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A. Doelstellingen IHC 

Het Indisch Herinneringscentrum (IHC) is één van de vijf nationale herinneringscentra van 

de WO II, naast Kamp Westerbork, Kamp Vught, Kamp Amersfoort en het Nationaal 

Monument Oranjehotel. Als actieve netwerkorganisatie onderhoudt het IHC voortdurend 

duurzame relaties met diverse (inter)nationale organisaties, vrienden, vrijwilligers en 

betrokkenen. De belangstelling voor de WO II in Nederlands-Indië is na ruim 75 jaar nog 

altijd groot. Het IHC is de spin in het web van het actuele discours over kolonisatie en 

dekolonisatie. Dat markeert de centrale positie van de organisatie en het belang om 

draagvlak te creëren en te behouden onder stakeholders en doelgroepen.  

 

De ooggetuigen van de WO II in Nederlands-Indië zullen er over een aantal jaren niet meer 

zijn. Wat rest zijn de (ego-) documenten, dagboeken, filmmaterialen enz. De WO II wordt 

door de generaties die daarna opgroeiden anders bekeken. Ook laten zij zich vaak anders 

informeren, veelal via internet en digitale middelen. Deze ontwikkelingen in hoe de nieuwe 

generaties zich bezighouden met en laten informeren over de WO II, zal het IHC de 

komende jaren nauwgezet volgen en er vervolgens op inspelen. En dat kan niet zonder de 

aanloop naar en de nasleep van de WO II en het kolonialisme te belichten. 

 

De hoofddoelstellingen van het IHC vormen de kapstok voor al zijn activiteiten op het 

terrein van educatie, tentoonstellingen en publieksactiviteiten. Er bestaat geen harde grens 

tussen educatie en publieksactiviteiten. Het omarmen van deze overlapping, biedt het IHC 

unieke kansen om de bewustwording van de geschiedenis van Nederlands-Indië te 

vergroten:  

 

1. Het IHC profileert zich als nationale organisatie, die de spin in het web is van de 

actuele discours over kolonisatie en dekolonisatie in relatie tot Nederlands-Indië. 

2. Het IHC organiseert publieksactiviteiten, educatieve projecten/activiteiten en 

wisseltentoonstellingen gericht op specifieke doelgroepen. Tegelijkertijd geven die 

activiteiten verdieping aan de inhoud van de semipermanente 

overzichtstentoonstelling ONS LAND - dekolonisatie, generaties, verhalen en het 

Kenniscentrum van het IHC, met als doel een groot en breed publiek te trekken naar 

Museum Sophiahof. 

3. Het IHC digitaliseert en ontsluit zijn collecties (objecten, documenten, dagboeken, 

brieven, egodocumenten, foto’s, tekeningen, affiches en films) die online beschikbaar 

komen voor het publiek (Deltaplan Digitalisering). 

4. Het IHC ontwikkelt een digitaal platform van waaruit alle online websites van het IHC 

benaderbaar zijn en dat voldoet aan de kennisbehoefte van een breed publiek 

(Programma Indisch Erfgoed Digitaal).  

5. Het IHC versterkt - op substantiële en duurzame wijze - het digitale collectieaanbod 

van bronnenmateriaal vanuit het Indisch erfgoed ten behoeve van diegenen die 

historisch (familie)onderzoek doen en ten behoeve van educatie. (Programma Indisch 

Erfgoed Digitaal). 
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Hieronder wordt in het kort ingegaan op de missie en visie 

Missie 

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 om de Nederlandse samenleving een venster te bieden op de Nederlands-Indische 

identiteit(en) en het verwerken van de geschiedenis.  

Visie 

Het IHC geeft invulling aan zijn missie door het verspreiden en stimuleren van kennis en 

bewustwording over de geschiedenis van de WO II in Zuidoost-Azië en de dekolonisatie van 

Nederlands-Indië; middels educatie, tentoonstellingen, publieksactiviteiten en een digitaal 

platform. Herinneren en herdenken zijn daarin belangrijke thema’s. Het IHC concentreert 

zich op een breed publiek bestaande uit jongeren (in opleiding) en volwassenen, die al dan 

niet een directe relatie hebben met Nederlands-Indië. De Nederlands-Indische gemeenschap 

zien wij als een vanzelfsprekende doelgroep. Het IHC hanteert het motto:   

 

Indisch Geheugen voor de Toekomst 

 

Doelgroepen 

 

Het ‘brede’ publiek 

 

Het IHC richt zich in eerste instantie op ‘het brede’ publiek, iedereen met of zonder kennis, 

of een (latente) interesse in het Indische verhaal. Alleen zo kunnen de gebeurtenissen van 

toen en hun impact onderdeel worden van de bredere Nederlandse geschiedenis. 

 

Nederlanders met een Indische, Molukse (en Indonesische) achtergrond, of zij die 

zich verwant voelen met deze groep  

 

Deze doelgroep van circa 2 miljoen Indische Nederlanders valt weer onder te verdelen in 

enkele subgroepen ([Indo-]Europeaan, Moluks, Papua, Chinees, etc.) voor wie verschillende 

soorten activiteiten aantrekkelijk zijn. Het IHC vervult met zijn activiteiten een brugfunctie 

tussen de Nederlands-Indische gemeenschap en de Nederlandse samenleving, maar ook 

tussen Nederlands-Indische groeperingen onderling.  
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Doelen 

Het IHC streeft naar een centrale en verbindende positie in Nederland op het gebied van de 

Indische herinnering en Indische organisaties. Nu de eerste generatie geleidelijk aan 

wegvalt bouwt het IHC aan een collectie met nadruk op egodocumenten om de overdracht 

van verhalen te borgen.  

 

Het IHC werkt laagdrempelig, stimuleert kennis en bewustwording, met een open en 

toegankelijke uitstraling. Die criteria zijn leidend bij het opzetten en organiseren van 

activiteiten zoals in dit jaarplan beschreven.  

 

Het IHC richt zich op draagvlak onder de stakeholders en doelgroepen. Dat geldt zowel voor 

de herkenbaarheid van het IHC als zodanig als voor de bekendheid van de aan Nederlands-

Indië en Indonesië gerelateerde geschiedenis.  

 

 

B. Bestuur en directie stichting Indisch Herinneringscentrum 

In augustus 2021 heeft de stichting een structuurwijziging ondergaan. Het IHC hanteert het 

Raad van Toezicht model.  

 

Directie en bestuur  

Yvonne van Genugten (directeur/bestuurder) 

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

 

Jim van der Meer Mohr (voorzitter) 

Fine Art Consultant 

 

René Laurens (portefeuillehouder Financiën en bedrijfsvoering) 

Commandeur (A) b.d. 

 

Alexander Scholtes (portefeuillehouder Communicatie en Marketing) 

Public Affairs adviseur Royal Schiphol Group 

 

Roel Dagevos (lid RvT zonder portefeuille) 

Commissaris bij Bartosz ICT 

 

Henk Itzig Heine (portefeuillehouder HRM) 

Schout-bij-nacht b.d. 

 

Magda Wallenburg (lid RvT met portefeuille Kennis culturele veld) 

Cultuurbewaker en geestelijk/spiritueel begeleider Stichting Woonzorgcentrum Raffy 

 



 

6 

                                                                             
  

C. Verslag van de activiteiten en bereikte resultaten 

 

Voorwoord 

 

In het verslag van de activiteiten worden de activiteiten van het IHC beschreven 

die gefinancierd zijn vanuit de instellingssubsidie van het ministerie van VWS. 

Daar waar het overige financiering betreft is het erbij vermeld, dan wel expliciet 

opgenomen bij het laatste hoofdstuk ‘Extern gefinancierde projecten”. Per 

onderdeel is het resultaat over 2021 in bulletpoints en in blauw opgenomen.  

Een groot deel van de activiteiten van het IHC zijn gericht op de algemene 

doelgroepen van het IHC, zoals hierboven verwoord. Bij educatie worden de 

specifieke doelgroepen erbij vermeld.  

 

Verslag Raad van Toezicht 

 

Op 20 augustus 2021 heeft het IHC een structuurwijziging ondergaan. Sindsdien kent de 

organisatie het RvT-model. De voormalige bestuurders vormen nu de Raad van Toezicht. In 

2021 heeft de RvT tweemaal vergaderd. De tweede helft van het jaar is met name benut 

om, naast de reguliere taken van de RvT, het Reglement en het Rooster van Aftreden van 

de RvT in te richten en vast te stellen. Ook werd er vooruit gekeken naar de positie van het 

IHC binnen de oorlogserfgoedsector en in relatie tot de partners binnen Museum Sophiahof. 

Jim van der Meer Mohr, voorzitter Raad van Toezicht 

 

Managementsamenvatting 

 

In deze managementsamenvatting leest u wat er in grote lijnen bereikt is.  

 

Het IHC heeft zich, bij de invulling van zijn taak om de herinnering aan de WO II in 

Nederlands-Indië levend te houden in 2021 gericht op een viertal kernactiviteiten:  

 

• Invulling geven aan herinneren in relatie tot herdenken (4-5 mei en 15 augustus) 

• Educatieve programma’s en producten ontwikkelen  

• Ontwikkelen publieksprogrammering en tentoonstellingen  

• Fungeren als (inter)nationaal en centraal kennisloket  

 

Het jaar 2021 is in evenals 2020 een bijzonder jaar geweest. Nog altijd heerste de 

pandemie, waarbij het coronavirus zorgde voor meerdere maatregelen, waaronder de 1,5 

metersamenleving, mondkapjesplicht, sluiting van het museum voor publiek (gedurende 

ongeveer 6 maanden) en een dringend advies thuis te werken. Inmiddels hanteert het IHC 

een hybride werkwijze voor zijn medewerkers. 

De situatie heeft geleid tot derving van inkomsten en de nieuwe manier van werken en het 

anders organiseren van (beperkte) activiteiten zorgden, naast een enkele besparing, ook 

voor extra kosten. het IHC is hierdoor niet in de (financiële) problemen gekomen. 
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Het bestuur en de staf hebben in juni 2021 een heidag georganiseerd onder leiding van 

TiMe Amsterdam. Daarin werd onder andere ingegaan op de context en omgeving van het 

IHC, zijn positionering en programma en de organisatie van het IHC. De uitkomsten 

daarvan worden verwerkt in het meerjarenbeleidsplan van het IHC dat in 2022 wordt 

opgesteld. 

