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A. Omschrijving doelstelling:
Het IHC heeft de taak en de ambitie om blijvend betekenis te geven aan de herinnering van
de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan. Het levend houden van
de herinnering zorgt ervoor dat veel mensen - en voornamelijk de jeugd - zich bewust zijn
van de betekenis van WOII in Nederlands-Indië en de gevolgen daarvan destijds voor
overzeese landgenoten. Het IHC hanteert daarbij het motto:

Indisch Geheugen voor de Toekomst
De doelen van het IHC zijn meerledig. Allereerst richt het IHC zich op het overdragen van
kennis over Nederlands-Indië en Indonesië met de nadruk op de Tweede Wereldoorlog en de
dekolonisatie, de wereldwijde verspreiding van de Indische gemeenschap en de integratie
binnen de Nederlandse samenleving. Dit heeft tot doel de kennis over en inzicht in dit
hoofdstuk van de Nederlandse geschiedenis te vergroten en daarmee bewustwording en
empathie te creëren bij jongeren en volwassenen met alle betrokkenen van deze
geschiedenis.
Het IHC werkt vanuit een onafhankelijke positie samen met diverse organisaties en
daarnaast bevordert het IHC samenwerking tussen organisaties. Voor Indische organisaties
vervult het IHC een brugfunctie. Deze brugfunctie wordt versterkt door de pleisterplaats, die
een meer dan symbolische brugfunctie zal vervullen tussen de Nederlands-Indische
gemeenschap en de Nederlandse samenleving, maar ook tussen Nederlands-Indische
groeperingen.
De doelen en activiteiten van dit jaarplan zijn gebaseerd op de missie van het IHC:
Het IHC draagt bij aan een betere harmonie in de samenleving door de verhalen van de
Nederlands-Indische gemeenschap van 1900 tot nu (WO II in Nederlands-Indië, de Bersiap,
de dekolonisatie en de Repatriëring) een waardige plaats te geven. Het onderstreept het
belang voor de Indische herinneringsgemeenschap om de Nederlandse samenleving een
venster te bieden op de eigen identiteit en het verwerken van zijn geschiedenis.
Samengevat heeft het IHC tot doel:
-

-

Blijvend betekenis geven aan de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in
Nederlands-Indië, de Bersiap, de Dekolonisatie en de Repatriëring
Vergroten van kennis en bewustwording in Nederland (en in het buitenland) over dit
hoofdstuk van de vaderlandse geschiedenis
Een pleisterplaats en ontmoetingsplek bieden voor het Nederlandse publiek en de
Indische gemeenschap in het bijzonder.
De Nederlandse samenleving bedienen en verbinden met de verhalen van de
Nederlands-Indische als het vierde nationaal herinneringscentrum van de Tweede
Wereldoorlog
Het versterken van de relevantie van de Indische geschiedenis binnen de context van
de huidige Nederlandse samenleving en de herinneringsgemeenschappen over de
hele wereld
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De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. Het opzetten en in standhouden van een (semi-) permanente expositie;
2. Het verzorgen van wisselexposities;
3. Het (doen) verrichten van educatieve en voorlichtende activiteiten en (wetenschappelijk)
onderzoek;
4. Het houden van herdenkings- en bezinningsbijeenkomsten;
5. Het faciliteren van debat en discussie over actuele thema’s vanuit (onder andere) een
Indisch perspectief;
6. Het verbinden van bestaande relevante activiteiten op het gebied van het Indische
erfgoed;
7. Het (digitaal) verbinden en toegankelijk maken van het Indische erfgoed.

B. Bestuur en directie stichting Indisch Herinneringscentrum
Samenstelling bestuur
Jan Willem Kelder (voorzitter)
Vice Admiraal b.d.
René Laurens (secretaris/penningmeester)
Commandeur (A) b.d.
Vaya Nijhof-Schippers (bestuurslid t.m. 31-12-2018)
Interieurarchitect.
Paul Jansen (bestuurslid tot 4-9-2018)
Hoofdredacteur Telegraaf
Alexander Scholtes (bestuurslid)
Public Affairs adviseur Royal Schiphol Group
Roel Dagevos (bestuurslid)
Commissaris bij Bartosz ICT
Jim van der Meer Mohr (bestuurslid v.a. 1-12-2018)
Fine Art Consultant
Henk Itzig Heine (bestuurslid v.a. 1-12-2018)
Schout-bij-nacht b.d.

Directie
Yvonne van Genugten (directeur)
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C. Verslag van de activiteiten en bereikte resultaten
Inleiding
In dit jaarverslag wordt een toelichting gegeven op de uitvoering van het jaarplan van het
Indisch Herinneringscentrum in 2018, gekoppeld aan de financiële realisatie zoals
vastgelegd in de jaarrekening. In lijn met dit jaarverslag wordt een online
publieksjaarverslag van het Indisch Herinneringscentrum uitgegeven.

Het IHC als kwartiermaker voor Museum Sophiahof – van Indië tot Nu
Het jaar 2018 stond grotendeels in het teken van de verbouwing van de Sophiahof tot
pleisterplaats (centrale herinnerings- en ontmoetingsplek) voor de Indische en Molukse
gemeenschap. Dit is een (tijdelijke extra) taak van het IHC, die buiten de scope van de
instellingssubsidie valt. Vanwege de intensieve inspanning hiervoor door directie en
bestuursleden, wordt hier in de inleiding extra aandacht aan besteed.
Voor het beheer van het pand heeft het IHC als kwartiermaker een projectsubsidie voor
Gebouwbeheer en Faciliteiten Sophialaan 10 (de Sophiahof) aangevraagd voor de eerste
periode 1-8-2017 tot en met 31-12-2019. Voor de Sophiahof zijn per 1-1-2018 twee
medewerkers aangesteld: de huismeester (1 fte) en de eventmanager (0,6 fte). Op 30 juli
2018 is er ook een facilitair manager/controller Sophiahof aangesteld (0,6 fte) om de
directeur IHC te ontlasten. Daarnaast is er een senior communicatiemedewerker ingehuurd
en is de website gebouwd voor de centrale informatie en communicatie c.q. agenda van
Museum Sophiahof. De officiële naam is geworden: Museum Sophiahof – van Indië tot nu.
Medio oktober is de eventmanager uit dienst getreden.
Na de ontwikkeling van de verbouwingsplannen is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Het heeft lang geduurd voor de vergunning verleend werd. De
bouwvergunning is eind juli verleend.
Ten behoeve van de financiering van de herinrichting is een ‘bidbook’ opgesteld. Daarin is te
lezen en te zien wat de invulling wordt van Museum Sophiahof – van Indië tot nu.
Er zijn toezeggingen van het ministerie van VWS en het vfonds om het project te
financieren. In 2018 zijn de aanvragen hiertoe opgesteld. Daarnaast heeft het IHC
aanvullende aanvragen ingediend bij het VSB-fonds, St. van Panhuys, Hendrik Mullerfonds
en de Van Bylandtstichting. De Van Bylandtstichting heeft inmiddels € 7.500,- toegezegd.
De verbouwing is gestart op 5 november. In de eerste periode (november en december)
waren het grotendeels sloopwerkzaamheden. Er is wekelijks een bouwoverleg waarbij alle
details op elkaar afgestemd worden.
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1.

Kennisloket: Digitale communicatie en websites

Algemeen
De websites van het Indisch Herinneringscentrum worden goed bezocht en in 2017 is er
wederom sprake van een stijging van het aantal bezoekers. Opvallend blijft de forse
toename van het aantal Facebook likes en Twittervolgers, die duiden op een verbreding van
het bereikte publiek. De diverse onlinecampagnes uit het project Next Generation
(gefinancierd door het vfonds) dragen hier sterk aan bij.

Webportaal Indië in Oorlog (samenwerking met NIOD)
Het webportaal Indië in Oorlog (IIO) wordt technisch ondergebracht bij het Netwerk
Oorlogsbronnen van NIOD. Voor het IHC blijft de voorkant zichtbaar als IIO. Het NIOD
draagt de kosten voor de technische aansluitingen. Het IHC draagt de kosten die gemaakt
worden om de content van IIO zichtbaar te maken bij de corporate website van het IHC. Het
project is inmiddels gestart.

Nieuwe corporate website
Met Ontwerpwerk in Den Haag ontwikkelen we sinds november de nieuwe website van het
Indisch Herinneringscentrum. Het voorlopig ontwerp is klaar en heeft een mooie, rustige en
overzichtelijke uitstraling.

