
 

1 
 

Stichting Indisch Herinneringscentrum 

Jaarverslag 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutaire naam: Stichting Indisch Herinneringscentrum 

Vestigingsplaats: Den Haag (Sophialaan 10, 2514 JR) 

Rechtsvorm:  Stichting 

 

 

 

  



 

2 
 

Inhoudsopgave 

A. Omschrijving doelstelling .......................................................................................................... 3 

B. Bestuur en directie stichting Indisch Herinneringscentrum ............................................... 4 

C. Verslag van de activiteiten en bereikte resultaten .............................................................. 5 

Voorwoord ........................................................................................................................................... 5 

Managementsamenvatting ..................................................................................... 5 

1. Kennisloket: Digitale media en Kenniscentrum IHC ............................................... 7 

2. Web-statistieken .............................................................................................. 8 

3. Educatie .......................................................................................................... 9 

4. Tentoonstelling ‘Het Verhaal van Indië’ ................................................................ 9 

 4.1 Het Verhaal van Indië (p.9) 

 4.2 Vechten voor Vrijheid. De verschillende gezichten van verzet (p.10)  

5. Samenwerking met andere organisaties ............................................................ 11 

5.1 St. Tentoonstellingen Sophiahof/Museum Sophiahof/St. Beheer Sophiahof (p.11) 

5.2 Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 en Nationaal Comité 4 en 5 mei (p.12) 

5.3 UvA: Leerstoel Indisch Herinneringscentrum (p.12) 

5.4 Herinneringscentra en SMH 40-45/Platform WOII (p.13) 

5.5 Haagse Instellingen p.13);  

5.6 DANS (p.14) 

6. Publieksprogrammering ................................................................................... 14 

6.1 Café Riboet (p.14)  

6.2 Vrijheidsmaaltijd (p.15)  

6.3 Indische Salons (p.15)  

6.4 Nationale Indiëherdenking op 15 augustus (p.16)  

6.5 Indië Next (p.16) 

6.6 Blinde Vlekken (p.17)  

6.7 Overige programma’s (p.17) 

7. Personeel & Organisatie .................................................................................. 18 

7.1 Financieel (p.18) 

7.2 Personeel (p.19) 

8. Extern gefinancierde projecten ......................................................................... 19 

8.1 Tentoonstelling Verzet: Vechten voor vrijheid (p.19) 

8.2 Kwaliteitsimpuls Educatie (p.22) 

8.3 Huizen van Aankomst (p.23) 

8.4 Nederlands-Indië in Multiperspectief (p.24) 

8.5 30 dagen op zee (p.25) 

8.6 LIFEs: My Story, Shared History (p.27) 

9. Financiële ondersteuning projecten en activiteiten .............................................. 29 



 

3 
 

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 Nederlands-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 Nederlands-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 en Molukse gemeenschappen en de Nederlandse samenleving. 

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 Nederlands-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 

Nederlands-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 [conform statuten] onder meer te verwezenlijken door: 

1. Het opzetten en in stand houden 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, afgetreden op 15-8-2019) 

Vice Admiraal b.d. 

 

Jim van der Meer Mohr (bestuurslid tot 15-8-2019; voorzitter v.a. 15-8-2019) 

Fine Art Consultant 

 

René Laurens (secretaris/penningmeester)  

Commandeur (A) b.d. 

 

Alexander Scholtes (bestuurslid) 

Public Affairs adviseur Royal Schiphol Group 

 

Roel Dagevos (bestuurslid) 

Commissaris bij Bartosz ICT 

 

Henk Itzig Heine (bestuurslid) 

Schout-bij-nacht b.d. 

 

Magda Wallenburg (bestuurslid v.a. 16-1-2019) 

Cultuurbewaker en geestelijk/spiritueel begeleider Stichting Woonzorgcentrum Raffy 

 

Directie  

     

Yvonne van Genugten (directeur) 
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C. Verslag van de activiteiten en bereikte resultaten 

 

Voorwoord 

Tijdens de totstandkoming van dit jaarverslag is in de wereld – en dus ook in Nederland - de 

Corona-crisis uitgebroken. In dit verslag zijn ook activiteiten en projecten benoemd, die 

over de jaargrens heengaan en tijdens deze crisisperiode worden uitgevoerd. Dat geldt 

natuurlijk ook voor alle activiteiten in het Jaarplan 2020 van het Indisch 

Herinneringscentrum. Het IHC verwacht nu dat de realisatie in 2020 niet geheel conform 

planning zal verlopen.   

 

 

Managementsamenvatting 

 

Kwartiermaker Museum Sophiahof 

In 2019 was het Indisch Herinneringscentrum (IHC), als kwartiermaker voor Museum 

Sophiahof – van Indië tot Nu, nog altijd de hoofdhuurder en beheerder van het gebouw. De 

eerste helft van 2019 stond in het teken van de verbouwing van Museum Sophiahof tot 

pleisterplaats (centrale herinnerings- en ontmoetingsplek) voor de Indische en Molukse 

gemeenschappen. Deze tijdelijke (extra) taken van het IHC, alsmede de daarvoor 

aangestelde personeelsleden, vielen buiten de scope van de instellingssubsidie en zijn via 

projectsubsidies gefinancierd. 

 

Gedurende het jaar is gewerkt aan de organisatorische inrichting binnen Museum Sophiahof. 

Er heeft veel overleg plaatsgevonden tussen de partners van de collectieve erkenning en het 

ministerie van VWS. Dit heeft geleid tot de oprichting van twee nieuwe stichtingen: 

Stichting Tentoonstellingen Sophiahof (STS) en Stichting Beheer Sophiahof (SBS).  

Per 1 januari heeft het IHC zijn taken als beheerder van het pand Museum Sophiahof 

overgedragen aan SBS. Per 1 april 2020 heeft het interim-bestuur het stokje overgedragen 

aan het nieuwe bestuur en is de huurovereenkomst overgegaan op SBS. Er is  daarbij enige 

vertraging opgetreden in de overdracht van de overige contracten. Die overdracht zal in het 

eerste kwartaal van 2020 geleidelijk aan doorgevoerd worden. De organisatorische 

constellatie binnen Museum Sophiahof is eind 2019 ingericht. 