 

Het personeelsbestand van het IHC is in het laatste kwartaal van 2021 onder de loep 

genomen. Het IHC verricht met een kleine staf bijzonder veel werk, waardoor de werkdruk 

de afgelopen jaren verder toenam. Ter verlichting van de werkdruk is voor het nieuwe jaar 

een uitbreiding voorzien van in totaal 0,6 fte binnen de instellingssubsidie. Dat is uitgewerkt 

in het jaarplan 2022. Daarbij worden er ten behoeve van de projecten Deltaplan 

Digitalisering (reeds gestart in juli 2021) en het Programma Indisch Erfgoed Digitaal de 

extra projectmedewerkers ingezet.  

 

Het IHC hanteerde een heldere doelgroepenbenadering in zijn communicatie richting 

publiek. Het bezoek aan website, volgers op Facebook, Instagram en Twitter, groeide 

gestaag.  

 

Het publiek weet het kenniscentrum van het IHC goed te vinden. Er worden met regelmaat 

boeken en persoonlijke objecten aangeboden. Ook richt men zich tot het kenniscentrum van 

het IHC om meer informatie te vinden over de migratie van (groot)ouders. Er wordt veel 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om online informatie op te vragen.  

De website 30 dagen op zee is ook dit jaar weer verbeterd (op inhoud en met verbeterde 

visitors journey), zodat gebruikers steeds makkelijker hun informatie kunnen opzoeken. 

Tegelijkertijd wordt hiermee de dienstverlening van het kenniscentrum verbeterd, doordat 

meer informatie beschikbaar is. Mensen die het kenniscentrum bezoeken, brengen over het 

algemeen ook een bezoek aan de bibliotheek. Het IHC heeft dit jaar een start gemaakt met 

het digitaliseren en ontsluiten van zijn collecties (documenten, dagboeken, egodocumenten, 

foto’s, tekeningen etc.). De plannen voor het Programma Indisch Erfgoed Digitaal, dat is 

gestart op 1 januari 2022, sluiten daar naadloos op aan. Daarmee wordt de ontsluiting van 

collecties gerealiseerd via een webportaal met educatieplatform. 

 

Het hele jaar stond in het teken van de ontwikkeling van de semipermanente tentoonstelling 

ONS LAND – Dekolonisatie, generaties, verhalen in Museum Sophiahof. Het IHC deed dat 

samen met het Moluks Historisch Museum (verenigd in Stichting Tentoonstellingen 

Sophiahof). De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door financiële steun van het ministerie 

van VWS via een aparte projectsubsidie. Voor dit project wordt een separate verslaglegging 

opgesteld. De tentoonstelling is op 8 februari geopend voor publiek. Vanaf de start is 

merkbaar dat hierdoor jonger publiek (meer 20ers en 30ers) Museum Sophiahof bezoekt. 

 

De tijdelijke tentoonstelling van het IHC, Depokkers. Een koloniaal verhaal ontrafeld, was 

nog tot december te zien in Museum Sophiahof. Ondertussen zijn de voorbereidingen 
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getroffen voor drie tijdelijke tentoonstellingen die in 2022 in Museum Sophiahof 

gepresenteerd worden: WereldReis, een interactieve educatieve tentoonstelling (een 

vernieuwde editie van de voormalige WereldExpress); Hellships over de Japanse 

zeetransporten tijdens de Tweede Wereldoorlog; en twee gecombineerde Nieuw-Guinea 

tentoonstellingen Biak Stories en Tabée Nieuw-Guinea.  

 

Veel van de publieks- en educatieve activiteiten van het IHC waren in samenwerking met 

andere organisaties in de oorlogserfgoedsector en uiteraard ook met verschillende Indische 

organisaties. Zo weten de partnerorganisaties in Museum Sophiahof elkaar goed te vinden 

om gezamenlijk invulling te geven aan de nationale herinnerings- en ontmoetingsplek in 

Nederland. De bijzondere leerstoel van het Indisch Herinneringscentrum is zijn tweede 

termijn ingegaan en wordt bekleed door professor Remco Raben.  

 

Met de website Inclusief Indië heeft het IHC een goede basis gelegd voor lesmateriaal en 

tools die ten dienste staan voor het onderwijs. Het IHC slaagt er in het onderwijs te 

bereiken, onder andere door het geven van workshops aan het HBO (lerarenopleiding) en 

MBO. Ook op educatief vlak staat samenwerking voorop. Het IHC werkte samen met diverse 

onderwijsinstellingen, met Studio Immersief en SMH ’40-’45. Bij de aankomende 

interactieve educatieve tentoonstelling WereldReis worden ook schoolklassen ontvangen. 

 

De publieksprogramma’s waren divers en hebben zowel fysiek als online plaatsgevonden. 

Het IHC is een richting in gegaan, waarbij voor de publieksprogrammering programmalijnen 

voor specifieke doelgroepen worden uitgewerkt en waarbij ook de verbinding met de 

tentoonstellingen in Museum Sophiahof gemaakt wordt. De komende jaren zal de doelgroep 

benadering in de publieksprogrammering nog meer worden verfijnd. 

 

Het IHC werkte aan meerdere extern gefinancierde projecten, die in het laatste hoofdstuk 

aan de orde komen. 
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1. Organisatie IHC 

 

Resultaten: 

• Het IHC hanteert het Raad van Toezicht model. 

• Het IHC heeft een hybride werkwijze, waarbij deels op locatie en deels thuis gewerkt 

wordt. 

 

Gedurende heel 2021 zijn er afwisselende coronamaatregelen van kracht geweest. De staf 

van het IHC heeft voornamelijk vanuit huis gewerkt en in de periodes dat het kon is de staf 

overgegaan tot hybride werken (deels thuis, deels op locatie). Het IHC zal ook in de 

toekomst hybride werken. 

 

Het Kenniscentrum, de bibliotheek en Museum Sophiahof zijn grote delen van het jaar 

gesloten geweest. Na een lange periode van sluiting in de eerste maanden van het jaar, 

heeft Museum Sophiahof op 5 juni weer de deuren geopend voor publiek. De bibliotheek en 

het kenniscentrum zijn in eerste instantie nog dicht gebleven, maar hebben in september 

ook weer de deuren geopend. In de maand november zijn de maatregelen tweemaal 

aangescherpt. In eerste instantie gold alleen de QR-controle. Per 1 december was ook weer 

de 1,5 meter afstand van kracht en werd het mondkapje verplicht. Medio december 

moesten de deuren van het museum weer dicht. 

 

In juni hebben de staf en het bestuur gezamenlijk een heidag gehouden. Daarin werden de 

positionering, de activiteiten en de organisatie van het IHC onder de loep genomen. De 

uitkomsten worden meegenomen in nieuwe beleidsvorming.  

 

In augustus heeft het IHC een structuurwijziging ondergaan. Sindsdien kent de organisatie 

het RvT-model. De voormalige bestuurders vormen nu de Raad van Toezicht en de directeur 

is tevens bestuurder geworden. 

 

Het IHC bestaat in november 2022 vijftien jaar. De plannen voor het 15-jarig lustrum in 

november 2022 werden voorbereid.  Het IHC ziet het lustrumjaar als een uitstekend 

moment om de huisstijl en branding te herzien. Eind 2021 zijn enkele bureaus benaderd om 

een voorstel te doen. De gedachte gaat uit naar een moderne en vooral sterke look & feel 

waarmee het IHC de komende 10 jaar vooruit kan. Daarnaast werd het plan ontwikkeld 

voor het uitgeven van de Atlas van de Oversteek en zijn de eerste gesprekken gevoerd met 

de uitgever Walburg Pers.  
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1.1 Personele organisatie 

 

Resultaten: 

• Team van medewerkers dat elkaar aanvult en op haar taken is toegerust. 

• Flexibele inzet van vrijwilligers. 

• Op inhoud en vaardigheden getrainde vrijwilligers. 

 

 
 

Medewerkers 

De staf van het IHC bestaat uit medewerkers die gefinancierd worden uit de 

instellingssubsidie (IS) van het ministerie van VWS en medewerkers die gefinancierd 

worden uit projectsubsidies (PS). De samenstelling in 2021 was als volgt: 

  

• Directeur/bestuurder (1 fte) - IS 

• Officemanager/projectmedewerker (0,9 fte) - IS 

• Coördinator kenniscentrum en tentoonstellingen (0,6 fte) - IS 

• Medewerker publieksactiviteiten (0,6 fte) - IS 

• Medewerker educatie (0,6 fte) - IS 

• Financieel administratief medewerker (0,25 fte) - IS 

• Communicatie en marketing (0,4 fte) – IS 
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• Projectmedewerker collectieverwerking (sinds 1-8-21: 0,4 fte) - PS 

 

De medewerker communicatie en marketing werd tijdens haar zwangerschaps- en 

bevallingsverlof van 29 juni tot 9 november vervangen door Stephanie Pronk, die op zzp-

basis werd ingehuurd.  

 

Voor het project Deltaplan Digitalisering is voor de duur van een jaar Jan van Rosmalen als 

projectmedewerker collectiedigitalisering aangetrokken per 1 augustus. De functie wordt 

bekostigd uit het projectbudget. 

 

Eind van het jaar zijn er een aantal wijzigingen in de personeelssamenstelling voorbereid, 

die per 1 januari 2022 in zijn gegaan. De wijzigingen zijn opgenomen in het Jaarplan 2022 

van het IHC. 

 

Vrijwilligers 

Tijdens de verscherpte coronamaatregelen in de eerste helft van het jaar, zijn de IHC-

Vrijwilligers van het kenniscentrum thuis gebleven tot aan het moment dat het museum 

weer geopend mocht zijn in juni. Het IHC had in juni 10 vrijwilligers. Met de extra werving 

van vrijwilligers voor het Deltaplan digitalisering is dat aantal gestegen naar 20. Een deel 

van de nieuw geworven vrijwilligers wordt ook ingezet voor de bemensing van het 

kenniscentrum van dinsdag tot en met vrijdag. De vrijwilligers worden op inhoud en 

vaardigheden getraind en er is maandelijks een kort afstemmingsoverleg. 
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1.2 Financiële organisatie 

 

Resultaten: 

• Een overzichtelijke, correcte en transparante financiële - en salarisadministratie 

• Een professionele project-/subsidieadministratie. 