Kenniscentrum Repatriëring
Het IHC is reeds in 2017 begonnen met de realisatie van de website Kenniscentrum
Repatriëring. Dat doen wij samen met Stichting Pelita, het Nederlandse Rode Kruis, de
Indisch Genealogische Vereniging, het Maritiem Museum Rotterdam, de Indisch
Genealogische Vereniging, het Maritiem Museum Rotterdam, het Nationaal Archief, het
NIOD en de heren Henk Beekhuis en Herman van Oosten.
Op de website Kenniscentrum Repatriëring kan de bezoeker op een interactieve,
laagdrempelige manier informatie vinden en toevoegen over de naoorlogse repatriëring van
de Indische gemeenschap van Nederlands-Indië/Indonesië naar Nederland (1945-1967). De
website kan zowel geraadpleegd worden op een museumtafel als op een computer, tablet of
smartphone. Naast het beschikbaar stellen van algemene informatie worden ook de
passagierslijsten van de repatriëringschepen en –vliegtuigen voor zover ze beschikbaar zijn,
digitaal toegankelijk gemaakt als Collectie Repatriëringslijsten. Voor het eerst zullen deze
lijsten, die zich nu op verschillende plaatsen in het land bevinden, op één locatie
beschikbaar worden gesteld.
Deze website is bedoeld voor iedereen die betrokken was, zich betrokken voelt bij of
belangstelling heeft voor de naoorlogse repatriëring. Het project zal starten in juni 2017,
waarna het een doorlooptijd heeft van ongeveer acht maanden. De museumtafel zal
gerealiseerd worden in het nieuwe onderkomen van het Indisch Herinneringscentrum in Den
Haag.
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Leidelmeijer Historisch onderzoek voert het projectleiderschap uit. Via fondsenwerving is
een aanzienlijk deel van het project gesubsidieerd. Het bestuur heeft besloten het
resterende bedrag uit de egalisatiereserve te financieren met instemming van het ministerie
van VWS. De verdere verslaglegging is daarom ook opgenomen in hoofdstuk 8: Extern
gefinancierde projecten.
De verdere verslaglegging is daarom ook opgenomen in hoofdstuk 8: Extern gefinancierde
projecten.

2.

Webstatistieken

De statistieken van de verslagperiode betreffen de periode van 1 januari 2019 tot en met 6
maart 2019.

Social Media
Er is flink ingezet op activiteit op en via de social media Facebook en Twitter. Dit heeft
geresulteerd in een aanzienlijke groei in het aantal Twittervolgers en Facebook likes.

Facebook
Het aantal Facebook likes blijft aanzienlijk stijgen. Het aantal is gestegen naar 4.105,
(peildatum 6 maart 2019).

Twitter
Op Twitter is het aantal is gestegen naar 939 volgers.

Instagram
Instagram is een goed medium om een breder publiek, waaronder jongeren en jong
volwassenen, te bereiken. Het aantal volgers is op peildatum 6 maart gestegen naar 878.

a. Websites en nieuwsbrief
Indischherinneringscentrum.nl
Het aantal nieuwe (unieke) bezoekers van de corporate website van het Indisch
Herinneringscentrum in de periode 1 januari 2019 en 6 maart 2019 is: ruim 3.900.
Nieuwsbrief via Mailchimp
De nieuwsbrief wordt goed gelezen. Gemiddeld opent ruim 2/3e van de geadresseerden de
nieuwsbrief. In een tijd waarin er een overvloed aan digitale informatie is, is dit een mooi
resultaat. Het aantal leden blijft min of meer gelijk: peildatum 6 maart 1585. De achterban
is via Facebook, Instagram en Twitter direct op de hoogte van ontwikkelingen en
activiteiten. De nieuwsbrief dient echter wel de wat oudere doelgroep (met name 1 e en 2e
generatie) en blijft daarom van belang.
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Hetverhaalvanindie.com
Het aantal bezoekers van hetverhaalvanindie.com tussen 1 januari en 6 maart 2019 is 434.
Het aantal bezoekers blijft vrij laag in vergelijking met onze andere websites. De relatief
lage populariteit is mogelijk deels te verklaren door het feit de tentoonstelling Het Verhaal
van Indië al zeven jaar bestaat. Veel mensen weten inmiddels van het bestaan van de
tentoonstelling, die nog tot medio 2020 te zien is, en weten hun weg naar Bronbeek te
vinden.
Indiëinoorlog.nl
Het bezoek aan de website ‘Indië in Oorlog’ tussen 1 januari 2019 en 6 maart 2019
afgerond 1.300 bezoekers. Met de hiervoor vermelde nieuwe website Kenniscentrum
Repatriëring verwachten we ook een toename van het aantal bezoekers op de website ‘Indië
in Oorlog’ te genereren.

3.

Educatie

Ook in 2018 werkt Educatie met haar partners toe naar duurzame samenwerkingsprojecten.
Het doel is dé plek en de gesprekspartner voor het onderwijs te zijn op het gebied van
Nederlands-Indië: geschiedenis én erfenis. Centraal staat erfgoed, omgeving en
(wereld)burgerschap. Alle programma’s worden ontwikkeld in nauwe samenwerking en cocreatie met het onderwijs, andere doelgroepen en partner-instellingen om daarmee de
actualiteit, relevantie en betrokkenheid bij Nederlands-Indië te versterken. De impact van
kolonialisme, oorlog en migratie biedt leerlingen en studenten immers ook stof tot na
denken over hun rol als toekomstig burger in de wereld.

3.1 Educatieve programma’s
a. Koloniale sporen in mijn buurt
Samenwerking Stichting In Mijn Buurt, Educatiestudio, Indisch Herinneringscentrum
Doelgroep: voortgezet onderwijs + ooggetuigen (intergenerationeel)
Vakoverstijgend: Geschiedenis, Burgerschap, Nederlands
‘Ik vond het heel bijzonder uw oorlogsverhaal te horen. En dat u zich inzet voor
mensenrechten. Ik wil nu ook nog beter mijn best doen op school.’
‘Ik ben echt onder de indruk van uw verhaal, ik beloof het door te vertellen.’

Leren over Nederlands-Indië: niet door een boek, maar door het ontmoeten van een

buurtgenoot, opgegroeid in Nederlands Indië. In 2017 is IHC de samenwerking gestart met
Stichting In Mijn Buurt en Educatiestudio met het programma Koloniale Sporen In Mijn Buurt en
is de ambitie dit landelijk uit te zetten. Koloniale Sporen brengt ouderen, jongeren en de
buurt dichter bij elkaar rondom persoonlijke verhalen en leidt de jongeren op tot
erfgoeddragers. Zij zijn immers de storytellers van de toekomst!
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Na masterclasses door historici en journalisten, o.a. door journalist en onderzoeker AnneLot Hoek, over de koloniale geschiedenis, onderzoek naar koloniaal erfgoed (sporen) in hun
eigen buurt, gastlessen van o.a. mevrouw Tineke van Ommen, interviewden de leerlingen
oudere stadsgenoten geboren in een van de voormalige Nederlandse koloniën. Hoe groeide
u op? Samen met een speech-coach bereiden de leerlingen vervolgens hét moment voor de
verhalen terug te vertellen aan de ouderen. We sloten 2018 af met deze bijzondere
eindontmoetingen in de aula’s van de scholen, waarbij ouders, docenten en medeleerlingen
aanwezig waren. Dit jaar werkten we samen met het Edith Stein College in Den Haag en
Vox-klassen in Amsterdam. In 2019 zal het programma ook op andere plekken in het land
worden uitgevoerd.

Mevr. Joty ter Kulve, geïnterviewd door Nadia en Chaima.

3.2 SMH Kwaliteitsimpuls Educatie (KWIE)
Samenwerking aangesloten instellingen bij St. Musea en herinneringscentra ’40-‘45
Het IHC neemt deel aan de door VWS gefinancierde 2-jarig traject Kwaliteitsimpuls Educatie
van St. Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH). Gemotiveerd door actuele
maatschappelijke ontwikkelingen is vanuit SMH dit project gestart waarbij de SMHeducatoren samenwerken gericht op kennisdeling, kwaliteitsverbetering en agendering van
bestaande producten en ontwikkeling van nieuwe producten. Met SMH is vastgelegd dat het
IHC 16 uur per week deelneemt aan het project. Naast de inzet van de educatiemedewerker
Ardjuna Candotti van het IHC is projectmedewerker Maartje Strijbis ingezet per 15 mei. Zij
werkt 10 uur per week aan het project.
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Tot en met juni is er gewerkt aan het voortraject. Naast onderwijsprogramma’s en
vrijwilligers is het ontwikkelen van een tentoonstelling (gezien als educatief product) een
belangrijke pijler. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen die het IHC de aankomende twee jaar
doormaakt, te weten: het opzetten van de permanente tentoonstelling en nieuw educatief
aanbod en vrijwilligersteam op locatie. Het IHC heeft meegewerkt aan: 1) het vormgeven
van het landelijk educatief WOII-agenda, 2) opzet voor kennisdeling, kwaliteitsverbetering,
agendering en ontwikkeling van nieuwe producten op het gebied van Onderwijs,
Tentoonstellingen en Vrijwilligers. Het IHC neemt actief deel aan het traject onderwijs en is
adviserend waar het gaat om Tentoonstellingen.

Lopende projecten in het kader van KWIE:
b. Expertmeeting ‘Over de Grens’
Samenwerking Museon en IHC
Doelgroep: SMH en Platform WO2 educatoren, tentoonstellingsmakers en collega’s
In het kader van de SMH Kwaliteitsimpuls Educatie organiseerden het IHC en Museon in
Museum Sophiahof op 27 juni een expertmeeting over het mondiale karakter van WO2 en
de toepassing daarvan binnen educatie en tentoonstellingen. Samen met experts uit de
erfgoed-, onderwijs- en theaterwereld gingen de educatoren van de SMH-instellingen in op
de verschillende vraagstukken en toepassingen binnen educatieve omgevingen en spraken
onderling over eigen ervaringen. Zo besprak erfgoedprofessional/historicus Wim Manuhutu
het mondiale karakter van WO2 en de inmiddels ‘superdiverse’ samenleving.
Zangeres/actrice Francesca Pichel (Theatercollectief SirDuke/Orkater) nam de educatoren op
muzikale en persoonlijke manier mee in het belang van inclusiviteit bij herdenken en deelde
de keuzes en dilemma’s tijdens het maakproces van de theaterdocumentaire Hatta & De
Kom. Minka Bos, directeur St. In Mijn Buurt, ging in op de methodiek van hun
onderwijsprogramma’s, waarin de ontmoeting tussen generaties en buurt centraal staat.
Hoe wordt daarbij aandacht besteed aan het mondiale karakter van WO2?
Tekstschrijver/docent Reinwardt Academie Marie Baarspul besprak met de aanwezigen o.a.
tekstvoorbeelden met focus op mondiaal besef, inclusiviteit en complexe begrippen.
Manuhutu sloot de dag af met reflectie en er werd besproken welke vervolgstappen er
konden worden genomen, zoals op het gebied van taal en begrippen.