 

De verbouwing is medio 2019 succesvol afgerond en op 27 juni werd ‘Museum Sophiahof – 

van Indië tot nu’ officieel geopend door Koning Willem Alexander. Vanaf 28 juni is het 

museum open voor bezoekers. De (tijdelijke) openingstentoonstelling ‘Vechten voor 

Vrijheid. De Verschillende Gezichten van Verzet’ is gezamenlijk ontwikkeld door het IHC 

samen met het Moluks Historisch Museum (MHM). Vanwege vertraging bij de  verbouwing 

van Museum Sophiahof is de aanvankelijke opening, die gepland was in 2018 (Jaar van 

Verzet), uitgesteld. Eind 2019 is samen met het MHM een start gemaakt met de 

ontwikkeling van de semi-permanente overzichtstentoonstelling.  

In het eerste half jaar bezochten bijna 9.000 mensen het museum. Daarmee lopen we iets 

achter op de verwachting voor het eerste jaar (20.000). Museum Bronbeek, waar nog altijd 

de gezamenlijk tentoonstelling ‘Het Verhaal van Indië’ te zien is, werd bezocht door een 

kleine 44.000 personen; bijna 2.000 meer dan het jaar daarvoor.  
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Kenniscentrum en netwerkorganisatie 

Het IHC was in 2019 goed in staat om steeds meer gestalte te geven aan de herinnerings- 

en ontmoetingsfunctie, de scholings- en educatieve functie, de museale en kennisfunctie. 

Met daarbij een bundeling van krachten vanuit het IHC en het MHM met hun achterban én 

met volledig behoud van en respect voor ieders onafhankelijkheid en verscheidenheid.  

 

Als een van de vijf nationale herinneringscentra van de WO II, naast Kamp Westerbork, 

Kamp Vught, Kamp Amersfoort en het Oranjehotel, is het IHC niet alleen in Den Haag 

actief, maar ook landelijk. Het IHC onderhield ook dit jaar duurzame relaties met diverse 

organisaties, vrienden, vrijwilligers en betrokkenen. Daarnaast werd het Haagse netwerk 

uitgebreid. Als actieve netwerkorganisatie leverde het IHC expertise en kennis aan anderen. 

Het IHC opende dit jaar zijn kenniscentrum met onder andere ‘30 Dagen op zee’ 

(Kenniscentrum Repatriëring), de collectie Bussemaker en ‘Indië in Oorlog’. Het 

kenniscentrum is voor publiek toegankelijk en wordt heel goed bezocht. Het voorziet 

duidelijk in een behoefte van de Indische gemeenschap om onderzoek te doen naar het 

persoonlijke familieverhaal. 

Het webportaal ‘Indië in Oorlog’ is in 2019 geheel vernieuwd en technisch ondergebracht bij 

het Netwerk Oorlogsbronnen. Via het kenniscentrum en de vernieuwde IHC corporate 

website wordt ‘Indië in Oorlog’ extra onder de aandacht gebracht bij het publiek als 

waardevolle bron voor het zoeken naar informatie over de WO II in Nederlands-Indië. De 

website en social media van het IHC worden actief bezocht en er vindt veel interactie plaats 

met de 2e, 3e en 4e generatie via de social media. In feite wordt het IHC steeds interactiever.  

 

Educatie 

Educatie is gericht op het onderwijs, maar ook op volwassenen die vanuit een persoonlijke 

motivatie of familieband zich verdiepen in de geschiedenis van WO II in Nederlands-Indië en 

de gevolgen daarvan. Het IHC had ook dit jaar speciale aandacht voor docenten (in 

opleiding). Zij weten het IHC als kenniscentrum steeds beter te vinden, zo blijkt uit de goed 

bezochte docentendagen. Het IHC heeft zich voor uitvoering in 2020 ook aangesloten bij het 

Cultuurmenu en de Cultuurschakel, die de museumbezoeken van scholen in de Haagse regio 

coördineren. Zowel in Den Haag als in de regio Amsterdam werkte het IHC mee aan het 

educatieve programma ’Koloniale Sporen in mijn Buurt’.  

 

In de afgelopen twee jaar was het IHC intensief betrokken bij de Kwaliteitsimpuls Educatie 

van Stichting Musea en Herinneringscentra 1940-1945 (SMH). De educatoren van de 14 

instellingen hebben een toolkit aan educatieve materialen en handreikingen ontwikkeld. Het 

afsluitende programma vond plaats in Museum Sophiahof. 

 

Publieksprogrammering 

Het IHC organiseert (zelfstandig of in samenwerking met anderen) publieksactiviteiten door 

het jaar heen. Er werden - zowel in Den Haag als op meerdere locaties in het land - 

publieksprogramma’s georganiseerd, onder andere in Vlissingen, Leiden, Amsterdam, 

Rotterdam en Apeldoorn. Programma’s van het IHC worden goed bezocht en zijn vrijwel 

altijd volgeboekt.  
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Ook in 2019 zetten het IHC en Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 (Stichting 

Herdenking) hun samenwerking voort voor het programma van de Nationale 

Indiëherdenking. Immers, de kracht -en daarmee de bekendheid van de activiteiten- zit 

hem in de herhaling. De #Ik herdenk campagne is nu een vast onderdeel en de Melati staat 

inmiddels bekend als hét symbool voor de herdenking.  

 

Voor het lustrumjaar 2020 (75 jaar Vrijheid) werden plannen ontwikkeld waarbij het IHC 

zich zoveel mogelijk heeft verbonden met de reeds bestaande initiatieven vanuit Platform 

WO II, SMH, Nationaal Comité 4 en 5 mei en het vfonds. In 2020 is het 75 jaar geleden dat 

de Tweede Wereldoorlog op 15 augustus 1945 eindigde in Nederlands-Indië en daarmee in 

het gehele koninkrijk. Om deze dag extra onder de aandacht te brengen werkten het IHC en 

Stichting Herdenking al in 2019 samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan de 

organisatie van een NOS televisie-uitzending vanuit Rotterdam op de avond van de 

Nationale Indiëherdenking in 2020.  

 

In het vervolg van dit jaarverslag wordt een meer specifieke toelichting gegeven op de 

uitvoering van het jaarplan van het IHC in 2019 en de resultaten daarvan. Dit is gekoppeld 

aan de financiële realisatie zoals vastgelegd in de jaarrekening. 