 

Voor 2021 heeft het IHC zijn instellingssubsidie van het ministerie van VWS ontvangen.  

De financiële en salarisadministratie zijn uitbesteed aan VOS administratiekantoor. De 

factuurverwerking en projectenadministratie wordt uitgevoerd door de financieel 

administratief medewerker. 

 

De accountantscontrole heeft over 2020 een goedkeurende verklaring afgegeven en het 

ministerie van VWS heeft de instellingssubsidie van 2020 officieel vastgesteld. 

 

In 2021 heeft het IHC naast de instellingssubsidies ook extern gefinancieerde subsidies 

ontvangen van fondsen en (een projectsubsidie) van VWS. Die worden behandeld in 

hoofdstuk 7, Extern gefinancierde projecten.  

 

 

1.3 PR en communicatie 

 

In 2021 heeft het Indisch Herinneringscentrum voornamelijk online gecommuniceerd. 

Wegens de vele coronamaatregelen, waren de doelgroepen slechts via sociale media, de 

digitale nieuwsbrief en de website te bereiken. Hieronder volgt een overzicht van de status 

(en groei) van de kanalen.  

 

Website 

• 79.442 paginaweergaven  

• 28.858 bezoekers 

 

Website Inclusief Indië 

• 20.346 paginaweergaven 

• 4.261 bezoekers 

 

Website Huizen van Aankomst 

• 30.127 paginaweergaven 

• 10.522 bezoekers 

 

Huizen 30 dagen op zee 

• 4600 gebruikers                                    
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Sociale media 

• Facebook: 5302 pagina likes (+ 300 t.o.v. 2020) 

• Instagram: 2100 volgers (+ 200 t.o.v. 2020) 

• LinkedIn: 413 volgers (+ 227 t.o.v. 2020) 

• Twitter: 944 volgers 

 

Nieuwsbrief 

• 3015 inschrijvingen 

 

Een opvallend resultaat is dat het aantal personen dat via Facebook is bereikt 

(berichtbereik) is verdubbeld. In november 2020 bereikte het Indisch Herinneringscentrum 

rond de 70.000 personen. In november 2021 was dat ruim 150.000 personen. Tevens is het 

aantal kliks naar de corporate website via Facebook meer dan verdubbeld (van 2500 kliks 

naar 5500 kliks). Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat evenementen 

grotendeels online plaatsvonden en breed via Facebook zijn gedeeld.  

 

In 2021 heeft het Indisch Herinneringscentrum een aantal grote campagnes gehad, 

namelijk de herlancering van Inclusief Indië, de campagne rondom 15 augustus 1945, de 

podcastserie Mijn oma de soldaat en 75 jaar vrijheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.  

 

In mei 2021 werd de website Inclusief Indië opnieuw landelijk onder de aandacht gebracht. 

Er is een mailing naar onderwijsinstellingen uitgegaan via EDG media.  

Aanvullend heeft het IHC een online campagne gevoerd met de volgende resultaten: 

-    70.000 personen bereikt (met een interesse in geschiedenis, cultuur, WO2) 

-    1300 bezoekers op de website Inclusief Indië 

 

In aanloop naar de nationale Dodenherdenking op 4 mei heeft het IHC meegedaan aan een 

online campagne 75 jaar vrijheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en heeft daarvoor 

een bijzonder object (een kleed met tekeningen van de 15-jarige Lola Michon) met een kort 

verhaal aangeleverd. Het object en het verhaal zijn meegenomen op de website 

www.tweedewereldoorlog.nl en in de nieuwsbrieven van WO2.  

 

Op 15 augustus is een grote communicatiecampagne ingezet. Zo werden er berichten 

geplaatst op social media, de website en in de nieuwsbrief over deze dag en de 

herdenkingsbijeenkomst in Museum Sophiahof. Hier zijn in totaal meer dan 6000 personen 

bereikt. Zoals gebruikelijk is er een enorme piek geweest in het aantal websitebezoeken en 

bestellingen via de webwinkel.  

 

De campagne voor de podcastserie Mijn oma de soldaat is ook in juli gestart. Ter promotie 

hiervan, is er een advertentiecampagne op social media ingezet, is er een persbericht 

uitgestuurd, zijn advertenties in het magazine Moesson geplaatst en uitingen in de 

nieuwsbrief. Dit heeft in totaal geleid tot een bereik van ruim 75.000. Vanaf oktober is er 

ook een cross promotiecampagne gestart met een korte trailer die voorafgaand aan andere 

http://www.tweedewereldoorlog.nl/
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podcasts te beluisteren is. Het fragment van de podcast serie Mijn moeder de soldaat is 

tijdens de cross promotie van +/- anderhalve week meer dan 60.000 keer beluisterd. 

Opvallend was de “jonge” doelgroep die we middels de promotie hebben bereikt, namelijk 

luisteraars tussen de 23-34 jaar (gemiddeld 60% van de luisteraars).  

 

Verder heeft het Indisch Herinneringscentrum in april 2021 een nieuwe brochure laten 

maken. Deze is beschikbaar bij de receptie van Museum Sophiahof.  

 

De publieksactiviteiten hebben zich vorig jaar vooral online afgespeeld. Dat resulteerde in 

creatieve bijeenkomsten zoals het Indische Boekencafé tijdens de nationale boekenweek. 

De online berichten van het Boekencafé hebben meer dan 12.000 mensen bereikt. Dat is 

een hoog aantal voor een online event. Een record aantal mensen heeft op het Boekencafé 

geklikt via de mailing van het IHC. Vanwege het succes is de reeks Boekencafés inmiddels 

uitgebreid naar meerdere edities.  

 

De livestream van De Wereld van de Oost, een samenwerking tussen het IHC en Beeld en 

Geluid Den Haag, heeft 550 ‘kijkers’ getrokken. Het merendeel van de kijkers zat met twee 

personen achter het scherm. Er was ook internationale belangstelling (Australië, Indonesië, 

Amerika). De campagne voor het evenement heeft, zonder betaalde advertenties vanuit het 

IHC, meer dan 5000 personen bereikt. 

 

In juli 2021 is de communicatiecampagne van het meerjarige project Deltaplan 

Digitalisering vanuit het IHC gestart. Aan de ene kant is deze gericht op het werven van 

vrijwilligers (10 nieuwe aanmeldingen), aan de andere kant is de oproep gedaan om 

materialen aan te leveren. Dit is uiteengezet in een campagne op social media, de website 

en oproepen in de nieuwsbrief. In de komende jaren wordt de communicatiecampagne 

verder uitgewerkt en breder opgepakt vanwege het andere digitaliseringsproject Programma 

Indisch Erfgoed Digitaal.  

 

2 Samenwerking met andere organisaties 

 

Resultaten: 

• Het IHC profileert zich als samenwerkingspartner in de oorlogserfgoedsector. 

• Het IHC en het MHM werken samen aan de ontwikkeling van de semipermanente 

tentoonstelling die februari 2022 geopend is in Museum Sophiahof. 

• Het IHC maakt digitale collecties beschikbaar voor publiek. 

• Het IHC heeft een brugfunctie naar Indische organisaties en een spilfunctie binnen 

Museum Sophiahof. 

• Onderlinge afstemming SbS-MHM-IHC over dagelijkse operatie en ontwikkeling Museum 

Sophiahof. 

• Tweede termijn van bijzondere leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. 
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2.1  SMH en Platform WO2 

In 2021 zijn musea vanwege coronamaatregelen gedwongen gesloten geweest. In de 

maanden van opening golden beperkende maatregelen. Om het bezoek aan de zwaar 

getroffen WO2 musea en herinneringscentra te stimuleren, hebben LREF (liberation Route 

Europe Foundation) en SMH '40-'45 opnieuw het initiatief genomen tot een 

informatiecampagne. Zij hebben de krachten gebundeld met het Netwerk Oorlogsbronnen, 

het Nationaal Comité 4 & 5 mei en het Platform WO2. Ook het vfonds onderkende het 

belang om het bezoek te stimuleren en ondersteunde de campagne.  

Zo werden in de maand september de WO2 musea en herinneringscentra onder de aandacht 

gebracht van een breed publiek. De kernboodschap was: “Ontdek het grote verhaal van 

oorlog, vrede en vrijheid. Bezoek de WO2 musea en herinneringsplekken. Volg het spoor 

van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar 

tweedewereldoorlog.nl”. Het IHC deed vanzelfsprekend mee aan deze campagne. 

  

Onderdelen uit de campagne waren:  

-  inspirerende videofilmpjes met bijzondere verhalen rond voorwerpen uit de musea die we 

via de sociale media delen (#WO2musea);  

- een grote reeks radiocommercials op de landelijke (STER & Cultuurblokken van NPO1, 

NPO2 en NPO5) en de regionale zenders (13 publieke omroepen). Het IHC participeerde ook 

in de betaalde regionale campagne. 

- free publicity, waaronder een infomercial met NS op de schermen in de treinen en een 

aantal grotere stations.   

- een overzicht van alle deelnemende musea en herinneringscentra en hun najaars-

activiteiten op de campagne website op www.tweedewereldoorlog.nl (eind augustus live)  

- een duidelijke call-to-action, oproep om de musea te bezoeken.  

 

2.2  SMH-instellingen en NOB: Deltaplan Digitalisering 

(SMH-subsidie Mondriaanfonds) 

Het IHC participeert in het Deltaplan Digitalisering, dat bedoeld is als eenmalige inhaalslag 

om het digitale collectieaanbod van bruikbaar en zichtbaar bronnenmateriaal vanuit de 

herinneringssector substantieel en duurzaam te versterken. Door het beschikbaar te stellen 

via de eigen website van de organisatie en het NOB (Netwerk Oorlogsbronnen) – waar het 

materiaal wordt gecontextualiseerd – kan een breed publiek kennisnemen van de rijkdom 

aan originele bronnen. Daarnaast wordt het gedigitaliseerde materiaal – indien dit wettelijk 

geoorloofd is – vrijelijk ter beschikking gesteld voor hergebruik via WikiCommons en 

Wikidata. Dit geeft ook unieke mogelijkheden voor internationaal digitaal collectieaanbod. 