10

c. Plekken met een verhaal: WO2 en Burgerschap
Samenwerking IHC, NM Kamp Vught, NM Kamp Amersfoort, Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, Nationaal Holocaust Museum, in samenwerking met lokale Mbo-opleidingen,
Nationaal Comité 4/5 mei, Anne Frank Stichting en Landelijk Steunpunt Gastsprekers
Doelgroep: MBO studenten
Vak: MBO Burgerschap
IHC, NM Kamp Vught, NM Kamp Amersfoort, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het
JCK zijn in 2018 gestart met de ontwikkeling van een educatief programma voor MBOstudenten voor het vak Burgerschap. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Mboopleidingen, Nationaal Comité 4/5 mei, de Anne Frank Stichting en het Landelijk Steunpunt
Gastsprekers. Dit project wordt gefinancierd door VWS, en is onderdeel van de
Kwaliteitsimpuls Educatie. Vanuit IHC vormen Ardjuna Candotti (projectleiding) en Maartje
Strijbis (projectmedewerker) het projectteam.
Plekken met een verhaal is een programma dat gaat over plekken met een WOII-verhaal en
burgerschapsthema’s, zoals vrijheid. Wat maken deze WOII plekken relevant voor studenten
anno nu? Dit vormt het vertrekpunt van dit programma. Er wordt gewerkt aan o.a.: 1) een
digitale leeromgeving. In deze omgeving bereiden studenten zich voor op een bezoek aan
IHC - en de andere (symbolische) plekken met een verhaal, a.d.h.v. opdrachten en filmclips.
In de filmclip staat het verhaal van een ooggetuige centraal die in gesprek gaat met een
MBO-student. Hiervoor wordt samengewerkt met Duijf-Media Productions. 2) Een film: De
Tweede Wereldoorlog: een kort overzicht, ontwikkeld door het Nationaal Comité 4 & 5 mei;
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3) Vijf verschillende programma’s op locatie speciaal voor het vak burgerschap. Tijdens een
bezoek aan het IHC gaan studenten actief aan de slag met identiteit. Waar heb je invloed
op? Ook verdiepen ze zich in persoonlijke verhalen en dilemma’s tijdens WO2 en
repatriëring, waarbij ze een verbinding leggen met hun eigen stage-/beroepspraktijk en
familiegeschiedenis. 4) Trainingsprogramma rondleiders en museumdocenten o.l.v. Anne
Frank Stichting
Communicatie en conferentie in 2019
In 2019 wordt verder gewerkt aan een project- en promotiefilm en conferentie voor MBOdocenten over WO2 en Burgerschap. Daarnaast worden de betrokken student en ooggetuige
die gefilmd werd voor de digitale leeromgeving geïnterviewd in het 4Free Magazine van het
Nationaal Comité 4/5 mei dat verspreid wordt over heel Nederland op Mbo-scholen. Ook zal
er aandacht worden geschonken in het NC Magazine van het comité en KLEIO, het tijdschrift
van de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland.

Digitale leeromgeving Plekken met een verhaal - in ontwikkeling

3.3 Educatief materiaal
d. Thuis is ver weg (vernieuwd)
Samenwerking met NOS
Doelgroep: onderbouw voortgezet onderwijs, in het bijzonder VMBO
Het lesmateriaal Thuis is ver weg bij de NOS-documentaire De oorlog van acteur Eric
Schneider is vernieuwd en samen met vormgever A van Anna in een nieuw printbaar en
digitaal jasje gestoken. Hoe verliep de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië? Hoe
ervaarde je als kind de oorlog? En, welke verhalen worden doorgegeven aan volgende
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generaties? Het zijn vragen die centraal staan in Thuis is ver weg. In dit lesmateriaal gaan
leerlingen aan de slag met WOII in Nederlands-Indië aan de hand van het familieverhaal
van acteur Eric Schneider. Eric werd tijdens de Japanse bezetting als 8-jarige jongen in een
kamp geïnterneerd. Zeventig jaar later bezoeken zijn zoons Olivier en Beau (ook acteur en
bekend van Goede Tijden Slechte Tijden) in Indonesië plekken uit hun vaders jeugd.
"Als je het verhaal maar van één kant vertelt, dan is het onvolledig."
Communicatie
Bij het lesmateriaal Thuis is ver weg is een promotiefilm gemaakt. Geschiedenisdocent Timo
Eversen op het Gerrit Komrijcollege in Winterswijk vertelt in deze film over het belang van
WO2 in Nederlands-Indië als onderwerp in het geschiedenisonderwijs. Hij gebruikt in zijn
lessen het lesmateriaal Thuis is ver weg.
https://youtu.be/LEhLsNPFNq4

Geschiedenisdocent Timo Eversen met leerling in gesprek over opdracht uit het lesmateriaal Thuis is ver weg
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e. Trilogie Oorlogsverhalen
Doelgroep: algemeen publiek
In mei is de trilogie van de stripboeken van Eric Heuvel over WO II uitgekomen. De trilogie
wordt uitgegeven door uitgeverij Luitingh onder de titel: “Oorlogsverhalen: De ontdekking
de zoektocht en de terugkeer”. De uitgever Rob van Bavel van Don Lawrence Collection
(DLC) heeft de portefeuille en naamvoering van de boekhandelsedities overgenomen van
Luitingh. De trilogie is tevens een samenwerking met de Anne Frank Stichting.
De strip De Terugkeer is nog steeds populair. Hij wordt veel besteld via de webshop en ook
in het onderwijs wordt de strip nog steeds gebruikt. Dit blijkt uit het feit dat scholen de strip
nog altijd bestellen via Biblion dat voor het IHC de handling doet. De strip wordt in
verschillende educatieve programma’s van het IHC gebruikt, zoals bijv. bij Koloniale Sporen
In Mijn Buurt en/of tijdens voorbereidende lessen in de klas.

4.

Tentoonstelling ‘Het Verhaal van Indië’

Het bezoekersaantal van Het Verhaal van Indië bedroeg in 2018 41.811 personen. Dat is
een kleine daling in vergelijking met 2017.
Om ‘Het Verhaal van Indië’ voortdurend onder de aandacht te brengen bij stakeholders,
organiseert het IHC speciale rondleidingen en benutten wij de tentoonstelling voor
educatieve doeleinden.
Het Verhaal van Indië is nog tot medio 2020 in Arnhem (Museum Bronbeek) te bezoeken.

4.1 Wisseltentoonstellingen
De wisselexposities zijn zowel gericht op het bieden van podium aan eigentijdse projecten,
als nauw samenwerken met verschillende partners, ervaringsdeskundigen en/of
betrokkenen bij een onderwerp. Hiermee wil het IHC de relevantie van de toekomstige
semipermanente tentoonstelling in Museum Sophiahof versterken, en daarin tot een
meerstemmig verhaal en eigentijdse invulling te komen. Wisseltentoonstellingen bieden
gelegenheid dit intensief te onderzoeken en voor te bereiden.
a. Kopi Susu
Locatie: Museum Bronbeek
Periode: 19 november 2017 t/m 11 februari 2018
In het project Kopi Susu onderzoekt fotograaf Rosa Verhoeve, 2e generatie Indische
Nederlander, met haar fotografie de imaginaire ruimte van de voormalige kolonie
Nederlands-Indië. Kopi Susu is een mengeling van werkelijkheid en fictie. Op basis van
overgeleverde familieverhalen, eigen jeugdervaringen en reizen naar het huidige Indonesië,
construeert zij een nieuwe werkelijkheid; over een tropische jeugd die zij nooit heeft
gekend. Zo geeft zij haar bestaan als kind van twee werelden opnieuw vorm, in poëtische
beeldtaal, die meer is dan een persoonlijke anekdote. Het project resulteerde al in een boek
en tentoonstelling. Voor de realisatie van het project is samengewerkt met Rosa Verhoeve
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(fotograaf), Jan Banning (fotograaf), Victor Levie (vormgever) en het Indisch
Herinneringscentrum. De grootschalige opening werd door ruim 150 mensen bezocht.
Lezing en finissage
Rosa Verhoeve en Victor Levie gaven een lezing gegeven in het kader van Fotokeramiek in
Pakhuis de Zwijger. De tentoonstelling Kopi Susu in Museum Bronbeek is op 11 februari
geëindigd. De tentoonstelling is afgesloten met een finissage waarbij Rosa Verhoeve en
Victor Levie de aanwezigen meenamen in het maakproces van het boek en de
tentoonstelling. Verhoeve vertelde over haar drijfveren en haar fascinatie voor storytelling
middels fotografie.