 

 

1. Kennisloket: Digitale media en Kenniscentrum IHC 

 

Nieuwe corporate website 

Ontwerpwerk in Den Haag heeft eind 2018 de nieuwe corporate website gebouwd in 

samenspraak met de staf van het Indisch Herinneringscentrum. De vernieuwde site is begin 

april 2019 live gegaan. 

 

Kenniscentrum Indisch Herinneringscentrum 

Op 10 oktober 2019 is het Kenniscentrum IHC in Museum Sophiahof officieel geopend. Het 

was de dag van de lancering van ’30 Dagen op zee’, dat via een museumtafel te raadplegen 

is. Tevens werd de promotiefilm van Indië in Oorlog vertoond en werd de collectie 

Bussemaker voor publiek toegankelijk. 

 

Het kenniscentrum biedt het publiek toegang tot: 

  

Informatie over de Nederlands-Indische repatriëring 

Op de museumtafel ’30 dagen op zee’ is achtergrondinformatie te vinden over de 

Nederlands-Indische Repatriëring (de reis, verhalen, beeldmateriaal) en men kan de 

beschikbare collectie repatriëringslijsten raadplegen. Men kan ook de collectie van kopie 

repatriëringslijsten, afkomstig van het Nederlandse Rode Kruis, ter plekke raadplegen. 

De collectie Bussemaker  

Dr. ir. Herman Bussemaker (1935-2015) heeft tijdens zijn leven een leidende rol gespeeld 

binnen de Nederlands-Indische gemeenschap. Hij was onder andere voorzitter van de 

Vereniging Kinderen uit de Japanse bezetting en Bersiap 1941-1949 en van het Indisch 

Platform. Tevens is hij auteur van de boeken Bersiap! Opstand in het paradijs (2005) en 

Indisch Verdriet (2014), en mede-samenstellier van de Geïllustreerde atlas van de 
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Bersiapkampen in Nederlands-Indië, 1945-1947 (2009). Hij heeft een grote collectie boeken 

verzameld over de periode die zo’n belangrijk impact heeft gehad op zijn leven. Een selectie 

van deze met zorg verzamelde collectie heeft hij nagelaten aan het IHC met de bedoeling 

dat iedereen deze collectie kan raadplegen. 

Indië in Oorlog: bronnen over de periode van ongeveer 1930 tot 1950 

Het webportaal Indië in Oorlog is geheel vernieuwd en live gegaan in de maand mei. De 

website is tevens aangesloten op Netwerk Oorlogsbronnen (NOB). Het projectteam bestond 

uit acht personen, waarvan de thesaurusspecialist Robrecht van Gent en Margaret 

Leidelmeijer in opdracht van het Indisch Herinneringscentrum werkten. De overige 

teamleden werkten in opdracht van NOB. Vanuit het IHC had Margaret Leidelmeijer de 

projectleiding.  

Op het webportaal kan men bronnen (beeldmateriaal, archieven, boeken enz.) vinden over 

de periode 1930 tot 1950 die beschikbaar zijn bij verschillende organisaties, musea, 

archieven, universiteiten en instituten. De bronnen zijn ontsloten via de ‘zoekbox’, de tijdlijn 

en de kaart van Nederlands-Indië. 

Collectie Oral History 

Het IHC beschikt over een groot aantal interviews met eerste generatie Indische 

Nederlanders. Deze interviews zijn te beluisteren op het kenniscentrum en van deze 

interviews zijn getranscribeerde versies aanwezig. 

 

2. Web-statistieken   

 

De statistieken van de verslagperiode betreffen de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 

december 2019. 

 

Social Media 

Er is flink ingezet op activiteit op en via de social media, voornamelijk via Facebook en 

Instagram. 

 

Facebook 

Het aantal Facebook likes blijft aanzienlijk stijgen. Het aantal is gestegen naar 4.594.  

 

Instagram 

Vanaf de tweede helft van 2019 is Instagram actief ingezet als kanaal om jongeren te 

bereiken. Het aantal volgers is daarmee, op peildatum 17 maart 2020, gestegen naar 1301 

volgers.  

 

Websites en nieuwsbrief 

 

Indischherinneringscentrum.nl 

De corporate website www.indischherinneringscentrum.nl is door 29.110 unieke bezoekers 

bezocht. De websitepagina’s zijn 132.535 keer bekeken.  

http://www.indischherinneringscentrum.nl/
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Nieuwsbrief via Mailchimp 

Naast de website is de nieuwsbrief het meest belangrijke middel voor het IHC. De 

nieuwsbrief wordt gemiddeld door 2/3e van de ontvangers gelezen. Het aantal inschrijvingen 

per 31 december 2019 is 1996 abonnees. Opvallend is dat steeds meer mensen op de 

inhoud van de e-mail klikken en dus worden doorverwezen naar de website en/of social 

media. Dit betekent dat de inhoud van de nieuwsbrieven relevant is voor de lezers. Een 

positieve ontwikkeling, die we in 2020 zullen voortzetten.   

 

Indiëinoorlog.nl 

Het bezoek aan de website ‘Indië in Oorlog’ is gestegen naar 1775 bezoekers.  

 

 

3. Educatie  

 

 
 

In 2019 is de educatief medewerker van het IHC intensief betrokken geweest bij grote 

educatieve projecten. Ten eerste, de Kwaliteitsimpuls Educatie (KWIE) incl. Plekken met een 

verhaal, een gezamenlijk project van de organisaties die verenigd zijn in SMH 40-45. Ten 

tweede, het IHC-project Nederlands-Indië in Multiperspectief (NIIM), waarbij een digitale 

toolkit voor het mbo en het vo wordt ontwikkeld. 

KWIE is eind 2019 afgerond. Begin 2020 is de Eindbijeenkomst gehouden bij het I HC in 

Museum Sophiahof. NIIM loopt nog door in 2020. 

Beide projecten zijn extern gefinancierd en worden behandeld in hoofdstuk 8.  

In de tweede helft van het jaar (na de opening van Museum Sophiahof) zijn er ook diverse 

schoolgroepen bij het IHC geweest om deel te nemen aan ‘Plekken met een Verhaal’. 

Binnen Den Haag heeft het IHC contacten gelegd met Cultuurmenu en Cultuurschakel, de 

organisaties die schoolbezoeken aan musea regisseren. Het IHC zal in 2020 deelnemer zijn 

van het Cultuurmenu. 
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4. Tentoonstellingen 

4.1 Het Verhaal van Indië 

Op landgoed Bronbeek is nog altijd de gezamenlijke vaste tentoonstelling van Museum 

Bronbeek en het IHC te zien: Het Verhaal van Indië. 