 

Het Deltaplan onderscheidt de volgende onderdelen: collectiedigitalisering en -ontsluiting, 

online beschikbaarstelling van de ontsloten collecties en training van deelnemers aan het 

project. 
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2.3  Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten: project 

Hellships (IHC-subisidie Mondriaanfonds) 

Het IHC is een samenwerking aangegaan met Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse 

Zeetransporten (SHSJZ). Gezamenlijk wordt in 2022 een tentoonstelling met een informatie 

hub gemaakt over de Japanse zeetransporten. De informatie hub wordt gemaakt naar het 

voorbeeld van 30 dagen op zee.  

 

Het IHC heeft hiervoor in 2021 een subsidie aangevraagd bij het Mondriaanfonds. Op 11 

oktober is een bijdrage van € 70.000,- toegekend. SHSJZ heeft hiervoor subsidies 

ontvangen van het vfonds en van het ministerie van VWS (CEWIN-regeling). De dekking 

voor het project was eind 2021 rond, zodat het project in 2022 kan worden uitgevoerd. 

 

2.4  Koninklijke Bibliotheek en NOB: Programma Indisch Erfgoed Digitaal, 

PIED (IHC-projectsubsidie ministerie van VWS) 

Het IHC heeft werkt samen met NOB en de Koninklijke Bibliotheek/Metamorfoze (KB). 

Gezamenlijk is gewerkt aan het projectplan van het Programma Indisch Erfgoed Digitaal. 

Hierbij wordt Indisch Erfgoed geselecteerd, gedigitaliseerd en ontsloten. In 2021 hebben de 

drie organisaties ieder hun eigen deelplan uitgewerkt. De KB is de partner voor 

digitalisering, het NOB verzorgt de technische infrastructuur en het IHC is de partner voor 

ontsluiting van het gedigitaliseerde erfgoed voor het publiek via een web portaal met een 

educatief platform, getiteld Het Indisch Geheugen voor de Toekomst. 

De projectsubsidieaanvraag van het IHC is in oktober ingediend bij het ministerie van VWS. 

Het project heeft een duur van 3 jaar en is gestart op 1 januari 2022. 
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2.5  Arq Nationaal Psychotraumacentrum (Arq) en de herinneringscentra: 

Leven met oorlog (extern gefinancierd project Arq) 

De vijf nationale herinneringscentra zijn een samenwerking met Arq aangegaan, getiteld 

Leven met oorlog. Er is een projectplan opgesteld en Arq is de penvoerder voor 

subsidieaanvragen. Eind 2021 heeft Arq deeltoekenningen ontvangen van het vfonds en het 

VSB-fonds. 

In het kader van dit project wordt een minidocumentaireserie gemaakt met persoonlijke 

verhalen van mensen met verschillende achtergronden en van verschillende generaties. De 

verhalen gaan over hoe de Tweede Wereldoorlog vandaag de dag nog steeds een rol speelt 

in hun leven en over de waarde die zij hechten aan contact en verbondenheid met 

vrijwilligersorganisaties. Binnen deze documentaireserie worden verschillende perspectieven 

naast elkaar getoond, en komt het universele verhaal over de impact die oorlog heeft op de 

levens van mensen, naar voren. 

De minidocumentaireserie zal worden tentoongesteld in alle vijf de WO2 herinneringscentra 

in Nederland vanaf de zomer van 2023, en gedurende het hele Platform WOII themajaar 

‘Leven met Oorlog’ in 2022-2023. Het themajaar start met een introductieperiode in de 

tweede helft van 2022 en duurt voort tot eind 2023.  

Het IHC wil de presentatiezuil/tafel presenteren in de bibliotheek van het IHC en het MHM in 

Museum Sophiahof.  

 

2.6  Museum Sophiahof 

Binnen het Museum geven het MHM (Moluks Historisch Museum) en het IHC samen  

invulling aan de publieksfuncties: de tentoonstellingen, de kenniscentra, de bibliotheek en 

de museumshop. Die samenwerking is ondergebracht in een gezamenlijke operationele 

stichting Stichting Tentoonstellingen Sophiahof (STS).  

Vanwege de coronamaatregelen zijn het museum, de bibliotheek en de kenniscentra een 

groot deel van het jaar voor publiek gesloten geweest, dan wel open geweest met 

beperkende maatregelen.  

Het bezoekersaantal is daardoor laag gebleven, evenals in 2020.  In 2020 ontving Museum 

Sophiahof slechts 4.216 bezoekers. In 2021 waren dat er 4.056. 

 

Dit jaar werkten het IHC en het MHM gezamenlijk aan de semipermanente tentoonstelling 

ONS LAND – Dekolonisatie, generaties, verhalen. De projectleiding was in handen van TiMe 

Management. De tentoonstelling wordt gefinancierd uit een projectsubsidie van het 

ministerie van VWS. Voor de vormgeving is het ontwerpbureau KossmanndeJong 

aangetrokken. De tentoonstelling is in februari 2022 officieel geopend voor publiek.  

 

De drie directeuren van MHM, SBS en het IHC hebben afstemming over de dagelijkse 

operatie van Museum Sophiahof, gericht op die onderdelen waar ieders activiteiten elkaar 

raken. Daarbij wordt structureel de ontwikkeling van Museum Sophiahof gemonitord. 
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2.7  Indische organisaties en erfgoedinstellingen 

Het IHC vervult een brugfunctie voor Indische organisaties en erfgoedinstellingen (in relatie 

tot de WO II) en zet zich in vanuit een verbindende rol. Het IHC vervult daarin een 

adviserende en ondersteunende rol. 

 

2.8  UvA: Leerstoel Indisch Herinneringscentrum 

  (financiering door St. Vrienden van het IHC) 

Prof. dr. Remco Raben bekleedt sinds 1 mei 2015 de bijzondere leerstoel van het Indisch 

Herinneringscentrum, getiteld Koloniale en Postkoloniale Literatuur- en Cultuurgeschiedenis. 

Op 1 mei 2020 is Raben voor een nieuwe termijn van 5 jaar aangesteld aan de Universiteit 

van Amsterdam. De leerstoel wordt bekostigd uit gelden van de Stichting Vrienden van het 

IHC. Raben geeft onderwijs en doet onderzoek aan de UvA, hij trad op als adviseur van Ons 

Land en adviseert het IHC inhoudelijk ten behoeve van educatie en publieksprogrammering 

en draagt daar aan bij. 
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3   Kenniscentrum IHC: een fysiek en digitaal kruispunt 

 

Resultaten: 

• Met zijn online en offline media is het IHC hét (inter)nationale en centrale kennisloket 

voor alle zaken aangaande Nederlands-Indië in relatie tot de WO II vanaf begin 1900. 

• Een verbeterde gebruikersvriendelijke website 30 dagen op zee met een content 

management systeem. 

• Het publiek (alsmede docenten en studenten) raadpleegt de kennissites van het IHC op 

locatie en online (zie hoofdstuk 3.1.3 voor webstatistieken). De dienstverlening met 

betrekking tot informatieverzoeken is uitgebreid. 

• Tijdelijke tentoonstellingen De Depokkers. Een koloniaal verhaal ontrafeld en Heritage in 

Transition. 

• Ontwikkeling semipermanente tentoonstelling ONS LAND – Dekolonisatie, generaties, 

verhalen (samen met het MHM). 

• Online tentoonstelling Vechten voor Vrijheid en Heritage in Transit ion op Indië in Oorlog 

 

 

3.1  30 dagen op zee 

De webapplicatie 30 dagen op zee wordt zeer regelmatig geraadpleegd, met name om meer 

te leren over de repatriëring aan de hand van achtergrondinformatie over de repatriëring en 

persoonlijke verhalen over en beeldmateriaal van de reis. Ook wordt het gebruikt om te 

zoeken in de collectie repatriëringslijsten. Het raadplegen van de passagierslijsten kan door 

de privacywetgeving slechts beperkt online plaatsvinden. Bezoekers moeten hiervoor naar 

het Indisch Herinneringscentrum komen. Vanwege corona is dat slechts beperkt mogelijk 

geweest. Daarom biedt het IHC ook de mogelijkheid de informatie via e-mail aan te vragen. 

Deze vragen worden door de vrijwilligers van het kenniscentrum in behandeling genomen.  

 

Het door Tehkné ontwikkelde content management systeem van 30dagenopzee.nl is in het 

eerste kwartaal van 2021 opgeleverd en online gegaan. Hierdoor kan men eenvoudig 

zoeken in de database van passagierslijsten. Er zijn extra reizen aan de site toegevoegd en 

aanpassingen gedaan die er voor zorgen gemakkelijker door de site te navigeren.  

 

3.2  (Digitale) Collectie 

Het IHC is in 2020 gestart met de inrichting van de (digitale) collectie van het IHC in 

Memorix Maior. Door de kennis die opgedaan is in het collectieoverleg van SMH ’40-’45, is  

het IHC beter geëquipeerd om hierbij de landelijke en Europese richtlijnen te volgen.  

Met steun van SMH ’40-’45 heeft het IHC in januari een eerste deel van zijn collectie door 

een professionele fotograaf laten vastleggen. Zo is een begin gemaakt met de digitale 

collectie van het IHC, die bestaat uit 120 objecten. De digitale collectie is sinds mei te 

raadplegen via de corporate website van het IHC. 
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Deltaplan digitalisering 

Het Deltaplan digitalisering is een samenwerking van de leden van SMH ’40-’45 en het NOB. 

Het IHC neemt deel aan het project waarvoor SMH ’40-’45 financiering heeft ontvangen. 

Elke deelnemer levert ook een eigen bijdrage.. 

Het project wordt in fasen uitgevoerd. Via een publiciteitscampagne heeft het IHC mensen 

opgeroepen om materialen aan te bieden voor digitalisering. Meer dan tweehonderd 

personen hebben dat gedaan. Vanaf medio augustus tot eind december zijn 26 bruiklenen in 

ontvangst genomen. De documenten, foto’s en objecten van deze eerste bruiklenen worden 
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beschreven. De materialen worden zorgvuldig geselecteerd, gecategoriseerd en geschikt 

gemaakt voor digitalisering.  