b. Over Zee (herplaatsing)
Locatie: Het Scheepvaartmuseum
Periode: oktober-november 2018
Het Scheepvaartmuseum en IHC hebben ook in 2018 op meerdere vlakken samengewerkt:
De portrettenserie Over Zee, een initiatief van illustratrice Machteld de Vries en fotograaf
Corné Sparidaens, die in 2016 in Museum Bronbeek door het IHC is tentoongesteld, is
tijdens de Maand van de Geschiedenis herplaatst, parallel aan de tentoonstelling MS.
Oranje, als aanvulling op deze tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum. Een deel van de
portretten waren tevens in een publicatie in het Kenniscentrum van het
Scheepvaartmuseum te zien.
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c. Vechten voor vrijheid. De verschillende gezichten van verzet
Locatie: Sophiahof, Den Haag
Periode: juni 2019 – medio 2020
Zie hoofdstuk 8: extern gefinancierde projecten.

d. Drieluik tentoonstelling Indië-Den Haag 2020 (werktitel).
Den Haag: lustrumjaar ‘75 jaar vrijheid’ en ‘Verenigde Naties’
Locatie: Sophiahof, Den Haag
Periode: maart – najaar 2020
In het kader van 2020 werken het Museon, Haags Historisch Museum en IHC samen
aan een drieluiktentoonstelling en programmering Indië Den Haag 2020 (werktitel). De
aanleiding is tweeledig: in het jaar 2020 is het 75 jaar geleden dat WO2 ten einde kwam en
de Verenigde Naties werd opgericht. Dit wordt in de VN-stad Den Haag uitgebreid gevierd.
In de stad zal een gezamenlijke identiteit zichtbaar worden. Museon richt zich daarbij op de
Japanse bezetting, IHC op de repatriëring, en Haags Historisch Museum op de aankomst en
integratie. Ardjuna Candotti is vanuit IHC betrokken bij de verdere uitwerking van de
tentoonstelling.

5.

Samenwerking met andere organisaties

Op activiteitenniveau (podiumactiviteiten en wisseltentoonstellingen) werkt het IHC samen
met vele organisaties en individuen. Dit is verweven in het hele verslag. Daarnaast kent het
IHC een aantal vaste samenwerkingspartners, die hieronder vermeld worden.

5.1

Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 en Nationaal Comité
4 en 5 mei

Het IHC heeft samen met Stichting Herdenking toegewerkt naar het Herdenkingsprogramma
2018. IHC (Suzanne) werkte hiervoor intensief samen met voornamelijk John
Sijmonsbergen, Hélène Oppatja (SH), Alvin Williams (NC) en Chiara Titahena (freelancer
mediacampagne De Geest Overwint).
De landelijke campagne liep van 30 juni tot en met 15 augustus waarin er o.a. video’s en
foto’s geproduceerd zijn in het kader van #ikherdenk en het thema De Geest Overwint.
Suzanne hield zich voornamelijk bezig met conceptontwikkeling, productie (interviews,
films) en ontwikkeling en realisatie mediacampagne en werkte hiervoor nauw samen met
Alies Boenders, Chiara Titahena en John Sijmonsbergen. Daarnaast droeg Suzanne i.s.m.
Stichting Herdenking verantwoordelijkheid voor het programma dat op 15 augustus in de
middag na de herdenking bij het Indisch Monument plaatsvond in Crowne Plaza.
Het Nationaal Comité levert organisatorische en logistieke ondersteuning bij de
Indiëherdenking op 15 augustus in Den Haag. Vanwege de externe subsidiëring van het
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programma Next Generation (einde looptijd: 1 april 2018), wordt de realisatie van het
programma hieronder in hoofdstuk 8 (Extern gefinancierde projecten) verder beschreven.

Portret Ambassadeurs van de Vrijheid i.s.m. het Nationaal Comité 4 en 5 mei
Sinds 1991 treden er op de Bevrijdingsfestivals Ambassadeurs van de Vrijheid op. Zij reizen
per helikopter langs de veertien Bevrijdingsfestivals en brengen daar een speciale
boodschap. Voor de verdieping, worden er sinds enkele jaren voorafgaand inhoudelijke
portretten gemaakt van de ambassadeurs over wat vrijheid voor hen betekent.
Het NC benaderde het IHC voor een samenwerking voor het portret van één van de
Ambassadeurs van 2018: DJ Fedde LeGrand (Indische link). Het IHC en het Nationaal
Comité 4 en 5 mei hebben samen de opnames met DJ Fedde LeGrand gemaakt in o.a. het
Verzetsmuseum Amsterdam en bij Indisch zorgcentrum Patria, te Bussum.

DJ Fedde LeGrand in gesprek met mevrouw Hooper in Patria, Bussum

Indiëherdenking 2020: Lustrumjaar ‘75 Jaar Vrijheid’
In 2020 zal de Indiëherdenking grootser worden gevierd met landelijke en brede
programmering. In het eerste gesprek i 2018 tussen het Nationaal Comité, het IHC en
Stichting Herdenking, zijn de eerste contouren geschetst met betrekking tot de plannen ten
aanzien van een tv-programma in de avond van 15 augustus 2020. Suzanne Rastovac is
vanuit IHC betrokken bij de conceptontwikkeling, uitwerking en realisatie van het
Lustrumplan 75 Jaar Vrijheid.
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5.2 UvA: leerstoel Indisch Herinneringscentrum
Leerstoel Indisch Herinneringscentrum
het IHC draagt sinds 2015 bij aan de bijzondere leerstoel Koloniale en postkoloniale
literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. De bijzondere
leerstoel richt zich op de postkoloniale herinneringscultuur in de naoorlogse periode. Het
accent ligt op de dynamiek van de herinnering en de invloed hierop van migratie,
repatriëring en globalisering. Onderzoek en onderwijs moeten bijdragen aan een beter
begrip van de betekenis van het koloniale verleden voor de samenleving van vandaag en
morgen. Per 1 mei 2015 geeft Remco Raben als bijzonder hoogleraar invulling aan de
leerstoel. Zo geeft hij in de studiejaren 2016-2017/2017-2018 een collegereeks getiteld
‘Kolonie en postkolonie: Indië als ervaring en herinnering’ aan de Universiteit van
Amsterdam. De collegereeks wordt gegeven als keuzevak voor Bachelor studenten
Geschiedenis en wordt goed bezocht.
In 2018 is Remco Raben betrokken geweest bij de vijfde en laatste editie van Gepeperd
Verleden. Hier verzorgde Raben een inhoudelijke inleiding over het thema dekolonisatie en
was panellid. Tevens is Remco Raben, als lid van de klankbordcommissie, betrokken als
adviseur bij de tentoonstelling Vechten voor Vrijheid.

Publicatie oratie Remco Raben
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 Wie spreekt voor het koloniale
verleden? Een pleidooi voor transkolonialisme, wordt op verzoek nog altijd gratis verspreid
en is erg gewild.

5.3 Herinneringscentra en SMH 40-45/Platform WOII
De herinneringscentra maken onderdeel uit van de Stichting Musea en Herinneringscentra
1940-1945 (SMH). SMH is weer een partner van het nieuw opgericht Platform WOII.
Het Platform WOII is op 5 april 2016 opgericht tijdens het Jaarcongres van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei. Het IHC was hierbij vertegenwoordigd. Het Platform ziet toe op een
goede verankering van de herinnering aan WOII-activiteiten, die in vier domeinen zijn
ondergebracht:
1.
Domein Kennis: Bewaren en onderzoeken;
2.
Museaal domein: Bewaren, tonen en vertellen;
3.
Domein Educatie: Leren, meedenken en ervaren;
4.
Domein Herdenken, eren en vieren: Beseffen en herdenken.
In de overlegstructuur van het Platform is een relatief klein aantal organisaties opgenomen,
te weten het Nationaal Comité 4 en 5 mei (NC), de Oorlogsgravenstichting, de
Samenwerkende Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH), het Instituut voor Oorlogs-,
Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) en de Stichting Liberation Route Europe.
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Deze organisaties waren betrokken bij de voorbereiding en uitwerking van het Platform
WOII, samen met twee belangrijke financiers van de sector, het vfonds en het Ministerie
van VWS. Vier van deze organisaties treden op als spilorganisatie voor de vier genoemde
domeinen:
1.
Domein Kennis: NIOD;
2.
Museaal domein: SMH;
3.
Domein Educatie: SMH en NC;
4.
Domein Herdenken, eren en vieren: NC.
Landelijk Jaar van Verzet
Het Platform WOII heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar Jaar van Verzet. Gedurende dit
jaar wordt in het hele land extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het IHC in de persoon van Suzanne Rastovac is als SMH-lid
vertegenwoordigd in de werkgroep Communicatie van het Jaar van Verzet, met o.a. het NC
4/5 mei, NIOD en OGS. Doel is het Jaar van Verzet landelijk op de kaart te zetten door
middel van o.a. mediacampagnes en programmering. Op 24 februari is er i.s.m. het AD een
landelijke verzetskrant uitgegeven met ook aandacht voor het Indisch verzet en de
openingstentoonstelling van Museum Sophiahof. Tijdens de Herdenking Februaristaking op
25 februari is met een kort voorprogramma het Jaar van Verzet officieel van start gegaan.
Dit werd uitgezonden op het acht uur journaal van de NOS.
Via SMH heeft het IHC een subsidie ontvangen voor de tentoonstelling ‘Vechten voor
Vrijheid – de verschillende gezichten van verzet’. Om die reden is dit onderwerp opgenomen
in hoofdstuk 8 Extern gefinancierde projecten.
Daarnaast heeft het IHC subsidie ontvangen voor de inzet van een educatiemedewerker ten
behoeve van de SMH-educatieprojecten in het kader van de kwaliteitsimpuls educatie. Dit
wordt verder uitgewerkt bij educatie.