Het bezoekersaantal van Het Verhaal van Indië bedroeg in 2019 in totaal 43.754 personen. 

Dat is een stijging van bijna 2.000 bezoekers in vergelijking met 2018 (41.811). 

Het Verhaal van Indië is nog tot juli 2020 in Arnhem (Museum Bronbeek) te bezoeken. 

4.2 Vechten voor vrijheid. De vele gezichten van verzet 

De tentoonstelling ‘Vechten voor Vrijheid – De vele gezichten van Verzet’ is sinds 28 juni 

door publiek te bezichtigen. De tentoonstelling is, evenals Museum Sophiahof, officieel 

geopend door Koning Willem Alexander op 27 juni 2019. De tentoonstelling is nog tot 8 juni 

2020 te bezichtigen. De basisfinanciering van de tentoonstelling kwam uit een 

projectsubsidie van SMH 40-45. Om die reden is het verslag van de totstandkoming 

opgenomen bij extern gefinancierde projecten (hoofdstuk 8). 

 

Sinds de opening van Museum Sophiahof voor het publiek (op 28 juni 2019) zijn er tot en 

met 31-12-2019 in totaal 8.581 bezoekers geweest.  
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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  St. Tentoonstellingen Sophiahof/Museum Sophiahof/Stichting 

Beheer Sophiahof 

Het IHC en MHM hebben de Stichting Tentoonstellingen Sophiahof opgericht op 7 oktober 

2019. Binnen deze stichting is de museale samenwerking ondergebracht: tentoonstellingen 

en museumwinkel. Er is een bestuur gevormd met een onafhankelijk voorzitter (Riemer 

Knoop) en twee bestuursleden van zowel het IHC (Jim van der Meer Mohr en Magda 

Wallenburg) als MHM (Ruud van Gessel en Joan Hoexum).  

 

Officiële opening Nationaal Museum Sophiahof – van Indië tot nu 

Binnen Museum Sophiahof werkte het IHC samen met de partners van de Collectieve 

Erkenning. Gezamenlijk hebben de partners de openingsweek van Museum Sophiahof 

georganiseerd. Het was een uiterst succesvolle openingsweek, met als hoogtepunt de 

officiële opening door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander. 

Stichting Tentoonstellingen is begonnen met de voorbereidingen voor de semi-permanente 

tentoonstelling. 

 

Per 1 januari 2020 heeft het IHC het beheer van het pand overgedragen aan de nieuw 

opgerichte Stichting Beheer Sophiahof met in eerste instantie een interim bestuur en een 

directeur/beheerder. 
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5.2  Stichting Herdenking en Nationaal Comité 4 en 5 mei 

 

Indiëherdenking 2019 en 2020 (Lustrumjaar ‘75 Jaar Vrijheid’) 

Ook in 2019 werkten het Indisch Herinneringscentrum, Stichting Nationale Herdenking 15 

Augustus 1945 en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen aan het programma voor de 

Nationale Indiëherdenking in Den Haag (voor het programma: zie ook 6.4). 

De voorbereidingen voor 2020 zijn in 2019 gestart. In 2020 zal in het kader van ‘75 jaar 

Vrijheid’ de Indiëherdenking uitgebreid worden gevierd met een groots avondprogramma: 

een tv-programma van de NOS in de Passagiersterminal van Rotterdam. De drie 

samenwerkende organisaties zijn intensief bezig met de voorbereidingen. De eerste 

gesprekken met de NOS zijn reeds gevoerd. Het programma van eisen, met daarin de 

inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders, is ondertekend door de directeuren en 

de voorzitter.  

 

Het doel van het programma is de kijkers te verrijken met inhoud en bewustwording van 

het feit dat Nederlands-Indië tot in de haarvaten van onze samenleving zichtbaar en 

onzichtbaar aanwezig is. Het is de bedoeling dat een groot en nieuw publiek aangesproken 

wordt, dat kennis neemt van deze (wereld)geschiedenis Het programma plaatst de WOII 

geschiedenis in een bredere, globale context. Naar verwachting wordt er ook aandacht 

besteed aan programma-onderdelen van het project Huizen van Aankomst, dat gefinancierd 

wordt door het vfonds.  

 

5.3 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 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 2019 is onder leiding van Remco Raben samen met de projectgroep (waarin naast de 

IHC-staf ook Pamela Pattinama en Max Meijer) het programma Indië Next georganiseerd, 

het vervolg op de Gebaarlezing/Dag van de Indische Herinnering.   

Tevens is Remco Raben als lid van de klankbordcommissie  en als adviseur betrokken 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. Deze publicatie, Wie spreekt voor het 
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koloniale verleden? Een pleidooi voor transkolonialisme, wordt op verzoek nog altijd gratis 

verspreid en is erg gewild. 

 

5.4  Herinneringscentra en SMH 40-45/Platform WOII 

 

Via SMH 40-45 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. Het Jaar van Verzet is afgerond en de 

afrekening van de subsidie van SMH 40-45 is inmiddels ingediend.  

 

In 2019 werkte het IHC mee aan de Kwaliteitsimpuls Educatie, in het bijzonder aan de 

publicatie ‘Inclusie en Diversiteit’ en het project ‘Plekken met een verhaal’. 

 

Het IHC is als SMH-lid vertegenwoordigd in het maandelijkse overleg van Platform WOII in 

het kader van 75 Jaar Vrijheid. Dit maandelijkse structurele overleg is geïnitieerd vanuit het 

Platform en is in het leven geroepen om de lustrumcommunicatie en -campagne rond 75 

jaar vrijheid/Europe remembers te stroomlijnen. Tijdens de overleggen wordt afgestemd 

hoe de belangrijkste communicatie-momenten in 2019 en 2020 strategisch kunnen worden 

gestroomlijnd. Van daaruit werken we toe naar een heldere tijd- en actielijn.   

Ook is het IHC betrokken bij de projectgroep ter voorbereiding van het nieuwe themajaar 

Een nieuwe wereldorde, Dekolonisatie, Internationale samenwerking en mensenrechten.      