 

Met herinneringscentrum Kamp Westerbork is afgesproken dat 26 van hun (reeds 

gefotografeerde) objecten met betrekking tot het Indisch oorlogserfgoed worden 

overgedragen aan het IHC, zodat ze kunnen worden opgenomen in de beeldbank van het 

IHC. 

 

Pilot automatische transcriptie interviews Herinneringen aan Indië 

Het IHC voert een pilotproject uit waarbij video’s automatisch worden getranscribeerd en 

ontsloten middels software. Deze pilot vindt plaats met een projectgroep, bestaande uit 

leden vanuit het Netwerk Oorlogsbronnen, de Radboud Universiteit en de Universiteit 

Twente.  

Aan het project werken 18 vrijwilligers mee om de resultaten van de automatische 

transcripties te verbeteren. De verbeterde transcripties worden opnieuw ‘aangeboden’ aan 

de software, waardoor deze software steeds accurater wordt in het transcriberen van de 

videoteksten.  

 

4  Tentoonstellingen 

Het IHC en het MHM dragen er, onder andere met tentoonstellingen, aan bij dat Museum 

Sophiahof een publieksvriendelijk, open en relevant museum voor een breed en divers 

publiek is. Gezamenlijk werkten zij aan de semipermanente tentoonstelling ONS LAND – 

Dekolonisatie, generaties, verhalen, afzonderlijk aan tijdelijke tentoonstellingen. 

 

4.1 Semipermanente tentoonstelling ONS LAND – Dekolonisatie, generaties, 

verhalen 

Het IHC heeft een projectsubsidie van het ministerie van VWS ontvangen voor de 

totstandkoming van de tentoonstelling Ons Land. Het is een gezamenlijk project van het 

MHM en het IHC. De uitvoering is ondergebracht bij de Stichting Tentoonstellingen 

Sophiahof. waarin de samenwerking tussen het IHC en het MHM is ondergebracht. Het 

betreft een project dat anders gefinancierd is dan de hoofdactiviteiten van het IHC. Om die 

reden wordt het behandeld in hoofdstuk 7 ‘Extern gefinancierde projecten’. 
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4.2 Tijdelijke tentoonstellingen  

 

Depokkers. Een koloniaal verhaal ontrafeld 

De tentoonstelling Depokkers. Een koloniaal verhaal ontrafeld was tot in december te zien in 

Museum Sophiahof. Het IHC is gestart met de voorbereiding van drie tijdelijke 

tentoonstellingen die in 2022 in Museum Sophiahof te zien zullen zijn: 

 

De WereldReis 

De WereldReis is net als Ons Land op 8 februari 2022 open gegaan voor publiek.  

In deze jaarlijks terugkerende tentoonstelling zijn elementen van de originele Wereld 

Express hergebruikt om het museum voor een jonger publiek (8-14 jaar) aantrekkelijk te 

maken. Daarbij is er rekening mee gehouden dat de tentoonstelling eenvoudig op- en af te 

bouwen is, zodat de tentoonstelling jaarlijks geprogrammeerd kan worden in de maanden 

april tot en met juni.  

De WereldReis brengt een interactieve educatieve laag aan binnen Museum Sophiahof die 

niet alleen interessant is voor jeugdige bezoekers en families, maar ook voor basisscholen. 
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Hellships 

De eerder genoemde tentoonstelling over de Hellships/Japanse zeetransporten (zie 

samenwerking met Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten) is van juni 

tot en met september 2022 te zien. De voorbereidingen zijn getroffen om in het nieuwe jaar 

(2022) een start te kunnen maken met het project.  

 

Nieuw-Guinea tentoonstellingen 

Van 1 oktober – 31 december 2022 zullen twee stichtingen hun werk presenteren met de 

werktitels: Biak Stories en Tabee Nieuw Guinea. Biak Stories is een community art project 

over het vertrek uit Nieuw Guinea en wordt door Cineblend & Monique Verhoeckx 

geproduceerd. Tabee Nieuw Guinea vertelt het verhaal aan de hand van oral history.  

 

Online tentoonstellingen 

Van de tentoonstelling Heritage in Transition is een online tentoonstelling gemaakt. Deze is 

te zien op Indieinoorlog.nl en is de tweede online tentoonstelling naast Vechten voor 

Vrijheid.  
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5 Educatie 

 

Resultaten: 

• Uitbreiding en verrijking aanbod digitaal lesmateriaal via website Inclusief Indië. 

• Workshops voor studenten/docenten lerarenopleiding over dekolonisatie. 

• Workshop Dekolonisatie in de klas als onderdeel curriculum lerarenopleiding Hogeschool 

van Rotterdam. 

• Medialogica workshop gekoppeld aan het theaterstuk Op Klompen door de Dessa. I.s.m. 

Beeld en Geluid Den Haag en Studio Immersief. 

• Kennisclip met begeleidende lesbrief over WOII in Nederlands-Indië i.h.k.v. Vertel 

Vrijheid van SMH ‘40-’45. 

• Duurzame samenwerking met Edith Steincollege in Den Haag (vmbo/mavo) 

• Educatieve samenwerking met Rijksmuseum en Thieme Meulenhof. 

 

5.1 Inclusief Indië 

 

Doelgroepen: 

• Leerlingen en docenten van VO en MBO. 

• Docenten en 2e en 3e jaars studenten van de lerarenopleiding geschiedenis. 

 

Het project Nederlands-Indië in Multiperspectief is omgedoopt tot Inclusief Indië en is op 1 

juni afgerond. Dit project wordt gefinancierd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en 

daarom beschreven bij Extern gefinancierde projecten (zie verder: Hoofdstuk 4.2). 

 

Na afronding van het project is de website Inclusiefindië.nl onderdeel geworden van het 

educatieve aanbod van het IHC. Het is geen statische website, maar één die voortdurend 

wordt uitgebreid en verrijkt. Er is gewerkt aan een compleet nieuwe lesreeks met 

opdrachten gekoppeld aan de tentoonstelling ONS LAND - dekolonisatie, generaties, 

verhalen. Zo sluit het online lesmateriaal en het ‘fysieke’  aanbod in Den Haag goed op 

elkaar aan. De koppeling is gerealiseerd door beeldmateriaal uit de tentoonstelling te 

gebruiken. Tegelijkertijd is er gewerkt aan een animatiefilm over de Bersiap. Het sluit aan 

op de actualiteit en de complexiteit van het onderwerp.  

 

In aansluiting op Inclusiefindië.nl zijn diverse workshops georganiseerd: 

Op 16 maart werd een online workshop gegeven bij Fontys Hogeschool Eindhoven, getiteld: 

Words matter! Waar sta jij in het dekolonisatiedebat?  

In het kader van de Internationaliseringsweek ging de workshop in op een korte 

geschiedenis van Nederlands-Indië, het dekolonisatiedebat en de gevolgen daarvan in de 

huidige samenleving. Het was een interactieve sessie, waarbij de 15 studenten mee konden 

discussiëren naar aanleiding van meerdere stellingen en een quiz.  

 

Op 10 juni is een tweede workshop georganiseerd, nu voor de Hogeschool van Rotterdam. 

Deze workshop is georganiseerd voor 2e en 3e jaars studenten van de lerarenopleiding 
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geschiedenis en gaat in op de geschiedenis van Nederlands-Indië, debatten in de klas en de 

positie van de docent zelf. Dezelfde workshop is nog eenmaal live georganiseerd voor zowel 

studenten als docenten.  

 

Geconstateerd is dat de inhoud van de workshops goed aansluit bij de behoeftes van de 

studenten. Enkele opmerkingen van de studenten naar aanleiding van de workshop waren: 

“Mooi materiaal dat online staat! Interessante invalshoeken, die een multiperspectief beeld 

geven. Online omgeving heel mooi! Noodzakelijke info voor leraren geschiedenis.” 

Het IHC heeft daarom met de Hogeschool van Rotterdam (HvR) een workshop ontwikkeld, 

getiteld Dekolonisatie in de klas, die blijvend onderdeel uitmaakt van het curriculum 

geschiedenis/maatschappijleer.  

De eerste gesprekken voor de doorontwikkeling en duurzame borging van de workshop 

binnen het aanbod van de HvR vonden eind 2021 plaats. De workshop is inmiddels 

duurzaam verwerkt in de cursus Koloniale geschiedenissen (de focus ligt zowel op de West 

als Oost) van de HvR. Volgens planning zal de eerste workshop in de periode april-mei 2022 

gegeven worden. Dan zal de eerste groep Museum Sophiahof bezoeken.  

De workshops bij de Fontys Hogeschool in Eindhoven worden eveneens in 2022 voortgezet.  

 

 
 

Klik op de afbeelding om de video over Inclusief Indië te bekijken. 

 

 

https://youtu.be/--QNekiMRyA
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5.2 Immersief theater Op klompen door de dessa 

 

Doelgroepen: 

• Leerlingen VWO+ (14-17 jaar). 

 

Het theaterstuk Op klompen door de dessa is een vrije vertaling van het gelijknamige boek 

van Hylke Speerstra over de ervaring van Nederlandse Indiëgangers tijdens de Indonesische 

Onafhankelijkheidsoorlog. Danny van Zuilen van Studio Immersief heeft de individuele 

verhalen in dit boek omgevormd tot een theaterstuk.  

Het IHC heeft samen met Beeld en Geluid Den Haag/HUMAN (B&G) - als partners van het 

project - een educatieve workshop ontwikkeld voor scholieren van het voortgezet onderwijs. 

Dit programma wordt voorafgaand aan de theatervoorstelling gegeven en dient als 

verdieping voor de deelnemende scholieren. Om de kwaliteit van de educatieve 

programma’s te garanderen zijn hiervoor twee medewerkers van B&G beschikbaar, 

afgewisseld met een educatiekracht van het IHC.  

 

De eerste Medialogica workshop is op 9 september 2021 gegeven in het Beeld en Geluid 

Den Haag voor een VWO+ klas (leeftijd 14-17) uit Den Haag. De reacties waren goed en 

met kleine aanpassingen kon er vanaf eind oktober 2021 een volledige workshop 

aangeboden worden. Medialogica is in eerste instantie bedoeld als aanvulling op de 

theatervoorstelling Op klompen door de dessa, maar kan ook op zichzelf geboekt worden 

via de website van Beeld en Geluid.  