5.4

DANS – Herinneringen aan Indië

Een deel van de ruim 100 interviews van het project ‘Herinneringen aan Indië’ is al
ondergebracht bij DANS in Den Haag. Er worden nog voortdurend interviews uitgewerkt
door vrijwilligers van het IHC. Dit alles ter voorbereiding op de volgende overdracht van een
deel van de interviews naar DANS.

5.5

Stichting Moluks Historisch Museum

Het IHC en Stichting Moluks Historisch Museum hebben hun samenwerking in 2018
geïntensiveerd en zijn beide intensief betrokken bij de verbouwing van het pand tot Museum
Sophiahof – van Indië tot nu. Gezamenlijk wrodt gewerkt aan de invulling van de museale
exploitatie, die medio 2019 van start zal gaan. Onderdeel van de samenwerking is de
ontwikkeling van de openingstentoonstelling Vechten voor Vrijheid.
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5.6

KTOMMB

Met het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB) zijn
vernieuwde afspraken gemaakt vanwege het vertrek van het Indisch Herinneringscentrum
naar Den Haag. Tot medio 2020 blijft de gezamenlijke tentoonstelling Het Verhaal van Indië
vertoond worden in Arnhem. De boekenverkoop (door Stichting Pajong) is voortgezet in de
winkel van museum Bronbeek. Dat is per 1 januari 2019 beëindigd.
Er is afgesproken dat beide organisaties zullen bezien of tentoonstellingen ook op de locatie
van de ander kunnen worden geprogrammeerd.

6.

Programmering

Verdieping Programmering IHC
Het IHC heeft zijn programmalijnen verder uitgewerkt. Dit met het doel via programmering
optimaal invulling te geven aan zijn kerntaak als nationaal herinneringscentrum van de
Tweede Wereldoorlog en om betekenis te geven aan de Indische geschiedenis en de
maatschappelijke relevantie van het IHC voor nu én in de toekomst.
Met het verdiepen en verbreden van ons programma-aanbod beoogt het IHC de Indische en
Molukse geschiedenis op een inhoudelijke én eigentijdse manier toegankelijk te maken voor
een breed en divers publiek. Hierbij gaat het IHC ook strategische partnerschappen aan met
bijv. musea en (erfgoed)instellingen in het land. Zo bereikt het IHC nieuwe en andere
doelgroepen én vergroot het de zichtbaarheid in het land.

Meerjarenprogrammalijn 350.000 mensen kwamen overzee
In samenwerking met het bureau Partizan Publik heeft het IHC de contouren voor een
meerjarenprogrammalijn voor 2018-2020 opgesteld. Het IHC heeft dit verder uitgewerkt
onder de titel 350.000 mensen kwamen overzee. Voor dit project is externe financiering
aangevraagd en in februari 2019 gehonoreerd. In het kader van dit meerjarenprogramma
werkt IHC op onderdelen o.a. samen met o.a. Nationaal Comité 4 en 5 mei, Stichting
Nationale Herdenking 15 Augustus 1945, Het Scheepvaartmuseum, Riboet Verhalenkunst en
zijn er verkennende gesprekken gevoerd met diverse instellingen.

Gepeperd Verleden
Het IHC heeft in 2018 een nieuwe programmareeks ontwikkeld: Gepeperd Verleden. Een
inhoudelijke debattenreeks waar de Indische geschiedenis in een actuele context wordt
belicht. In 2018 stonden vijf thema’s centraal: dekolonisatie, verzet, migratie, racisme en
slavernij.
Met Gepeperd Verleden onderzocht het IHC de verschillende perspectieven en ervaringen en
hoe deze zich tot elkaar verhouden. Vast onderdeel van Gepeperd Verleden was de
reportagereeks Van Oost naar West waarbij historica Lara Nuberg en filmmaker Armando
Ello door het hele land interviews afnamen om zo ook de achterban buiten de randstad te
betrekken bij de thematiek. Een deel van de interviews werd verwerkt in de programma’s.
Gepeperd Verleden is een succesvolle programmareeks: alle edities in 2018 waren
uitverkocht en ook leidde de programmering tot nieuw en jonger publiek. Daarnaast zijn er
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nieuwe, structurele samenwerkingen ontstaan en/of uitgediept met nieuwe en relevante
partners, waaronder Het Scheepvaartmuseum, Tropenmuseum en Museum Volkenkunde.
Gepeperd Verleden is ook onder meer in online media goed onder de aandacht geweest:
artikelen op oa One World en het NIOD. Ook is het IHC (Suzanne) uitgenodigd om te
spreken over Gepepeprd Verleden, bij o.a. het voorprogramma van de theatervoorstelling
Westerling. Een broederstrijd! en Radio Oras, in Pakhuis de Zwijger.

6.0 Gepeperd Verleden - de Kick Off
datum: 4 februari 2018
Locatie: Museum Sophiahof
Op zondag 4 februari vond de kick-off van Gepeperd Verleden plaats in Museum Sophiahof.
In hoeverre kan een meerstemming Indisch perspectief bijdragen aan de huidige debatten?
Hoe verhouden verschillende perspectieven en ervaringen ten aanzien van het koloniale
verleden zich tot elkaar? Hoe werkt dit door in het heden? Tijdens de kick-off op zondag 4
februari passeerden deze vragen en de vijf thema’s die in 2018 zouden volgen de revue en
gaven de panelgesprekken voer voor nadere discussies.
De zaal zat (over)vol met bijna 190 mensen (er was alsnog een wachtlijst).

6.1 Boekpresentatie Een Indische Skyline
datum: 17 februari 2018
Locatie: Sophiahof, Den Haag
Op zaterdag 17 februari jl. organiseerde het IHC i.s.m. Amsterdam University Press een
boekpresentatie van Fridus Steijlen. Met o.a. Emeritus Professor Rinus Penninx en een
panelgesprek met vertegenwoordigers van drie toonaangevende Indische organisaties:
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Geert Onno Prins (Moesson), Siem Boon (Tong Tong Fair) en Yvonne van Genugten (IHC).
Het was een geslaagde middag met 150 bezoekers. Er is nu contact gelegd (Yvonne) met de
directeur van AUP die zijn interesse voor Indische geschiedenis en mogelijke samenwerking
heeft geuit.

6.2 Indiëlezing, ‘Oorlog en Herinnering’
Datum: 10 maart
Locatie: OBA, Amsterdam
Op zaterdagmiddag 10 maart 2018 vond in het OBA Theater van het Woord in Amsterdam
de zevende Indiëlezing plaats met als thema Oorlog en Herinnering. Met als hoofdspreker
Reggie Baay, onafhankelijk onderzoeker en schrijver, gespecialiseerd in de koloniale en
postkoloniale geschiedenis en literatuur van het vroegere Nederlands-Indië /het huidige
Indonesië.
'Ik besef dat het een illusie is te denken dat een mens ongeschonden blijft als de generatie
voor hem deelgenoot is geweest van een ellendige oorlog, of, zoals veel mensen uit Indië,
van twee elkaar opvolgende ellendige oorlogen.' – Reggie Baay.
Het was een bijzondere middag in een volle OBA zaal. De Indië-lezing is een initiatief van
Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost en wordt georganiseerd in samenwerking
met het Indisch Herinneringscentrum. De lezing wordt gefaciliteerd door de Openbare
Bibliotheek Amsterdam.

6.3 Indische Salon – Vluchten of repatriëren?
Datum: 18 maart 2018
Locatie: Woonzorgcentrum Rosendael, Utrecht
Indische Salon – Vluchten of repatriëren?
Op zondag 18 maart organiseerden het IHC, Stichting Madjoe Dua Utrecht en Scarabee
Films de Indische Salon – Vluchten of repatriëren? Deze Indische Salon werd
ondersteund door het Indisch Herinneringscentrum en mede mogelijk gemaakt dankzij
het vfonds.
Na de onafhankelijkheid van Indonesië kwamen ruim 350.000 Indische Nederlanders naar
Nederland. Deze komst wordt ook aangeduid als de ‘repatriëring’. Voor velen echter, was
het geen terugkeer naar het vaderland, maar een noodgedwongen reis naar een nieuw, nog
onbekend land. Tijdens de Indische Salon gingen we n.a.v. fragmenten uit de nieuwe
documentaire Klanken van Oorsprong van Hetty Naaijkens-Retel Helmrich nader in op
de vraag: spreken we over vluchten of repatriëren?
Na de filmimpressie volgde een interactieve discussie, geleid door host Orkun Demir,
werkzaam bij Art.1 Midden Nederland en panelleden Peggy Lescallier: al dertig jaar
werkzaam als sociaal advocaat. Drie jaar geleden startte zij Bersiap Compensatie voor
erkenning en compensatie van Indische en Molukse slachtoffers; Meidty Keizer: 78 jaar en
woonachtig in de wijk Overvecht, Utrecht. In samenwerking met de gemeente en een
wooncorporatie de woongroep Indische Huiskamer voor Indisch-Nederlanders gerealiseerd;

22

Rein Sohilait: senior adviseur/onderzoeker bij FORUM, instituut voor multiculturele zaken.
Hij is bestuurslid bij “Saluti”, Utrecht voor advies aan de Gemeente Utrecht op het gebied
van diversiteit en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Tevens werkzaam bij
theatergezelschap DeltaDua.