 

5.5  Haagse instellingen 

Nu het IHC is gevestigd in Museum Sophiahof in Den Haag, profileert en positioneert het 

zich als erfgoedinstelling en als dé plek waar relevante organisaties en instellingen terecht 

kunnen voor expertise, kennis, uitwisseling en samenwerking op het gebied van 

Nederlands-Indie. Het IHC is aangesloten bij het netwerk voor museum- en 

erfgoedprofessionals in Den Haag. Elke 2 maanden komt dit netwerk bijeen voor 

uitwisseling en samenwerking. Hierin zijn partners vertegenwoordigd als het Mauritshuis, 

Haags Historisch Museum, Gemeente Den Haag, Museon, Nationaal Theater, Theater aan 

het Spui, en andere. Ook is het IHC onderdeel van het directeurenoverleg van de Haagse 

presentatie-instellingen Vrede en Recht en het directie overleg van de Haagse Musea. 

 

Het IHC heeft inmiddels al concrete samenwerkingen gerealiseerd in de vorm van 

publieksprogrammering met onder andere Het Nutshuis (18 april) en het Haags Historisch 

Museum (5 mei). Samen met de afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Den Haag en 

de Tong Tong Fair heeft het IHC eind mei een Indische stadswandeling ‘Sporen van 

Smaragd’ georganiseerd die van de Tong Tong Fair naar Museum Sophiahof leidde. Zo werd 

het publiek geattendeerd op de komst van het nieuwe museum, dat toen nog net niet 

officieel geopend was. De ontwikkeling hiervan was opgenomen in de opdracht van de 

stagiaire Eva Veen. 

In de geschiedenis van de stad neemt vooral de band met Nederlands-Indië een voorname 

plaats in. Den Haag heeft al eeuwenlang een multicultureel karakter. De wandeling besteedt 

aandacht aan de zichtbare sporen in de stad van de historische, sociale en culturele 

uitwisseling met Nederlands-Indië. Op dinsdag 16 juli werd er in de Centrale Bibliotheek van 

Den Haag de eerste inspiratiesessie georganiseerd voor 75 jaar Vrijheid Den Haag in 2020. 
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Het IHC werd gevraagd deel te nemen aan een vraaggesprek op het podium over Huizen 

van Aankomst 2020. Hierbij waren lokale media, AD, Omroep West en Den Haag-FM 

aanwezig om verslag van de bijeenkomst te doen.  

 

5.6  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. 

 

 

6. Publieksprogrammering 

 

 
 

6.1 Café Riboet  

Café Riboet is een samenwerking tussen Riboet Verhalenkunst en het IHC. Café Riboet is 

verhalentheater dat ontwikkeld is door Riboet Verhalenkunst, bestaande uit drie 

professionals in de theater- en kunstwereld in samenwerking met het IHC.  

Er vinden vier Café Riboets per jaar plaats in Museum Sophiahof. Hiervoor heeft Riboet 

Verhalenkunst van het ministerie van VWS een subsidie voor 2018, 2019 en 2020 mogen 

ontvangen uit het flexibele budget van de Collectieve Erkenning.  
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Op vrijdag 8 februari 2019 vond de netwerkbijeenkomst van Riboet Verhalenkunst plaats in 

Amsterdam. Op zondag 7 april vond de eerste editie van Café Riboet 2019 plaats in het 

Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Verhalen over de MS Oranje stonden centraal tijdens 

‘Café Riboet – De Oranje’ met als speciale gast: dichteres Ellen Deckwitz.  

Zondag 15 juni vond de tweede editie van Café Riboet plaats in Museum Sophiahof met als 

thema Brieven uit de Oost,met onder andere actrice Frederique Spigt. De derde editie op 

zondag 13 oktober was uitverkocht en had de heer Bernard Bot als hoofdgast. Naast muziek 

en theatrale reflecties werden er bijzondere verhalen vanuit het publiek gedeeld. Zo ook een 

man die na ruim 70 jaar aan de heer Bot opbiechtte dat hij degene was die in het Tjideng 

kamp destijds zijn tomaten had gestolen. De man overhandigde de heer Bot daarom een 

tros tomaten. De vierde en laatste editie was op zondag 15 december. Dit was een Café 

Riboet speciaal, getiteld ‘Geheime vertellingen’ In deze editie stonden de stille kracht en 

familieverhalen centraal. Totaal aantal deelnemers bij de vier edities tezamen: 295. 

 

6.2 Vrijheidsmaaltijd 5 mei 2019 – Den Haag 

Op 5 mei organiseerde het IHC de Indische Vrijheidsmaaltijd voor het eerst in Den Haag 

samen met het Haags Historisch Museum: Van kaneel tot nootmuskaat: sporen van de VOC. 

De vrijheidsmaaltijd stond in het teken van de bewogen geschiedenis van de koloniale 

handel in specerijen tijden de Gouden Eeuw: een periode die voor veel mensen tegelijk 

inktzwart is geweest. Hieraan werkten mee Dr. Chris Nierstrasz en erfgoedprofessional Wim 

Manuhutu. Een rondleiding door de tentoonstelling Glans, Glorie en Misère, de Gouden Eeuw 

in Den Haag, was onderdeel van het programma dat gehost werd door Henry Timisela. 

Aansluitend vond de Vrijheidsmaaltijd plaats bij het IHC in Museum Sophiahof. 

Aantal deelnemers: 75. 

 

6.3 Indische Salons 

Op 30 juni 2019 organiseerden de stichtingen Indisch Erfgoed en Muhabbat de Indische & 

Molukse Salon in samenspraak met het IHC, in de Theaterzaal van Gigant in Apeldoorn.  

Met deze Indische Salon, genaamd Indische & Molukse Salon, openden de stichtingen 

Indisch Erfgoed en Muhabbat op 30 juni 2019 hun Indische & Molukse Zomer. 

Tijdens deze Indische & Molukse Salon was er aandacht voor de gedeelde geschiedenis.  

Marjolein van Asdonck gaf een lezing waarin zij in beeld en anekdotes terugblikte op de 45 

jaar waarin Jack Poirrié als cartoonist en columnist in het Indische tijdschrift Moesson de 

Indische mensen om zichzelf liet lachen. Vooruitlopend op zijn tentoonstelling vertelde 

Jeftha Pattikawa het verhaal van de Verloren Banden uit Vaassen. Bert Paasman besprak en 

beluisterde de ‘Indische liedjes’ van de niet-Indischman Willem Wilmink, ooit gezongen door 

Wieteke van Dort en Wouter Muller. The Eastern Collection Band omlijste de Indische & 

Molukse Salon muzikaal. Aansluitend kon het publiek in ACEC vijf tentoonstellingen 

bezichtigen die gedurende de Indische & Molukse Zomer te zien waren.  

