’. Het dertiende bestuur van Reinout 

Meijnen, welke een succesvolle reis naar Polen organiseerde, schrijft voor het eerst een 

uitgebreid beleidsplan, onder de titel ‘relaxt en relevant’. De discussie over de status van de 

Itiwana-WDO relatie laaide dit jaar weer eens hoog op en vroeg om een definitieve 

verduidelijking. Vastgelegd en ondertekend werd dat het WDO een onafhankelijk orgaan is, 

dat nauw samenwerkt met Itiwana. In dit jaar maakte de ICA een heropleving door, waarbij 

de lay-out sterk verbeterd werd en het blad voor het eerst in kleur verscheen. Een 

jubileumcommissie van Itiwana werkte nauw samen met het departement om de 

jubileumviering van het departement, dat dit jaar 50 jaar bestond, extra kleur te geven. 

 

Tijdens het veertiende bestuur van Liselotte Vandikkelen kwam de tweede versie van de site 

online, kort daarop gevolgd door de overstap naar een nieuw domein: www.itiwana.org en 

een verdere vernieuwing. Dit jaar werd voor het eerst een succesvolle sportdag met andere 

studieverenigingen georganiseerd, was er een leuke reis naar Boedapest en werd het werk 

van de alumnicommissie bekroond met een goed bezochte alumnidag op 24 november 

2007. Het vijftiende en huidige bestuur van Noortje van Geenen vier het 3e lustrum met drie 

dagen van feestelijke activiteiten die het verleden via het heden aan de toekomst verbinden. 

 

Itiwana nu 

 

Itiwana nu heeft bijna 300 leden en is een levendige goed georganiseerde studievereniging. 

Het bestuur werkt nauw samen met de commissies: het Mentoraat, ICA, en anderen, en 

organen als WDO en LaSSA. Itiwana slaagt er in om zijn naam waar te maken als centrale 

ontmoetingsplaats voor studenten. En ook voor docenten, alumni en anderen speelt Itiwana 

een aanzienlijke rol als studievereniging van de studie CA/OS. De Itiwana-jaarkalender heeft 

inmiddels een flink aantal vaste ijkpunten zoals de introductiedag voor eerstejaars, het 

eerstejaarsweekend, het wisselfeest, survivalweekend, de buitenlandse reis, liftwedstrijd, de 

Wulavogelveldwerkavond (WDO), de alumnidag, enz. Daarnaast worden tal van activiteiten, 

feesten, lezingen en wat al dies meer zij georganiseerd. Op naar de volgende 15 jaar! 