6.4 Voorprogramma WESTERLING. Een broederstrijd!
Datum: 24 maart 2018
Locatie: ZIMIHC Theater, Utrecht
Het IHC heeft voor Delta Dua, tijdens het voorprogramma van de theatervoorstelling
WESTERLING. Een broederstrijd!, een introductie gegeven over Gepeperd Verleden en het
programmaonderdeel Van Oost naar West. Hierbij is IHC (Suzanne) geïnterviewd en zijn er
beelden van Gepeperd Verleden vertoond aan het theaterpubliek (150 personen). Na afloop
van de voorstelling hebben de reporters Lara Nuberg en Armando Ello publiek geïnterviewd
voor de verdere programmering van Gepeperd Verleden.

6.5 Gepeperd Verleden #1:
Datum: 31 maart
Locatie: Museum Volkenkunde, Leiden
Tijdens de eerste, uitverkochte, editie van Gepeperd Verleden #1: Kleur Bekennen op
31 maart gingen we nader in gesprek over racisme, kleur en representatie en de vraag in
hoeverre een meerstemmig Indisch/Moluks perspectief kan bijdragen aan actuele debatten
hierover. Onder leiding van Wim Manuhutu vonden er onder andere twee panelgesprekken
plaats. Voorafgaand gaf Esther Captain een treffende introductie over de complexiteit van
de positie van Indo's in het racismedebat. Tijdens het eerste panelgesprek gingen Esther
Captain, Anousha Nzume, Ricci Scheldwacht en João Vitalis dieper in op de positie van de
Indische gemeenschap in het racismedebat, de doorwerking van koloniale verhoudingen op
het zelfbeeld en het beeld van anderen. Thom Hoffman gaf een lezing over koloniale beelden

en de (on)zichtbaarheid van koloniale machtsverhoudingen in historische foto’s, waarna Nancy
Jouwe, Wayne Modest en Ricci Scheldwacht aanschoven voor het tweede panelgesprek. Daarin
stond de vraag centraal hoe musea en culturele instellingen verschillende groepen
representeren, en welke beeldvorming dat tot gevolg heeft.
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Naast de paneldiscussies, was er ook volop ruimte voor het aanwezige publiek, ruim 200
personen. Via livepolls kon men reageren, stellingnemen en meepraten.

6.6 Indische Salon voor de Vrijheid 2018
Datum: 5 mei 2018
Locatie: Amsterdam Museum
Op 5 mei vinden door heel Amsterdam Vrijheidsmaaltijden plaats, georganiseerd vanuit 4 5
mei Amsterdam. Al drie jaar organiseert het IHC Vrijheidsmaaltijden waarbij Indische
thema’s gekoppeld worden aan 5 mei. Op zaterdag 5 mei organiseerde het Indisch
Herinneringscentrum i.s.m. het Amsterdam Museum en ondersteund met beeldmateriaal
van het Moluks Historisch Museum een bijzondere Indische Vrijheidsmaaltijd - Ritme van
Vrijheid.
Tegen de achtergrond van de tijdelijke expositie 50 jaar Paradiso in het Amsterdam
Museum doken we obv Rocky Tuhuteru samen met conservator Annemarie de Wildt en de
gasten Nippy Noya, Monica Akihary, Eddy Tutuarima, Peter Bouman, Pamela Pattynama en
Peter van Dongen in de Indische en Molukse initiatieven gedurende de woelige jaren ’80:
van de populaire Moluccan Moods-avonden, tot spraakmakende bijeenkomsten en debatten
zoals de Indische jongerendag in mei 1984. De legendarische concerten en avonden, wilde
feesten, heftige debatten in Paradiso passeerden de revue.
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We startten met een inleiding door conservator Annemarie de Wildt. Vervolgens een
middagprogramma met de gasten die vertelden over deze periode. Een prachtige,
uitverkochte middag vol herinneringen, beelden en muziek. Over de oorsprong en de
wortels van de Indische en Molukse muziektradities, de politieke onrust in de jaren ´80, wat
vrijheid om je te verzetten en te uiten toen betekende en de rol die Paradiso hierin speelde.
Na afloop volgde een Indische maaltijd en een vrijheidstoast. De samenwerking met het
Amsterdam Museum zorgde voor het IHC voor goede publiciteit en zichtbaarheid.

6.7 Gepeperd Verleden #2: Oranje Boven
Datum: 3 juni
Locatie: Tong Tong Fair, Den Haag
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Op zondag 3 juni organiseerde het Indisch Herinneringscentrum de tweede editie van
Gepeperd Verleden i.s.m. het Moluks Historisch Museum met als thema verzet. Wat
betekenen begrippen als loyaliteit, verzet en collaboratie in oorlogstijd wanneer er sprake is
van koloniale verhoudingen? In hoeverre spelen die verhoudingen en schuivende
perspectieven een rol in de wijze waarop de oorlog en het verzet worden herinnerd,
herdacht en gerepresenteerd?
Tijdens de laatste dag van de Tong Tong Fair verkende gespreksleider Wim Manuhutu met
verschillende panelleden de perspectieven op de thema’s verzet, collaboratie, taalgebruik in
de literatuur over het koloniale verleden en op de weerslag van koloniale verhoudingen in de
wijze waarop we ‘herdenken’ vormgeven in Nederland.
Het publiek kon meepraten over verschillende stellingen. Bijvoorbeeld over: ‘Woorden als
loyaal, trouw en collaboratie worden te gemakkelijk gebruikt’. Daarover waren panelleden
historicus Ron Habiboe, Murjani Kusumobroto (dochter van de Indonesische nationalist
Rachmad Koesoemobroto (1911-1985), Eveline Buchheim (onderzoeker bij het NIOD) en
journalist Ricci Scheldwacht het al vrij snel eens: Ja, want als je deze begrippen gebruikt
moet je eerst kijken vanuit welk perspectief je ze wil gebruiken. Wat voor de een loyaal en
trouw is, is vanuit een ander perspectief collaboratie. Het gebruik van deze begrippen in
relatie tot bijvoorbeeld de positie van KNIL-militairen en de inzet van Nederlandse militairen
tijdens de dekolonisatieoorlog, is problematisch gebleken. Ook de stelling ‘De vorm van de
nationale herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog in Azië is koloniaal’ bracht veel
reacties teweeg in het panel van schrijfster Sylvia Pessireron, antropoloog Guno Jones en
Wouter Neuhaus (Heeft Indo-Afrikaanse roots en maakt deel uit van ‘Zwart Onder Oranje’).

6.8 Gepeperd Verleden #3: Van Atjeh tot Zeelandia
Datum: 30 september
Locatie: Tropenmuseum, Amsterdam
Over impact, representatie en verbeelding van slavernij in de Oost en West
Op zondag 30 september organiseerde het IHC organiseert in samenwerking met het
Tropenmuseum de derde editie van Gepeperd Verleden.
Tijdens het programma zoomden we nader in op slavernij in de Oost en de West en de
actuele ontwikkelingen en discussies rondom inclusiviteit, (on)zichtbaarheid en representatie
in literatuur, musea en instellingen. Samen met panel en publiek belichten we de diversiteit
aan perspectieven. Hoe verhoudt slavernij in de Oost en de West zich tot elkaar? Hoe komen
we tot een Nationaal Slavernij Museum dat recht doet aan de diversiteit aan perspectieven?
Wie spreekt namens wie als het gaat om representatie van dit verleden? Op welke manier
herdenken we dit verleden? Hoe wordt binnen verschillende groepen zelf over dit
slavernijverleden nagedacht? En, op welke manier werkt het slavernijverleden door in het
heden?
Wim Manuhutu ging in gesprek met o.a. Reggie Baay, Richard Kofi, Ellen-Rose Kambel, Ron
Siteur (nazaat van slaafgemaakte Wange van Balie uit Flores) en Mariska Jung, een
introductie van Nancy Jouwe en spoken word van Jooz Pentury.
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6.9 GEPEPERD VERLEDEN #4: Koers Gewijzigd
Datum: 14 oktober
Locatie: Scheepvaartmuseum, Amsterdam
In het kader van de Maand van de Geschiedenis organiseerde het Indisch
Herinneringscentrum op zondag 14 oktober, in samenwerking met Het Scheepvaartmuseum
Gepeperd Verleden #4 - Koers Gewijzigd over het thema Migratie. Tijdens het programma
gingen we nader in op de migratie van honderdduizenden mensen uit de voormalige kolonie
Nederlands-Indië/Indonesië en hun aankomst, ontvangst in Nederland. Ook belichtten we de
oversteek tegen het licht van actuele discussies en debatten rondom migratie, nationaliteit
en integratie. Verder was er ook aandacht voor de tijdelijke tentoonstelling Ms Oranje Koers Gewijzigd, die van 8 september tot en met 18 juli 2019 te zien is in het museum.