Aantal deelnemers: 180 

 

Het IHC heeft op 14 juli  in samenwerking met de heer Stücken en de Indonesische 

studentenvereniging PPI Delft een Indische Salon georganiseerd in Museum Sophiahof. De 

Indonesische ambassadeur Mr. I Gusti Agung Wesaka Puja was daarbij aanwezig en gaf een 

inspirerende inleiding. Aantal deelnemers: 80. 
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Op 1 december organiseerde het IHC samen met Simone Berger en Armando Ello de 

Indische Salon ‘Tastbare Herinneringen’ in Vlissingen. Samen met het publiek werden 

verhalen gedeeld aan de hand van voorwerpen die gekoppeld zijn aan speciale 

familieherinneringen. Nel Lekatompessy speelde een stuk uit haar voorstelling ‘Biskoewit 

Verkade’, waarin zij verhaalt over de bijzondere herinneringen aan een koekblik van 

Verkade. Aantal deelnemers: 70. 

 

6.4 Nationale Indiëherdenking op 15 augustus 

Het IHC heeft ook dit jaar een wezenlijke bijdrage geleverd aan de Nationale 

Indiëherdenking op 15 augustus in Den Haag. Er werd meegewerkt aan de opzet en 

uitvoering van de herdenking zelf en van het middagprogramma in Hotel Crowne Plaza, 

waarvoor een videocampagne geproduceerd werd. Het thema dit jaar was ‘brandend 

verlangen’, waarbij werd ingezoomd op het laatste jaar van de Japanse bezetting, waarin 

velen het verlangen hadden dat de oorlog spoedig zou aflopen. Het brandende verlangen 

om je geliefden terug te zien, het brandende verlangen naar een betere toekomst, naar een 

wereld van vrede en veiligheid. De hoofdspreker bij de herdenking was Ellen Deckwitz, met 

zang van Sjors van der Panne en een bijdrage van de scholier Jésaja Gunawan. Het 

programma werd in de middag voortgezet in het Crowne Plaza Hotel. Daar was ook de pop-

up expo Peranakan van Kevin Kwee te zien. Aan de herdenking namen bijna 3.000 mensen 

deel. Het middagprogramma ontving in totaal 1.000 bezoekers, waarvan zo’n 250 personen 

ook het speciaal voor hen georganiseerde programma bijwoonde. 

 

6.5 Indië Next  

 

In 2019 is de Dag van de Indische Herinnering omgedoopt tot ‘Indië next’. Dit is een 

tweejaarlijks programma als opvolger van de Gebaarlezing. Bijzonder Hoogleraar Remco 

Raben is bij ontwikkeling van deze programmering betrokken samen met Max Meijer en 

Pamela Pattynama en de staf van het IHC. 

Tijdens Indië Next onderzochten sprekers uit Nederland en Indonesië de schurende grenzen 

tussen de koloniale representaties in Nederland en Indonesië. Hoofdspreker was de 

Indonesische auteur Iksaka Banu, die verhalen schrijft over de koloniale tijd van Indonesië, 

vanuit een Nederlands perspectief. Daarbij stonden de volgende vragen centraal: Waarom 

kiest hij juist voor deze invalshoek? Welke reacties roept dit op in Indonesië? 

 

Sprekers Sadiah Boonstra, Max Meijer, Marjolein van Asdonck, Arnoud Arps en Amanda 

Pinatih, spraken onder andere over museale representaties in Nederland en Indonesië en 

over diversiteit en het gebrek daaraan in herinnering en representatie. Verder werd bij Indië 

Next aandacht besteed aan de gezamenlijke projecten van Indonesische en Nederlandse 

(Indische) kunstenaars van My Story, Shared History. De middag werd gehost door Noraly 

Beyer. Er waren optredens van dichter Robin Block, singer-songwriter Shishani en er was 

een moderne dans van SAMSARA. Aantal deelnemers: 150. 

 

https://www.indischherinneringscentrum.nl/themas/my-story-shared-history
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6.6 Blinde Vlekken 

Op 8 december werd de eerste editie van ‘Blinde Vlekken’ georganiseerd in samenwerking 

met het Wereldmuseum Rotterdam. Het programma zoomde in op hoe verschillen in visie 

op het verleden worden gepresenteerd. Centraal stond de soevereiniteitsoverdracht, die ook 

in de tentoonstelling van het museum ‘Dossier Indië’ wordt uitgelicht. Bezoekers leerden 

foto’s te duiden. Aantal deelnemers: 78. 

 

6.7 Overige programma’s 

 

World Cinema Festival  

Op 17 augustus was het IHC medeorganisator van een talk bij het World Cinema Festival in 

Rialto Amsterdam. Bij het programma stond de representatie van het gedeelde verleden in 

Nederlandse en Indonesische films en media centraal. Sprekers waren onder andere  

onderzoeker Arnoud Arps, de bekende Indonesische filmmaker Nia Dinata en filmmaker van 

‘De Oost’ Sander Verdonk. Aantal deelnemers: 80. 

 

Artist Talk: storytelling, Photography & Peranakan  

Op 24 augustus organiseerde het IHC in Museum Sophiahof een Artist talk met fotografen 

Kevin Kwee en Adrian Mulya. Beide fotografen houden zich bezig met de geschiedenis van 

peranakan, de centrale focus van dit programma. Aantal deelnemers: 25. 
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Indo, Indië, Indonesië: door de ogen van generatie NU 

Het IHC organiseerde samen met Het Nutshuis en het Migratie Museum op 18 april een 

inhoudelijk programma in relatie tot de tijdelijke expo ‘Indo, Indië, Indonesië: door de ogen 

van generatie NU’. Tijdens de interactieve avond stond de vraag centraal welke plek de 

makers willen geven aan het koloniale verleden, in het werk dat zij tentoonstellen? De 

makers waren de fotografen Eric Kampherbeek en Suzanne Liem en Indonesische beeldend 

kunstenaar Irwan Ahmett. Aantal deelnemers: 75. 