 

De speeldata van de theatervoorstelling Op klompen door de Dessa in Den Haag, inclusief 

de educatieve workshops en de geplande Q&A met de makers, zijn in december 2021 verzet 

naar 2022. Dit vanwege de aangescherpte corona-maatregelen.  

 

5.3  Vertel Vrijheid Door 

 

Doelgroep: 

• Vmbo-scholen en jongeren in van 14 tot 17 jaar. 

 

De aanhoudende beperkingen vanwege corona zorgden ervoor dat het SMH ’40-’45 project 

Vertel Vrijheid Door niet in de oorspronkelijke vorm doorgang kon vinden voor het IHC. 

Halverwege juni heeft de financier, het vfonds, groen licht gegeven voor het aanpassen van 

het project. Zo kregen de herinneringscentra en oorlogsmusea, die geen schoolklas konden 

ontvangen, de kans om objecten te selecteren, opdat een spoken-word artiest er een 

muzikaal onderdeel van kon maken. Zo maakte ook het IHC als deelnemende partner 

onderdeel uit van het project als geheel.  

Het IHC heeft drie objecten beschikbaar gesteld die allemaal verband houden met de 

Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Dit Indisch erfgoed werd centraal gesteld in een 
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muzikale video. Zo werd het gekoppeld aan het thema Na 75 jaar vrijheid en kreeg het een 

plek binnen de grotere context van ‘Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog’.  

In oktober zijn de resultaten gelanceerd op www.vertelvrijheid.nl, waarop de veertien 

kennisclips van de deelnemende oorlogsmusea en herinneringscentra te zien zijn. 

Het doel is dat deze kennisclips, samen met een begeleidende lesbrief, docenten stimuleren 

om zelf een rap of spoken-word opdracht te maken.  

 

5.4 Edith Stein College – Speurtocht Persoonsvorming 

 

Doelgroep: 

• vmbo/mavo leerlingen. 

 

Het IHC organiseerde van september tot november samen met het Edith Stein college een 

programma voor het vak persoonsvorming. Studenten van 3 mavo maakten een eigen 

speurtocht in Den Haag. Middels deze speurtocht onderzochten leerlingen het diverse en 

multi-etnische karakter van de stad en hun eigen persoonlijke verbinding met Den Haag.  

Het IHC trad op als faciliterende partij (met een kick-off en afsluiting van het project in 

Museum Sophiahof). Daarbij presenteerde het IHC de geschiedenis van Nederlands-Indië in 

relatie tot de bredere migratiegeschiedenis van de regio Den Haag. 

Het IHC ziet dit programma als een opmaat naar een duurzame relatie met deze school.  

De ontwikkelde speurtochten zullen voortaan bij de introweek van brugklassen gebruikt 

worden.  

 

 

De samenwerking tussen het Edith Stein (ES) en het IHC op gebied van de Speurtocht 

Persoonsvorming is eind oktober afgerond. In totaal zijn er drie contactmomenten geweest 

waarop het IHC als faciliterende of inhoudelijke partner heeft opgetreden: de aftrap in 

september, een tussentijdse bijeenkomst begin oktober en een afsluitende bijeenkomst eind 

oktober. De samenwerking met het Edith Stein heeft de relatie tussen het IHC en de school 

versterkt. Zeker gezien de geografische nabijheid en de enorme verscheidenheid aan 

nationaliteiten bij het ES blijft deze school ook in de toekomst een belangrijke partner voor 

het IHC.  

Inhoudelijk bleek de uitgezette opdracht door het ES voor 3 mavo een grote inspanning. 

Desalniettemin zijn er mooie presentaties uit voortgekomen met sterke ideeën.  

Voor het IHC is de meerwaarde van dit project vooral het samenwerken met een moeilijk te 

bereiken doelgroep (mavo). Nu hebben drie groepen twee keer het museum bezocht, 

informatie gekregen over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië en 

kennisgemaakt met de persoonlijke verhalen van een gastspreker.  

 

5.5 Educatieve samenwerking met Rijksmuseum - Revolusi  

 

In vervolg op de bijeenkomst tussen het Rijksmuseum (RM) en het IHC/MHM over de 

aankomende tentoonstellingen Revolusi en Ons Land, hebben het IHC en het RM besloten 

http://www.vertelvrijheid.nl/
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op educatief vlak te gaan samenwerken. De plannen hiervoor zijn in de tweede helft van 

2021 uitgewerkt. De samenwerking is tweeledig:  

• De tentoonstelling Revolusi en de expertise van het IHC laten samenkomen in het - door 

het RM opgezette - educatieve project De Teekenschool take-over. Hier krijgen 

scholieren de kans om een eigen tentoonstelling samen te stellen als reactie op de op 

dat moment bezoekbare tijdelijke RM tentoonstelling. Het RM stelt daarvoor De 

Teekenschool beschikbaar. Zo bracht begin 2020 een school uit Amsterdam Zuidoost 

een eigen versie van de tentoonstelling Slavernij, die ze Zwart Goud hebben genoemd. 

Doel daarbij is om scholen uit krachtwijken een kans te geven bekend te worden met 

het museum, de tentoonstelling en educatie. Voor de tentoonstelling Revolusi worden 

het RM en het IHC kwartiermakers voor de educatieve lijn. Bij de take-overs wordt 

samengewerkt met het Edith Stein college in Den Haag. Er worden vijftien scholieren 

geselecteerd die deel gaan nemen aan de ontwikkeling van een eigen versie 

tentoonstelling Revolusi. Het project wordt uitgevoerd van februari tot april 2022, 

waarbij de leerlingen onder begeleiding van museumdocenten (RM), educatoren (RM en 

het IHC) en een onafhankelijke kunstenaar eigen kunstwerken ontwikkelen. Deze 

bijeenkomsten zullen zowel in De Teekenschool van het RM als in Museum Sophiahof 

plaatsvinden.  

• Het RM en het IHC ontwikkelen online leskaarten, die te gebruiken zijn op de website 

Thiemo onder redactie van ThiemeMeulenhoff. Deze leskaarten bevatten werkvormen, 

verdieping en extra opdrachten die door docenten als aanvulling op de bestaande lessen 

kunnen worden gebruikt. Het RM en IHC trokken bij dit project samen op, om uit 

bestaand materiaal nieuwe leskaartjes te maken voor Revolusi. De leskaarten zijn 

gekoppeld aan drie individuele video’s, waarbij drie verschillende perspectieven aan bod 

komen. Het lesmateriaal is in maart 2022 gepresenteerd. 
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6  Publieksprogramma’s 

 

Resultaten: 

• Het IHC is een zichtbare speler in het Indische oorlogserfgoedveld en organiseerde 

publieksactiviteiten in samenwerking met o.a. het 4 en 5 mei Comité Amsterdam 

Zuidoost, de partnerorganisaties in Museum Sophiahof, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, 

het Wereldmuseum Rotterdam, en Riboet Verhalenkunst. 

• Landelijke en internationale profilering van het IHC met online activiteiten. 

 

Algemeen 

Het IHC geeft via programmering op eigentijdse wijze betekenis aan de transnationale 

koloniale geschiedenis en houdt zo de herinnering levend en actueel en draagt het bij aan 

een completer en inclusiever beeld t.a.v. het koloniale verleden van Nederland-Indonesië.  

Ook draagt de publieksprogrammering bij aan een stevige positionering van het IHC als dé 

speler en samenwerkingspartner op het gebied van deze geschiedenis anno nu. In de kern 

staan uitwisseling, kennis, verbinding, participatie, verdieping en reflectie centraal.   

 

Vanwege coronamaatregelen zijn er pas vanaf de zomer weer regelmatig 

publieksactiviteiten georganiseerd in Museum Sophiahof, maar ook daarbuiten. Alleen voor 

de groepsgrootte golden nog beperkingen. Wat het IHC meeneemt van de ‘coronatijd’ is het 

hybride evenement, waarbij er publiek in de zaal zit en er tegelijkertijd een 

livestream/videoregistratie gedaan wordt. De ervaringen hiermee zijn positief. Zo keken 

online meer dan 700 mensen, wereldwijd, naar de Indiëlezing op 25 september. Normaliter 

kunnen er in de zaal van de Oba maximaal 200 mensen. Hetzelfde gold voor de Indische 

Salon: Moesson Live. In ieder geval was het publiek in de tweede helft van 2021 nog niet 

livestream-moe. Men vindt het vaak zelfs prettig om een evenement thuis te kunnen volgen 

of op een ander moment terug te kunnen kijken. Een bijkomend voordeel is dat mensen 

over de hele wereld meekijken en het contact met Indonesië makkelijker te realiseren is. 

Van belang is wel dat er ook interactie met de mensen thuis is.    

 

Het IHC heeft het plan uitgewerkt om vaste rubrieken een terugkerend onderdeel van de 

programmering te laten zijn. Met drie Indische Salons op de planning en plannen voor Café 

Riboet en Blinde vlekken in 2022 als randprogrammering voor de semipermanente 

tentoonstelling Ons Land, wordt dat plan in gang gezet.  
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Samenwerkingen voor programmering  

 

Het IHC hanteert nog altijd het concept van de Indische Salon, waarbij anderen 

(verenigingen, organisaties, individuen etc.) op basis van een eigen programma-idee 

invulling geven aan een Indische Salon. En dat gebeurt in samenwerking met het IHC. 

Zo komen er diverse onderwerpen en invalshoeken aan bod. Het IHC coördineert de 

organisatie van de Salons. In oktober 2021 heeft het IHC voor de Indische Salon een nieuw 

logo en beeldmerk laten ontwerpen, herkenbaar en makkelijk bruikbaar op verschillende 

kanalen.  

 

Het IHC heeft in samenwerking met twee Haagse agenten De Indische fietstour ontwikkeld.  