Directeur Museale Zaken van het Scheepvaartmuseum Vera Carasso opent de discussie met een introductie over de
keuzes en dilemma's waar het museum zoal voor staat. Rechts: docent in opleiding Carel Vincent van de Graaff
over de Indische migratie en onderwijs

6.10 Gepeperd Verleden #5: Indië Tabee?
Datum: 25 november 2018
Locatie: Museum Sophiahof, Den Haag
Op zondag 25 november organiseerde het Indisch Herinneringscentrum op de Sophiahof de
slotbijeenkomst Gepeperd Verleden #5: Indië Tabee? Over dekolonisatie, herinneringen en
representatie van het koloniale verleden. Met Kester Freriks, Joss Wibisono, Ricci
Scheldwacht, Jazzy Taihuttu, Lara Nuberg, Remco Raben en Stephanie Welvaart. Met poetry
performance van Oil The Men. Tijdens de slotbijeenkomst zoomden we in op het thema
dekolonisatie. Wat verstaan we nu precies onder dekolonisatie? Kunnen positieve
herinneringen aan de koloniale tijd en kritische reflectie op het koloniale systeem
samengaan? Wie spreekt namens wie als het gaat over onze koloniale geschiedenis?
Hoeveel invloed heeft het koloniale verleden nog op ons denken? Samen met panel en
publiek ging moderator Wim Manuhutu hierover in gesprek. Het werd zo nu en dan een
pittig debat, waarbij de inhoud leidend was.
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7. Personeel & Organisatie
7.1

Financieel

Voor 2018 zijn toegekend:
1.
Instellingsubsidie 2018 van het ministerie van VWS (€ 592.884,-; incl. OVA: €
601.950,-). Hierin is
€ 100.000,- begrepen voor de huur van het IHC voor de Sophiahof.
2.
Projectsubsidie vfonds voor het programma Next Generation 2017, looptijd
verlengd tot 1-4-2018 (€ 170.000).
3.
Meerdere deeltoekenningen voor het Kenniscentrum Repatriëring: totaal 46.500,-:
Prins Bernard Cultuurfonds (€ 30.000,-), dr. Hendrik Mullerfonds (€ 6.500,-) en
Fonds 1818 (€ 10.000,-).
4.
Het IHC heeft als kwartiermaker tevens de projectsubsidies voor het behoud en
beheer van de pleisterplaats en de verbouwing daarvan onder haar hoede.
Accountantscontrole over 2017
De accountantscontrole voor de instellingssubsidie 2017 en de controle voor het vfondsproject Next Generation 2017 zijn goed afgerond. In november is de subsidie 2017 definitief
vastgesteld.
Online jaarverslag IHC 2017
Suzanne Rastovac heeft samen met Bregtje Knaap (freelancer) aan de realisatie van het
online jaarverslag 2017 van het Indisch Herinneringscentrum gewerkt. Vanwege het feit dat
de website van het IHC in juli gehackt is, is het online jaarverslag later gepubliceerd. Het
jaarverslag staat online en is via de volgende link in te zien:

http://jaarverslag2017.indischherinneringscentrum.nl/nl
7.2 Personeel
Peggy Lammers was sinds 6 maart arbeidsongeschikt vanwege een medische ingreep en
een langdurig herstel. Medio juli is zij uit dienst getreden.
Gedurende twee maanden (april-mei) is Cäcilia Brenig ingevallen als officemanager voor 20
uur per week. Daarna is Merel Leidelmeijer in dienst getreden als Officemanager/projectassistent voor 0,8 fte.

8. Extern gefinancierde projecten
8.1 Project Next Generation i.s.m. Stichting Herdenking 15 Augustus 1945
(Subsidie vfonds: € 170.000,-; Subsidie is 11 september afgewikkeld)

Dit project wordt ondersteund door het vfonds
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Indiëherdenking 2018
In het kader van de Indiëherdenking 2018 was het IHC samen met SH verantwoordelijk
voor de mediastrategie (van concept tot productie van shortdocumentaires en de
#ikherdenkfotocampagne) en de Herdenkingsprogrammering. Het IHC was coördinator van
de onderlinge samenhang en realisatie.
Programmering Indiëherdenking 2018
Locatie: Crowne Plaza en Indisch Monument, Den Haag
Het thema van de herdenking ‘De Geest Overwint’ was een ode aan de veerkracht van
een generatie die de mentale kracht had om op te staan tegen onvrijheid en geweld. Een
ode aan dat wat ons tot de dag van vandaag verbindt – de overstijgende kracht van de
menselijke geest. Op 15 augustus 2018 was het dertig jaar geleden dat Koningin Beatrix
het Indisch Monument in Den Haag onthulde waar jaarlijks de Nationale Indiëherdenking
plaatsvindt. Dit jaar sprak schrijver Geert Mak tijdens de herdenkingsplechtigheid bij het
Indisch Monument. Na de officiële herdenkingsplechtigheid, vond in het nabijgelegen Crown
Plaza hotel het Middagprogramma plaats, met onder meer poëzie van Ellen Deckwitz,
theater van Joenoes Polnaija, dans van Asian Persuasion, muziek van Wudstik,
Wesley Nuis en Oom Nuis en Wieteke van Dort.

Samen met SH zijn het middagprogramma en de publiciteitscampagne van de
Indiëherdenking 2018 uitgewerkt. Het thema: De Geest Overwint. Op 15 juni is het gehele
herdenkings- en middagprogramma online met succes gelanceerd.
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Oom Herman Nuis (86) en gitarist Wesley Nuis (33) laten samen een wensballon vrij bij het Indisch
Monument, tijdens de opnames voor de shortdocu De Geest Overwint

Social Media
Het IHC heeft de Instagram- en Facebook-pagina van de Indiëherdenking opgezet en houdt
deze ook deels bij. Ten opzichte van de mediastrategie voor onlinecampagnes met korte
filmpjes van rond de 5 minuten (#ikherdenk, Thuis in beeld, etc.) is besloten primair
Facebook in te zetten en YouTube als online archief te gebruiken. Tuhuteru en Partners zet
zich vanaf 2017 primair in op strategisch niveau om traditionele media te bereiken. Deze
samenwerking werkte ook in 2018 goed.

Beeldportretten: De Geest Overwint
In het kader van de Nationale Indiëherdenking produceerde IHC 5 sterke gefilmde
beeldportretten De Geest Overwint. Dit om de herdenking landelijk via social media goed op
de kaart te zetten en mensen te enthousiasmeren naar de herdenking en het
middagprogramma te komen. Suzanne Rastovac is hiervoor met een filmer het land in
gegaan en produceerden 5 beeldportretten van onder andere acteur Joenoes Polnaija,
kranslegger dhr. Noes Ririhena en dichteres Ellen Deckwitz. Centraal concept was dat er
door het land bij Indische monumenten door de geportretteerden werd stilgestaan bij 15
augustus, met o.a. het Indisch Monument in Enschede, in Rotterdam en Den Haag.
Er is landelijk aandacht geweest voor de portretten. Bij o.a. Omroep Max, het AD en NOS
kwam De Geest Overwint onder de aandacht.
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Fotocampagne #ikherdenk
Ook produceerde het IHC i.s.m. SH een fotocampagne: 12 portretten met een diversiteit
aan Indische gezichten die allen een mooi verhaal hadden over waarom zij herdenken op 15
augustus. Deze fotocampagne genereerde veel mediaandacht (o.a. zijn enkele
geportretteerden geïnterviewd voor een reportage van SBS6, online RTL, radio en tv NOS).
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Ellen Deckwitz, Joenoes Polnaija en Carel-Vincent van de Graaff worden als derde generatie bij het
Indisch Monument geïnterviewd door de NOS

Resultaat was onder meer:
 Meer impact. In vergelijking tot vorig jaar, was er dit jaar aanzienlijk meer aandacht
voor de herdenking in de lokale en nationale (digitale) kranten.
Met minder productie, meer behaald: minder films van hogere kwaliteit, gebruik van
fotoportretten: online SoMe resultaat 292.374 unieke personen bereikt.
 Aantal volgers Facebook-pagina gestegen van 0 in mei 2016 naar 2.973 in augustus
2018.
 Instagramaccount aangemaakt met inmiddels 277 volgers. Via Instagram werd door
oa NOSkort gepost over de Indiëherdenking. per post genereerde het ongeveer
50.000 weergaven.

8.2 ’30 dagen op zee’ (Kenniscentrum Repatriëring)
Subsidie ontvangen van:
- Het dr. Hendrik Mullerfonds:

€

- Prins Bernard Cultuurfonds:

€ 30.000,-

- Fonds 1818:

€ 10.000,-

6.500,-

- Aanvullend financiering uit Egalisatiereserve

Projectleiding:

Leidelmeijer Historisch Onderzoeken Advies.
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Samenwerkingspartners:

Stichting Pelita, het Nederlandse Rode Kruis, de Indisch
Genealogische Vereniging, het Maritiem Museum Rotterdam , de
Indisch Genealogische Vereniging, het Maritiem Museum
Rotterdam, het Nationaal Archief, het NIOD en de heren Henk
Beekhuis en Herman van Oosten

