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Inleiding 

Stichting Pajong is de steunstichting van het Indisch Herinneringscentrum. De stichting 

heeft de Anbi-status.  

A. Omschrijving doelstelling: 

1. De stichting heeft ten doel: 

(a) het verlenen van financiële steun aan Stichting Indisch Herinneringscentrum, een 

stichting met statutaire zetel te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 09176064, dan wel diens 

rechtsopvolger(s) onder algemene titel (hierna te noemen "IHC"), en het 

ondersteunen van het doel van genoemde stichting: 

 

(i) de kennismaking met de Japanse bezetting en de Bersiap-periode in 

Nederlands-Indië gedurende de jaren een duizend negenhonderdeenenveertig 

tot en met een duizend negenhonderdnegenenveertig (1941-1949), met ruime 

aandacht voor de voorgeschiedenis en de latere gevolgen, door een groot 

publiek en met name nieuwe generaties; 

(ii) het in staat stellen van de Indische gemeenschap in Nederland tot ontmoeten, 

delen herdenken, met als uitgangspunt de gebeurtenissen uit de periode onder 

(a) genoemd; 

 

(b) het organiseren van (neven-) activiteiten en bijeenkomsten ten behoeve van IHC; 

 

(c) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

 

2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 

(a)  het werven van financiële middelen; 

 

(b) het ontwikkelen en exploiteren van producten en diensten ten behoeve van de 

Indische gemeenschap en geïnteresseerden; 

 

(c) het werven van sponsoren en donateurs/ambassadeurs; 

 

(d) het verrichten van activiteiten die het doel van IHC ondersteunen. 

 

3.  De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

4. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit bijdragen van donateurs, 

subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten en andere verkrijgingen en baten. 
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B. Bestuur en directie Stichting Pajong 

 

Samenstelling bestuur 
 

 Jan Willem Kelder (voorzitter)  

Viceadmiraal b.d. 

 

 René Laurens (secretaris/penningmeester)  

Marineofficier b.d. 

 

 Vaya Nijhof-Schippers (bestuurslid) 

Interieurarchitect.  

 

 Paul Jansen (bestuurslid) 

Hoofdredacteur Telegraaf 

 

 Alexander Scholtes (bestuurslid) 

Public Affairs adviseur Royal Schiphol Group 

 

 Roel Dagevos (bestuurslid) 
Commissaris bij Bartosz ICT 

  

Directie  

 

 Yvonne van Genugten (directeur) 
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C. Bereikte resultaten Stichting Pajong 

 

Inleiding 

Alle gelden van Stichting Pajong worden voor het doel van de stichting aangewend. 

Werkzaamheden binnen de stichting worden louter door (niet bezoldigde) vrijwilligers 

uitgevoerd. De stichting heeft een betaalrekening bij ING en twee spaarrekeningen (ABN-

AMRO en Rabobank). Die gelden, die niet direct benut worden, worden dan op de 

spaarrekening overgemaakt, zodat maximale rente genoten wordt. Er zijn twee 

spaarrekeningen om financiële risico’s te spreiden.  De belastingdienst heeft aangegeven 

dat de stichting niet Btw-plichtig is. De stichting heeft sinds de oprichting de Anbi-status. 

 

 

1.  Financiële administratie 

Stichting Pajong hoeft geen controleverklaring op te leveren. Aangezien de stichting naar 

buiten toe wil laten zien dat de stichting open en transparant is, heeft het bestuur een 

kascommissie ingesteld. De kascommissie bestaat uit twee leden: de heren A. Elsenaar 

en de heer mr. S.A. Loos.  

 

De financiële administratie wordt verzorgd door VOS administratiekantoor, die ook de 

Jaarrekening 2017 opstelt.  

 

 

2. Schenkingen aan Stichting Pajong  

 

Stichting Pajong heeft een schenking van de rentebaten van het IHC ontvangen ten 

bedrage van totaal € 252,61. 

 

 

3. Verkoopartikelen en fondsen 

Per verkoopvoorraden van het Indisch Herinneringscentrum zijn ondergebracht bij 

Stichting Pajong, die de verkoop en de financiële administratie daarvan verzorgt. De 

artikelen worden verkocht in de museumwinkel van museum Bronbeek, Café Batavia, en 

via de webshop. In de loop van 2018 worden de artikelen ook verkocht in de 

museumwinkel van de Sophiahof. Tevens worden er incidenteel op IHC-bijeenkomsten of 

tijdens herdenkingen artikelen verkocht die per pin betaald kunnen worden. De 

bestellingen via de webshop worden door vrijwilligers uitgevoerd. 

Het stripboek De Terugkeer en het herdenkingssymbool de Melati zijn de bestverkochte 

artikelen.  

 

Stichting Pajong beheert het Herdrukfonds en de voorraad Educatief Pakket van het 

stripboek De Terugkeer. Zo blijft het stripboek ook in de toekomst beschikbaar voor het 

onderwijs. Alle opbrengsten van het stripboek worden in het Herdrukfonds opgenomen.  