Op 14 augustus was er een try-out fietstour door Den Haag, ontwikkeld door twee Haagse 

politieagenten en het IHC. De fietstocht ging langs 12 Indische hotspots waar het verhaal 

en/of de geschiedenis van de plek verteld wordt. Het thema is: op zoek naar de Indische 

identiteit in Den Haag, waarbij het persoonlijke verhaal centraal staat. De tour werd met 

een groep van 10 genodigde gasten getest. Op basis van de test werd de tour daar waar 

nodig aangepast, zodat hij aan het publiek kan worden aangeboden. Op dit moment liggen 

er plannen voor een boekje en/of podcast om de fietstour zelf te kunnen fietsen. De tours 

met gids zullen in het voorjaar van 2022 worden opgepakt.  

 

Het IHC en het Rijksmuseum hebben in het laatste kwartaal van 2021 de handen ineen 

geslagen om in 2022 samen een programma organiseren in Museum Sophiahof als 

randprogrammering voor Revolusi en Ons Land. Dit evenement is onderdeel van een 

programmareeks die het Rijksmuseum op vijf plekken door het hele land organiseert. Het 

thema sluit aan op (een onderdeel uit) beide tentoonstellingen waarbij het educatieproject 

(zie educatie) ook een rol krijgt.   

 

Het IHC en Riboet Verhalenkunst hebben samen plannen ontwikkeld voor vier programma’s 

in Museum Sophiahof, die inhoudelijk ingaan op de thematiek van Ons Land. Riboet 

Verhalenkunst heeft hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij een fonds. 

 

Overzicht van de publieksprogramma’s van 2021 

 

Online Haagsch college: Revolusi, in gesprek met David Van Reybrouck 

Tijdens een speciale livestream van het Haagsch College ging Van Reybrouck op 25 januari 

in gesprek met Thomas van Zijl en met de kijker thuis. Vanuit poppodium Het Paard 

vertelde Van Reybrouck waarom hij nu op een andere manier kijkt naar de dekolonisatie 

van Indonesië en de rol van Nederland hierin. Welke lessen hebben zijn onderzoek hem 

geleerd? En hoe pak je zo’n gevoelig onderwerp aan als buitenstaander?  

Het IHC werkte samen met het Haagsch college en kon zo zijn achterban korting aanbieden 

voor het Online Haagsch College. (Aantal kijkers: 1500). 
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Indische Boekencafés ‘Tweestrijd’ 

Ter gelegenheid van de online Boekenweek (6-14 maart) organiseerde het IHC een driedelig 

Indisch Boekencafé. Het thema van de Boekenweek luidde Tweestrijd, een thema dat 

onlosmakelijk is verbonden met de Indische literatuur, fictie en non-fictie. Een tweestrijd 

tussen toen en nu, tussen hier en daar, tussen Nederland, Indië en Indonesië. 

 

In het Indisch Boekencafé werd het thema tweestrijd verder onderzocht, waarbij 

verschillende schrijvers uitgenodigd waren om over hun (pas verschenen) boek in gesprek 

te gaan met een recensent Ricci Scheldwacht én het publiek. Centraal stonden: 

-    Lara Nuberg en Lala Bohang met hun autobiografische boek In haar voetsporen. 

-    Het concubinaat in Java in de negentiende eeuw in Dido Michielsens historische roman 

Lichter dan ik. 

-    Jan Brokken met zijn pas verschenen de Tuinen van Buitenzorg over zijn zoektocht naar 

het Indië van zijn moeder in Buitenzorg en Makassar. 

 

Het publiek is bereid om via deze online-weg aan te sluiten en dat is goed om te weten. Ook 

heeft het IHC met de boekencafés nieuwe groepen bereikt, waaronder een jonger publiek. 

De drie cafés werden goed ontvangen en er was een goede wisselwerking met het publiek. 

(totaal aantal deelnemers: 200) 

 

Meet-up: de Oost 

Op 27 mei organiseerde het IHC, in samenwerking met de Wereld van de Oost en Beeld en 

Geluid Den Haag de Meet-up van de Oost. In de aanloop naar het programma is toegewerkt 

naar een inhoudelijk programma, over makerschap en ervaringen op de set en achter de 

schermen. Lara Nuberg ging in gesprek met acteur Martijn Lakemeijer en crewmember 

Esmée Jacobs, over hun persoonlijke connectie met de Oost, Nederlands-Indië en de 

onafhankelijkheidsoorlog. Uit dit gesprek bleek wederom dat er nog weinig bekend is over 

dit onderwerp in Nederland en dat het goed is dat er weer een stap is gezet met de 

grootschalige filmproductie De Oost. Arnoud Arps plaatste de film in een bredere context, 

door een beknopte geschiedenis van de Nederlandse speelfilm en Nederlands-Indië te 

schetsen. De professionele kwaliteit van de livestream in combinatie met de setting is terug 

te zien in de kijkcijfers. Er zijn in totaal 555 IP-adressen aan de stream gelinkt. Veel 

mensen keken met z’n tweeën. Daarbij was het publiek divers: jong en oud en ook 

internationaal publiek. 

Totaal aantal deelnemers: 550-1000 

 

Depokkers. Een inkijkje in de tentoonstelling 

Vanaf juli kon het IHC weer een beperkt publiek op locatie ontvangen. De eerste ‘live’ 

bijeenkomst van het IHC was Depokkers. Een inkijkje in de tentoonstelling op 10 juli. De 

tentoonstelling Depokkers werd op deze manier opnieuw onder de aandacht gebracht. 

Tijdens dit programma vertelde Nonja Peters over haar nieuwste boek over Depok en 

werden Gino Brouwer en Barbara Zuidema door Margaret Leidelmeijer geïnterviewd aan de 

hand van hun documentaire over de familie Jonathans uit Depok. Er waren veel families uit 
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Depok aanwezig en een aantal van hen vond het fijn om een eigen verhaal te kunnen delen. 

Na afloop kon het publiek de tentoonstelling bezoeken en napraten met een hapje en 

drankje.  

Totaal aantal deelnemers: 45 

 

Indische fietstour door Den Haag 

Op 14 augustus was er een pilot  fietstour door Den Haag, ontwikkeld door twee Haagse 

politieagenten samen met Lisa Aarsen van het IHC. De fietstocht gaat langs 12 Indische 

hotspots waar het verhaal en/of de geschiedenis van de plek verteld wordt. Het thema is: 

op zoek naar de Indische identiteit in Den Haag, waarbij het persoonlijke verhaal centraal 

staat. De tour wordt met een groep van 10 genodigde gasten getest. Op basis van de test 

wordt de tour daar waar nodig aangepast, zodat hij aan het publiek kan worden 

aangeboden. Op dit moment liggen er plannen voor een boekje en/of podcast om de 

fietstour zelf te kunnen fietsen. Wegens de aankomende winter is het aanbieden van een 

individuele fietstocht een leuk en duurzaam alternatief.  

 
 

Herdenkingsbijeenkomst: De Oorlog Dichtbij 

Op 15 augustus organiseerde het IHC samen met stichting Pelita de 

herdenkingsbijeenkomst met als thema De Oorlog Dichtbij. Fotografie, verhaal en 
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dichtkunst kwamen voorbij in het programma, voorafgaand aan de uitzending op NPO1. Aan 

het einde van het programma konden mensen een bloemetje achterlaten bij het miniatuur 

monument. Het samen stilstaan bij het einde van de oorlog werd voelbaar gewaardeerd.  

Totaal aantal deelnemers: 50 

 

 
 

10e Indiëlezing: Van ver gekomen - De migratie van Chinezen uit Indonesië naar 

Nederland  

Op 25 september vond de 10de editie van de Indië Lezing in de OBA in Amsterdam plaats. 

Naast het publiek in de zaal kon men het programma via een livestream volgen. 

De Indië Lezing is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het 4en5 mei Comité 

Amsterdam Zuidoost en het Indisch Herinneringscentrum stil staan bij de overgave van 

Nederlands-Indië naar Japan in maart 1942 en de gevolgen daarvan. 

In deze Indiëlezing stond de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië en hun migratie 

van Indonesië naar Nederland centraal. Wat waren hun beweegredenen om naar Nederland 

te komen? En hoe ging het hier? Patricia Tjiook-Liem, CIHC, nam het publiek mee naar deze 

boeiende, soms onbekende, migratiegeschiedenis. De moderator Lina Sidarto interviewde 
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mevrouw Twie Tjoa en de heer Han Sing Liem, die in een tafelgesprek hun persoonlijke 

verhalen vertelden. Het programma werd omlijst door Chinese muziek. 

Totaal aantal deelnemers: 150 en 700+ online views 

 

Online talk ‘From colonial labour to future opportunities: New perspectives for the 

coal mining heritage in Sawahlunto (Indonesia)’ 

In het kader van de Week van de Geschiedenis heeft de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed 

op 21 oktober in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum en historici en 

erfgoedspecialisten uit Indonesië een online talk georganiseerd. De deelnemers waren: prof. 

Erwiza Erman (LIPI), Rahmat Gino Sea Games and Sevly Eka Putri (erfgoedspecialisten van 

de Gemeente Sawahlunto), Jean Paul Corten (RCE) en Margaret Leidelmeijer. Onder leiding 

van de moderator Remco Raben werden de mogelijkheden voor nieuwe ideeën verkend via 

pitches en discussie. Margaret Leidelmeijer heeft in haar pitch het idee gepresenteerd om in 

de stad Sawahlunto een herinneringslocatie in te richten voor de Indonesische en 

Nederlandse (en Europese) slachtoffers van de gedwongen arbeid aan de Pakan 

Baroespoorlijn.  

Totaal aantal views: 100 

 

Indische Salon: Moesson Live! 

Op 27 augustus werd er een feestelijke Indische Salon georganiseerd in samenwerking met 

Moesson. Centraal stond het 65-jarig bestaan van Moesson. Het programma vormde een 

terugblik op de afgelopen 65 jaar van het tijdschrift. Er waren verschillende sprekers en er 

was muziek. Het programma werd gepresenteerd door Vivian Boon, de huidige 

hoofdredacteur van Moesson. Er werd tevens een livestream en registratie gemaakt.  

Totaal aantal deelnemers: 50 + 991 online views 

 

Café Riboet ‘Alleen nog dit…’ - Museum Sophiahof 

Op 20 september organiseerden het IHC en Riboet Verhalenkunst een nieuwe editie van  

Café Riboet, getiteld: Alleen nog dit…. In deze editie stonden brieven, dagboeken en andere 

tastbare getuigenissen uit de periode 1945-1950 in Indonesië en Nederland centraal. 