 

Koloniale Roofkunst? Erfgoed in beweging  

Het IHC heeft op verzoek van Museum Volkenkunde op 18 mei in Leiden een programma 

voor de Museumnacht samengesteld met als centraal thema het spanningsveld tussen 

koloniaal erfgoed en ontwikkelingen rondom restitutie van dit erfgoed. Vragen als “Wanneer 

kun je spreken van ‘roofkunst’? Is koloniale kunst per definitie ‘fout’?” stonden centraal. Wat 

als er in landen van herkomst geen interesse of mogelijkheden bestaan om de betreffende 

kunst op te nemen? Waar liggen de grensgebieden, is er plek voor nuance? Kortom: hoe 

vinden musea en publiek dat we hiermee om kunnen gaan? Samen met deskundigen (onder 

andere Imara Limon en Caroline Drieënhuizen) én publiek spraken we over deze actuele en 

belangrijke thematiek. Aantal deelnemers: 125. 

 

7. Personeel en organisatie 

 

7.1 Financieel 

 

Subsidies 

De instellingssubsidie van het IHC voor 2019 is in december 2018 verleend. 

 

Als kwartiermaker van de Sophiahof heeft het IHC medio november 2018 een subsidie-

aanvraag voor de verbouwing van het gebouw ingediend bij het ministerie van VWS. OP 28 

februari heeft het ministerie € 500.000,- subsidie verleend. Het vfonds heeft medio februari 

ook € 500.000,- toegekend voor de verbouwing. Daarnaast ontving het IHC € 7.500,- 

subsidie van het Van Bylandt-fonds.  

 

Het meerjarenprogramma ‘350.000 mensen kwamen overzee’ (Huizen van Aankomst) is 

door het vfonds gehonoreerd voor 2019 (€115.332,-). Voor 2020 is eenzelfde bedrag door 

het vfonds gereserveerd. Het IHC heeft het tweede deel eind 2019 aangevraagd.  

 

Voor de tentoonstelling Vechten voor Vrijheid is de financiële en inhoudelijke 

verantwoording in maart ingediend bij SMH 40-45. Deze verantwoording is onderdeel van 

het grote project van SMH in het kader van het Jaar van Verzet. SMH verantwoordt het 

volledige project bij het ministerie van VWS. 

 

Btw-onderzoek 

Zeker Fiscaal heeft voor het IHC, Pajong en de nieuwe Stichting Tentoonstellingen 

Sophiahof de fiscale zaken onderzocht om te bezien welke activiteiten omzetbelasting-
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plichtig zijn. Daarbij is belastingplichtigheid vastgesteld voor de Stichting Tentoonstellingen 

Sophiahof .  

 

7.2 Personeel 

 

Vanaf 1 januari 2019 is de functie van medewerker communicatie en programmering, 

gewijzigd in medewerker programmering. Tevens werd de functie teruggebracht naar 0,8 

fte. Deze medewerker werkt gemiddeld zes uur per week voor Stichting Nationale 

Herdenking. Voor communicatie en marketing is per 1 september 2019 een medewerker 

aangesteld voor 0,4 fte. Daarnaast bestond de staf uit: een directeur (1 fte), een 

medewerker educatie en tentoonstellingen (1 fte) en een officemanager/project-assistent 

(0,8 fte).  

 

In vervolg op de eerder teamtraining Verschil = Kracht, heeft het IHC-team eind maart-

begin april een vervolgtraject doorlopen waarbij dieper in is gegaan op de drijfveren van 

eenieder.  

 

Stagiare Eva Veen, student aan de Reinwardt Academie (Faculteit Cultureel Erfgoed), heeft 

van 4 februari tot 7 juni stage gelopen bij het IHC. 

Tijdens de stageperiode inventariseerde Eva de reeds bestaande stadswandelingen in Den 

Haag en heeft zij op basis hiervan onderzocht welke stadswandelingen met welk thema en 

voor welke doelgroep voor het IHC interessant kunnen zijn. Op basis van de uitkomsten van 

het onderzoek is de hierboven vermelde stadswandeling ontwikkeld samen met de Tong Fair 

en Monumentenzorg Den Haag.  

De stage sloot goed aan bij de behoeftes en de doelstellingen van het IHC. Met de 

stadswandeling is namelijk een (educatieve) activiteit ontwikkeld waarin de bezoeker kennis 

maakt met het Indisch verleden en erfgoed in de omgeving. Hierdoor wordt het Indische 

verhaal op een interactieve manier overgedragen en komt het Indische erfgoed door de 

informatie tijdens de wandeling tot leven door het in de ruimtelijke context te plaatsen. De 

stadswandeling is gelinkt aan het Museum Sophiahof als start- of eindpunt. Zo krijgt de 

locatie meer bekendheid.  

 

8. Extern gefinancierde projecten 

 

8.1 Tentoonstelling Verzet: Vechten voor vrijheid 

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,- 
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N.b.: De verantwoording bij SMH is in maart ingediend. Het volledige bedrag is ontvangen. 

Het wachten is nu op de definitieve vaststelling door het ministerie van VWS. 

 

Algemeen 

Via SMH 40-45 is een subsidie ontvangen voor een deel van de kosten van de 

tentoonstelling Vechten voor Vrijheid. Tijdens de uitvoering is het project gewijzigd vanwege 

de verhuizing naar Den Haag van het IHC en de samenwerking binnen Museum Sophiahof 

(Collectieve Erkenning). Het MHM en het IHC hebben de tentoonstelling gezamenlijk 

ontwikkeld. De kosten worden gedekt door de projectsubsidie van MHM, de SMH-subsidie 

van het IHC en voor het overige gelden uit de egalisatiereserve van het IHC. 

 

Team 

Het projectteam bestond uit Margaret Leidelmeijer en Ardjuna Candotti (IHC), Ron Habiboe 

en Nanneke Wigard (MHM). De productie was in handen van Wendy Buijsse. Ilona Laurijsse 

deed de vormgeving. Jurjen Hamwijk deed de opbouw. Captain Video verzorgde samen met 

Hamwijk de AV. 

 

De tentoonstelling 

Ruim 75 jaar na het einde van WO2 staat in Museum Sophiahof zowel het heden als 

verleden van verzet in de tentoonstelling Vechten voor vrijheid. De verschillende gezichten 

van verzet centraal.  