De opbrengsten en uitgaven van het symbool van de Indiëherdenking, de Melati, zijn in een 
speciaal fonds ondergebracht, zodat er ook in de komende jaren promotie gemaakt kan 
worden voor de Melati alsook om te waarborgen dat de Melati beschikbaar blijft voor het 
publiek. 
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Met het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek (KTOMBB) is in 2016 
een overeenkomst afgesloten, waardoor de helft van de inkomsten van het museum 
toekomen aan het Stichting Pajong.  

 
4. Vrienden van het IHC 

Stichting Pajong zet zich voortdurend in voor de werving van vrienden.  

In 2017 hebben 143 vrienden ook een vriendenbijdrage overgemaakt. Het ontvangen 

bedrag aan jaarbijdragen in 2017 is € 4.165,- 

Het hele jaar door werd een Vriendenwerfactie gehouden, waarbij het welkomstcadeau 

na enkele maanden wisselt.  De actie staat altijd op de website vermeld en via social 

media wordt er ook aandacht aan besteed.  

 

Op plaatsen waar het IHC naar buiten treedt, wordt actief het aanmeldingsformulier voor 

Vrienden van het IHC, samen met de IHC corporate folder, uitgereikt aan bezoekers. Het 

aanmeldingsformulier wordt door het IHC eveneens meegezonden met bestelde boeken 

en dvd’s.  

 

Op een aparte pagina van de IHC website kunnen belangstellenden zich op eenvoudige 

wijze aanmelden als Vriend van het IHC: 

(http://www.indischherinneringscentrum.nl/vrienden) 

 

5. Vriendendag 

 

Op vrijdag 21 april kwamen veel Vrienden van het Indisch Herinneringscentrum naar 

Amsterdam om met zijn allen over de Amsterdamse grachten te varen met de Indische 

Rondvaart. Onder de kundige (en bij vlagen zeer geestige) begeleiding van Peter 

Bouman en Frans Leidelmeijer werden de Vrienden door de grachten meegenomen langs 

Indisch Amsterdam. Erg interessant! Aan boord heerlijke ketoprak van Cerita Fakta.  

 

6. Bijzondere leerstoel  

 

Bijzondere leerstoel 

Prof. dr. Remco Raben is sinds 2015 bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale 

literatuur- en cultuurgeschiedenis, vanwege de Stichting Indisch Herinneringscentrum. 

De bijzondere leerstoel wordt bekostigd uit de bestemmingsreserve Gebaarlezing. 

Daartoe behoren de jaarlijkse kosten voor de aanstelling van de hoogleraar (0,2 fte./€ 

20.000,- per jaar) en de kosten van de tweejaarlijkse ‘Gebaarlezing’: de ‘Dag van de 

Indische Herinnering’, die in 2017 gehouden is. 

 

Vanuit de leerstoel die in 2015 is ingericht, geeft Prof. dr. Remco Raben (bijzonder 

hoogleraar Koloniale en Postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis) een collegereeks 

aan de Universiteit van Amsterdam. De reeks is getiteld ‘Kolonie en postkolonie: Indië als 

ervaring en herinnering’ en wordt gegeven als keuzevak voor Bachelor studenten 

Geschiedenis. De colleges worden goed bezocht. 

 

Publicatie oratie prof. Dr. Remco Raben 

In zijn oratie riep Raben de vraag op welke verhalen de koloniale en postkoloniale 

http://www.indischherinneringscentrum.nl/vrienden
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geschiedenis over ‘Indië’ zijn gaan beheersen. In de geschiedschrijving van Indonesië en 

Nederland is Indië de twistappel van de koloniserende Nederlander en de nationalistische 

Indonesiër geworden.  

De rede, zoals uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van 

bijzonder hoogleraar in de ‘Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis’ 

aan de UvA, is door het IHC uitgebracht als publicatie. De publicatie wordt op verzoek 

gratis verspreid.  

 

Dag van de Indische Herinnering 

Op vrijdag 29 september 2017 organiseerde het Indisch Herinneringscentrum in het 

kader van de Dag van de Indische Herinnering het inhoudelijke programma: De 

Herinnering Spreekt! Tijdens dit programma belichtten we vanuit verschillende 

invalshoeken en perspectieven herinneringen met betrekking tot Nederlands-Indië van 

toen naar de betekenis ervan nu. 

 

Tijdens deze middag richtten wij ons op ons gedeelde verleden in woord en beeld. Ook 

gingen we dieper in op het fenomeen 'herinneren' als dynamisch fenomeen. Bijzondere 

gast Leila S. Chudori (foto), de bekende Indonesische schrijfster van Pulang, sprak over 

herinneringen vanuit een Indonesisch perspectief. Bijzonder Hoogleraar Remco 

Raben schetste in zijn inleiding een historische context en belichtte de dynamiek van de 

herinnering. Cultuuronderzoekster Pamela Pattynama gaf een persoonlijke lezing over 

herinneringen van haar jeugd in Nieuw Guinea en interviewde filmregisseur en 

scenarioschrijfster Sandra Beerends over haar film in wording over baboes. 

Moderator Wim Manuhutu praatte met de jonge kunstenaars Hadassah Emmerich, Eliza 

Bordeaux en Yopi Abraham over hoe zij zich in hun werk verhouden tot het concept 

herinneringen. Astrid Seriese en Erwin van Ligten verwerkten het thema in hun muzikale 

optreden. 