Zanger Sjors van der Panne trad op en was gast in het programma. Onderzoeker Eveline 

Buchheim van het NIOD vertelde over het project ‘Getuigen & Tijdgenoten’. Huiscolumnist 

Ellen Deckwitz dook in het thema ’75 jaar vrijheid’.  Vertellers uit het publiek werden van 

harte uitgenodigd om ook hun ervaringen – uit eerste of tweede hand – uit de na-oorlogse 

periode te vertellen. 

Totaal aantal deelnemers: 40 (max. aantal i.v.m. corona)   

 

Indische Salon: Uit Indonesië. Werken aan een toekomst in Ede – Cultura Ede 

Op 25 oktober vond er een Indische Salon in Ede plaats. Het IHC werkte samen met de 

Indische Vrienden van Ede. Het programma in Cultura startte met een korte lezing door 

Margaret Leidelmeijer over de achtergronden van de migratie naar Nederland en in het 

specifiek Ede. Drie generaties van een Molukse en een Indische familie vertelden hun 

verhaal over de aankomst en het leven in Ede. Het programma werd omlijst door muziek. 
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Ook was de tentoonstelling Herinneren en Verbinden van het IHC tijdelijk te zien. De zaal 

was uitverkocht.  

Totaal aantal deelnemers: 200 

 

Online Indische Salon: Onze voorvaders van het KNIL 

Vanwege corona was het begin december wederom niet mogelijk om op een veilige manier 

een Indische Salon in de zaal te organiseren. Daarom werd voor de webinar-vorm gekozen. 

Het webinar begon met een lezing van Vilan van der Loo over generaal Frits van Daalen 

(1863-1930), volgens haar de belangrijkste Indische KNIL-man van zijn tijd. Vervolgens 

legde Maarten Fornerod van de Indische Genealogische Vereniging (IGV) in zijn presentatie 

Een duik in de archieven: waar vind ik wat? uit hoe we meer kunnen vinden over een 

militaire voorvader. Het online publiek deed actief mee met het stellen van vragen in de 

chat. 

Totaal aantal deelnemers: 52 
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Café Riboet ‘Haagse Huizen van Aankomst’ – Museum Sophiahof 

Op 13 december stond Café Riboet geheel in het teken van Haagse Huizen van Aankomst. 

Aangezien er slechts een klein publiek aanwezig mocht zijn, is het programma ook in 

livestream uitgezonden. De sprekers waren onder andere Yvonne Keuls, Ronald Anthonio, 

Lisa Aarsen en Chafina Bendhaman.  

Aantal deelnemers: 30 (max. aantal i.v.m. corona) 

 

 

7. Extern gefinancierde projecten 

 

Van de projecten van het IHC, zijn een er een aantal extern of middels een projectsubsidie 

van het ministerie van VWS gefinancierd. Hieronder is een korte opsomming gegeven van 

die projecten. Elk project heeft aan het eind een eigen verslaglegging richting financier.  

 

7.1 350.000 mensen kwamen over zee (Huizen van Aankomst) 

 

Resultaten: 

• Het IHC heeft een landelijk project met een landelijke publiekscampagne succesvol 

uitgevoerd. 

• De resultaten (podcasts, verhalen, films, theater, etc.) zijn gepubliceerd op de website 

www.huizenvanaankomst.nl. 

• Publicatie 75 Huizen van Aankomst (1e, 2e druk). 

• Vergrote landelijke bekendheid van het IHC door PR campagne met groot bereik. 

• Huizen van Aankomst was een van de onderdelen van NOS-programma Van Jakarta naar 

Rotterdam. 

• Samenwerking met Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 en Nationaal 

Comité 4 en 5 mei voor nationaal publieksevenement op 15 augustus. 

 

Het project is in december 2020 afgerond. De tweede editie van het herziene boekje 75 

Huizen van Aankomst is in februari 2021 uitgekomen.  

Na de accountantscontrole in mei zijn de verantwoordingen van het project ingediend bij de 

fondsen. Het project is volledig afgehandeld en de laatste verrekeningen hebben 

plaatsgevonden. 

 

Met financiële steun van: vfonds, Gravin van Bylandtstichting en het Prins Bernard  

     Cultuurfonds. 
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7.2 Nederlands-Indië in Multiperspectief (Inclusief Indië) 

 

Resultaat: 

• Educatieve website Inclusief Indië met toolkit van lesmateriaal voor leerlingen en 

docenten van VO en MBO. 

 

De einddatum van het project was 1 juni 2021. Het IHC werkt heeft in juni de 

verslaglegging en financiële verantwoording bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei ingediend. 

Eind november werd de accountantscontrole bij het Nationaal Comité uitgevoerd. 

Er is nog geen officiële vaststelling van het project ontvangen. 

 

Met financiële steun van: Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

 

7.3 Podcast serie Vrouwenkorps KNIL: Mijn Oma de Soldaat 

 

Resultaat: 

• Vijfdelige podcastserie Mijn Oma de Soldaat, die meer dan 60.000 keer beluisterd is. 

 

Het vfonds en de Gravin van Bylandtstichting hebben subsidie verleend voor het maken van 

een serie van 5 podcasts over het Vrouwenkorps KNIL (VK KNIL). De maker van de 

podcastserie is Jorien Wallast. 

 

Jorien Wallast heeft haar oma, die diende in het Vrouwenkorps KNIL geïnterviewd. Dat is 

het basismateriaal voor de serie, getiteld Mijn Oma de Soldaat. 

De podcastserie is in september afgerond en wordt via het YouTube kanaal van het IHC en 

ook via het platform van KRO-NCRV uitgezonden. De uitzendingen werden bij de start 

ondersteund door een uitgebreide publiciteitscampagne. Inmiddels is er meer dan 60.000 

keer naar de podcasts geluisterd. 

 

Op 1 december 2021 is de projectevaluatie en -verantwoording ingediend bij het vfonds. 

Het project is begin februari 2022 vastgesteld. 

 

Met financiële steun van: vfonds, Gravin van Bylandtstichting. 

 

7.4  Semipermanente tentoonstelling Ons Land 

 

Resultaat: 

• Semipermanente tentoonstelling ONS LAND – Dekolonisatie, generaties, verhalen voor 

min. 5, max. 7 jaar in Museum Sophiahof. 

 

Het IHC en het MHM hebben in 2021 gewerkt aan het ontwerp en de bouw van de 

semipermanente tentoonstelling in Museum Sophiahof. De tentoonstelling is op 8 februari 

2022 geopend voor publiek.  
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In de tentoonstelling Ons land wordt voor de eerste maal het complete beeld van de 

Nederlands- Indische en Molukse gemeenschappen samengebracht: de effecten van 

kolonisatie, oorlog en dekolonisatie op hun levens toen en nu, hun positie in de Nederlandse 

samenleving en ten opzichte van elkaar. Met als doel dit beeld voor henzelf en anderen te 

verhelderen en te duiden. Met ruimte voor diverse toekomstperspectieven en daardoor ook 

voor verbinding. 

 

In de projectgroep zaten medewerkers van het IHC (Margaret Leidelmeijer, Jurriaan Koning 

en Jill Bakker) en het MHM (Huib Akihary en Wim Manuhutu). Er heeft afstemming 

plaatsgevonden met de stuurgroep, bestaande uit de voorzitter Riemer Knoop en de leden 

Alexander Scholtes, Lydia Sahetapy Engel, Yvonne van Genugten en Henry Timisela; de 

adviescommissie, bestaande uit de leden prof. dr. Fridus Steylen en prof. dr. Remco Raben. 

In september is het definitief ontwerp van KossmanndeJong voorgelegd aan de stuurgroep, 

die er positief op heeft gereageerd. Tevens heeft er een klankbordbijeenkomst 

plaatsgevonden van de contentgroep met Indonesische vakgenoten. Het gesprek is 

aangegaan met Jos Wibosono (historicus), Linawati Sidarto (journalist), Hasti Tarekat 

(erfgoedspecialist) en Aboeprijadi Santoso (journalist). 

 

Met het Rijksmuseum is er een informatie-uitwisseling geweest met betrekking tot de 

tentoonstelling Revolusi van het Rijksmuseum, die open gaat op 22 februari 2022 en de 

tentoonstelling ONS LAND. Er zijn afspraken gemaakt voor een duurzame samenwerking. 

 

Conversation Piece: Mooi Indië 2.0 

Mooi Indië 2.0 is opgebouwd uit verschillende stukken olieverf op 
doek, gegoten in polyester. De stukken zijn geknipt uit zogenaamde 
Mooi Indië doeken afkomstig uit Indonesië en gemaakt voor de 
toeristenindustrie. De doeken die hier zijn gebruikt, zijn niet uniek of 
kostbaar en kunsthistorisch van weinig waarde, maar hebben voor 
de Indische gemeenschap wel een emotionele betekenis.  
Het object maakt deel uit van de tentoonstelling Ons Land. 

Inhoud en vormgeving: Margaret Leidelmeijer en Merel Leidelmeijer 

In samenwerking met Emile Estourgie (edelsmit/vormgever) 

Met dank aan Tina Kwa 

 

Met financiële steun van: Ministerie van VWS 
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7.5  Programma Indisch Erfgoed Digitaal (PIED) 

 

Resultaat:  

• Webportaal Het Indisch Geheugen voor de toekomst met Educatief Platform. 

 

Het ministerie van VWS heeft in december 2021 een 3-jarige projectsubsidie toegekend 

voor het Programma Indisch Erfgoed Digitaal. Dit programma wordt bekostigd uit de Extra 

impuls Collectieve Erkenning Indische Gemeenschap.  

 

Het IHC gaat een publieks webportaal maken met een Educatief Platform, getiteld Het 

Indisch Geheugen voor de Toekomst. 

 

Voor het programma, dat op 1 januari 2022 van start is gegaan, zijn drie 

projectmedewerkers aangesteld: 

 

Projectleider (0,4 fte) 

Collectiespecialist (0,8 fte) 

Educatief Medewerker (0,4 fte) 

 

Met financiële steun van: Ministerie van VWS  
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8 Financiële ondersteuning projecten en activiteiten 

 

Projecten en activiteiten van het IHC werden in 2021 mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Bedankt! 