Inleiding project
Het Indisch Herinneringscentrum is begin 2018gestart met de realisatie van de website
Kenniscentrum Repatriëring.
Op deze website kan de bezoeker op een interactieve, laagdrempelige manier informatie
vinden en toevoegen over de naoorlogse repatriëring van de Indische gemeenschap van
Nederlands-Indië/Indonesië naar Nederland (1945-1967). De website kan zowel
geraadpleegd worden op een museumtafel als op een computer, tablet of smartphone.
Naast het beschikbaar stellen van algemene informatie worden ook de passagierslijsten van
de repatriëringschepen en –vliegtuigen voor zover ze beschikbaar zijn, digitaal toegankelijk
gemaakt als Collectie Repatriëringslijsten. Voor het eerst zullen deze lijsten, die zich nu op
verschillende plaatsen in het land bevinden, op één locatie beschikbaar worden gesteld.
Deze website is bedoeld voor iedereen die betrokken was, zich betrokken voelt bij of
belangstelling heeft voor de naoorlogse repatriëring. Het project zal starten in juni 2017,
waarna het een doorlooptijd heeft van ongeveer acht maanden. De museumtafel zal
gerealiseerd worden in het nieuwe onderkomen van het Indisch Herinneringscentrum in Den
Haag.
Totstandkoming 30 Dagen op Zee
Na een offertetraject met technische beoordeling daarvan, is besloten de website te laten
bouwen door Ilumy in Amsterdam. Na de voltooiing van het voorlopig ontwerp is dat
gepresenteerd aan de samenwerkingspartners van het project, te weten: Stichting Pelita,
het Nederlandse Rode Kruis, de Indisch Genealogische Vereniging, het Maritiem Museum
Rotterdam , de Indisch Genealogische Vereniging, het Maritiem Museum Rotterdam, het
Nationaal Archief, het NIOD en de heren Henk Beekhuis en Herman van Oosten. Vervolgens
is de website gebouwd door Ilumy.
Ilumy is eind januari gestart met de ontwikkeling van de website ’30 dagen op zee’. Voor de
ontwikkeling van de website is een 55 inch touch screen aangekocht bij het bedrijf
PressTop. Dit scherm kan naderhand ingebouwd worden in een tafel. Begin mei is dit
scherm geleverd bij Ilumy. In de website zal een viewer ingebouwd worden, waarbij de data
van de repatriëringslijsten uit een externe CMS kan worden opgevraagd. Het CMS is
Memorix Maior en de viewer de Genealogie Webkitchen van Picturae B.V. uit Heiloo. Dit
product is speciaal ontwikkeld voor de ontsluiting van persoonsgegevens door Picturae en
reeds verschillende malen toegepast in websites van archiefinstellingen en bibliotheken. De
mogelijkheid bestaat om gegevens af te schermen voor gebruikers en ook om voor bepaalde
IP-adressen alle gegevens toe te staan. Zo kunnen alle gegevens in te zien zijn op de
museumtafel en de computers van het Indisch Herinneringscentrum.
’30 dagen op zee’ is naar verwachting eind 2018 klaar. De website bestaat uit twee
gedeelten: de reis en zijn beleving, waarbij achtergrondinformatie over de repatriëring,
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persoonlijke verhalen en beeldmateriaal over de reis te raadplegen zijn en een gedeelte van
de Collectie Repatriëringslijsten.
In de eerste maanden van dit jaar heeft de projectleider tevens gewerkt aan content
ontwikkeling. Er is een selectie gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van het Maritiem
Museum Rotterdam en ruim 180 foto’s zijn door de projectleider gedigitaliseerd. Daarnaast
zijn er een aantal verhalen verzameld en is een deel van de teksten geschreven. De
afspraak is dat in augustus de content aangeleverd wordt, zodat het ge-upload kan worden
in de website.
De digitalisering en ontsluiting heeft plaatsgevonden door het bedrijf GMS Digitaliseert uit
Alblasserdam. In eerste instantie zou Karmac de lijsten digitaliseren en ontsluiten. Deze
werkzaamheden liepen bij hen door interne omstandigheden dermate vertraging op dat we
ons genoodzaakt zagen opdracht te geven aan een nieuwe partij om deze werkzaamheden
te realiseren. Eind 2017 hebben we gesprekken gehad met twee bedrijven en hebben
gekozen voor het bedrijf GMS Digitaliseert uit Alblasserdam. Begin april was deze opdracht
afgerond en zijn de data en de gedigitaliseerde lijsten doorgestuurd naar Picturae voor de
inrichting van Memorix Maior en ontsluiting door de Genealogie Webkitchen. Dit onderdeel
is in de tweede week van juni gereed gekomen. Tussen Picturae en Ilumy zijn afspraken
gemaakt voor de inbouw van dit onderdeel in de website.
’30 dagen op zee’ is naar verwachting eind 2018 klaar. De website bestaat uit twee
gedeelten: de reis en zijn beleving, waarbij achtergrondinformatie over de repatriëring,
persoonlijke verhalen en beeldmateriaal over de reis te raadplegen zijn en een gedeelte van
de Collectie Repatriëringslijsten.
Bezoekers kunnen de reis en zijn beleving online bekijken en hun familienaam zoeken. Het
raadplegen van de passagierslijsten kan door de privacywetgeving echter slechts beperkt
online plaatsvinden. Bezoekers moeten hiervoor naar het Indisch Herinneringscentrum
komen. Het is de bedoeling dat door de jaren heen, een steeds groter gedeelte van de
passagierslijsten ontsloten wordt en online komt. Ontbrekende repatriëringslijsten moeten
nog gezocht of aangeleverd worden door bezoekers en de lijsten moeten dan ook mede
ontsloten worden op geboorte jaar. De richtlijn is: passagierslijsten waarbij personen op
staan die 100 jaar geleden of meer geboren zijn mogen online.
Voor de volgende stap, de digitalisering van de overige repatriëringslijsten, is het IHC in
overleg getreden met het Nationaal Archief, dat komend jaar de overige lijsten gaat
digitaliseren. Die gedigitaliseerde lijsten worden ter beschikking gesteld aan het IHC.
Tenslotte is in samenwerking met Irene Jacobs, conservator van het Maritiem Museum een
ruime selectie van beeldmateriaal gemaakt voor de website, zijn de web-teksten geschreven
en een aantal reisverhalen aangeleverd.
Voor het project ’30 dagen op zee’ is een groep van enthousiaste vrijwilligers geformeerd.
Onder leiding van de officemanager Merel Leidelmeijer zullen zij nieuw materiaal (verhalen
en beeldmateriaal) verwerken en aanleveren aan het bedrijf Ilumy, digital innovation en
verbeteringen in de lijsten doorvoeren in het CMS van Picturae en aangeboden lijsten
digitaliseren en ontsluiten. De eerste groep heeft hiervoor een training gevolgd op 27
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augustus. Via Picturae is het Vele Handen project opgestart, waarbij een grote groep
vrijwilligers de digitale bestanden gaat corrigeren.

8.3

Tentoonstelling ‘Vechten voor vrijheid. De verschillende gezichten
van verzet’

De totale begroting van de kosten is: € 170.000,- (incl. BTW)
Subsidie ontvangen van:
- SMH 40-45 (onderdeel van een VWS projectsubsidie)

€

44.649,-

-

Eigen bijdrage IHC (in SMH-begroting)

€

7.000,-

-

Moluks Historisch Museum

€

57.651,-

-

Extra eigen bijdrage IHC (voorlopig; uit egalisatieres.) €

60.700,-

Totaal:

€ 170.000,-

Het jaar 2018 is het Jaar van Verzet. Gedurende dit jaar wordt in het hele land extra
aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het IHC
ontwikkelt samen met het Moluks Historisch Museum (MHM) de openingstentoonstelling van
‘Nationaal Museum Sophiahof, van Indië tot Nu’. Tijdens WOII werd in Nederlands-Indië én
in Nederland verzet gepleegd door mensen die hun achtergrond in Indië/Indonesië hadden.
In deze tentoonstelling staan de verhalen van deze verzetsstrijders en hun nazaten centraal.
Historische en hedendaagse collectiestukken, video- en fotoportretten en werken afkomstig
uit verschillende kunsten belichten perspectieven op het verzet van toen en de betekenis
daarvan nu. Hiermee willen we bijdragen aan een meer meerstemmig beeld over de
geschiedenis van het verzet.
Publieksparticipatie en communicatie
Uitgangspunt is teven de participatie met het publiek. Het publiek levert een belangrijke
bijdrage aan de tentoonstelling. Hiermee willen we niet alleen verhalen van verzet
verzamelen, maar ook inventariseren wat er vandaag de dag leeft rondom thema’s als
verzet, loyaliteit en collaboratie. Aangezien de tentoonstelling pas na de verbouwing
opengaat, is besloten om in de loop van 2018 alvast programma’s te agenderen. Dit bood
tegelijkertijd de unieke gelegenheid om publieksparticipatie bij deze tentoonstelling op
verschillende manieren direct in gang te zetten:
a. Gepeperd Verleden #2 Oranje Boven
Doelgroep: TTF bezoekers (community)
Zo organiseerde het IHC i.s.m. het Moluks Historisch Museum een tweede editie van
Gepeperd Verleden met als thema verzet op de Tong Tong Fair, waarbij de
perspectieven op de thema’s verzet, collaboratie, taalgebruik in de literatuur over het
koloniale verleden en op de weerslag van koloniale verhoudingen in de wijze waarop
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we ‘herdenken’ vormgeven in Nederland werden verkend met panelleden en publiek
(zie programmering).
b. Pop-up Expositie ‘Verhalen van Verzet’
Doelgroep: TTF bezoekers (community)
Met de pop-up expositie ‘Verhalen van Verzet’ - onderdeel van de grote
tentoonstelling Vechten voor Vrijheid - presenteerde het IHC en het MHM zich als
Museum Sophiahof voor het eerst op de Tong Tong Fair. De expositie stond in de
grote hal van de Tong Tong Fair en was een plek waar bezoekers hun verhaal en
gedachten over verzet konden delen. Dit deden ze in grote getalen. De bijdragen
krijgen een plek in de tentoonstelling.
c. Informatiestand TTF
De pop-up expositie fungeerde tevens als informatiestand waar bezoekers werden
geïnformeerd over IHC, MHM en Museum Sophiahof. Een groep vrijwilligers en
medewerkers waren dagelijks bij de pop-up expositie aanwezig. Onze aanwezigheid
heeft op veel goodwill kunnen rekenen bij de bezoekers. De reacties waren
overwegend positief.
d. Aandacht in media en nieuwsbrieven
Tevens is in de nieuwsbrieven van het MHM en het IHC een oproep gedaan om voor
een gedeelte van de tentoonstelling familieverhalen over verzet met ons te delen. De
tentoonstelling is dankzij het landelijk verzetsjaar reeds aangekondigd in de
verzetskrant van het AD en Trouw.
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