 

Wie zich verdiept in het verzet in voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede 

Wereldoorlog komt een veelstemmig verhaal tegen. Een veel rijker verhaal dan dat er 

doorgaans over wordt verteld: Er was nauwelijks sprake van verzet. Dit vormde aanzet voor 

de tentoonstelling: Hoe komt dit? Wat zijn die verschillende verhalen? En, hoe worden deze 

verhalen van verzet vandaag de dag herinnerd, herdacht en gerepresenteerd? Daarmee 

hopen we bij te dragen aan het kijken met een nieuwe blik naar dit verzetsverhaal. 

De tentoonstelling streeft naar een impressie van de verschillende gezichten van verzet 

tijdens WOII in Nederlands-Indië. Wat waren de omstandigheden, motieven, drijfveren 

waarin men over ging tot verzet? Wat betekenen begrippen als verzet, loyaliteit en 

coöperatie in oorlogstijd binnen een koloniale context? Het verzet wordt geplaatst binnen 

het wereldkarakter van de Tweede Wereldoorlog: verzet in Indië is verbonden met het 

verzet in Nederland en andere werelddelen, in netwerk en idealen.  

Verzet onder Japan vond plaats in een koloniale samenleving waar meerdere groepen 

verschillende idealen nastreefden. Van terugkeer van het Nederlands bestuur, Indonesische 

onafhankelijkheid tot een plek voor de eigen groep binnen of onafhankelijk van Indonesië. 

Verzet tegen Japan werd voornamelijk gevoerd door burgers en voormalig KNIL-militairen 

van onder andere Indo-Europese, Nederlandse of Molukse afkomst, maar ook vanuit 

Indonesische zijde werkte men samen of ging men over tot ondergrondse acties. Het verzet 

varieerde van ‘stil’ verzet in de kampen, verzamelen van inlichtingen tot sabotage acties. 

Maar kun je ook denken aan samenwerken om je ideaal na te streven? Hierbij is het verzet 

in Indië niet los te zien van het verzet van mensen uit de voormalige kolonie in Nederland 

tegen nazi-Duitsland.  
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Introductie en de hemelboom van Ancol 

Je kunt als bezoeker aan twee kanten naar binnen. Men kan in het heden beginnen: Hoe 

wordt het verzetsverhaal van WOII in Indië in Nederland en Indonesië herdacht? Ook kan 

men chronologisch de tentoonstelling binnen treden. In deze ruimte vind je een korte 

introductiefilm met in het midden een symbolische hemelboom van het ereveld Ancol1. De 

volgende ruimte vertelt over de historische omstandigheden waarin verzet werd gepleegd: 

tijdens de Japanse tijd, waarbij kort aandacht wordt besteed aan de vooroorlogse koloniale 

periode. Een complexe, diverse samenleving waarin verschillende groepen een verschillend 

ideaal nastreefden. Van terugkeer van het Nederlands bestuur, Indonesische 

onafhankelijkheid tot een plek voor de eigen groep in de archipel.  

 

Verschillende gezichten van verzet  

In de middenruimte ontmoet je verschillende gezichten van verzet. Persoonlijke verhalen 

van verzetsmensen, zoals Vic Toers Bijns, Tjitske Brocades Zaalberg, Julius Tahija en Amir 

Sjariffudin: wat waren hun motieven, drijfveren? Naast bijzondere en ontroerende verhalen, 

word je als bezoeker geprikkeld na te denken over wat begrippen als identiteit, loyaliteit, 

verzet en samenwerken betekenen in oorlogstijd. De verzetsmannen en vrouwen komen 

zelf in interviewportretten aan het woord en/of hun verhaal wordt verteld door een 

(klein)kind, onderzoeker of journalist over de betekenis van dit verhaal voor hen. Hiermee 

wordt impliciet de dynamiek van de herinnering verbeeld. De verhalen zijn verdeeld over 

drie thema’s: 1. Wereldnetwerk; 2. Loyaliteit, Natie en Identiteit; 3. Verzet tijdens het 

dagelijks leven. 

 

Publieksparticipatie 

Er is gekozen om zowel verzet tegen Japan en Nederland te representeren. Wetende dat we 

niet compleet kunnen zijn, vragen we de bezoeker specifiek (familie)verzetsverhalen aan te 

vullen. Het actief uitnodigen van het publiek een bijdrage te leveren aan de tentoonstelling 

is al op de Tong Tong Fair en via een oproep in gang gezet. Ook vragen we de bezoekers 

naar hun huidige standpunten in relatie tot verzet. Dit vormt input voor de semipermanente 

tentoonstelling en programmering. 

Collectie 

Je ziet als bezoeker historisch foto- en videomateriaal, archivalia en voorwerpen, zoals een 

vervalste identiteitskaart, nog dicht gestikte smokkelbrieven tot een militair embleem. Deze 

komen voor het grootste gedeelte uit privécollecties, de eigen collectie van het MHM en IHC, 

of van het Museon en Verzetsmuseum Amsterdam. Uit een particuliere collectie is zelfs een 

unieke asal oesoel (stamboomkaart) opgedoken.  

Wereldwijd 

Een aantal persoonlijke verhalen vertellen over het verzet tegen Nazi-Duitsland door 

mannen en vrouwen afkomstig uit de voormalige kolonie; en over het verzet in Indië dat 

dankzij hulp vanuit geallieerde en neutrale landen kon worden gerealiseerd. Hiermee 

                                                           
1 In Jakarta ligt ereveld Ancol van de Oorlogsgravenstichting. Tijdens de Japanse tijd werden op deze plek veel 
mensen in het kader of op verdenking van verzet door Japanse militaire gefusilleerd. De hemelboom, nu nog daar 
aanwezig, is samen met een monnik indertijd hiervan getuige geweest.  
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plaatsen we het verzet in Indië in een wereldnetwerk binnen het wereldwijde karakter van 

WO2. Het verzet in Indië is immers onderdeel van het Nederlandse verzetsverhaal en WO2-

verhaal. 

Herdenken 

In de ruimte over het heden wordt er aandacht besteed aan erkenning, herdenken en 

representatie. Hoe gaan ze daar mee om in Nederland en Indonesië? Speciaal voor de film 

is door een Indonesische onderzoekster een korte film gemaakt. Een kunstenaar wordt 

gevraagd op het thema te reflecteren.  

De tentoonstelling loopt van 28 juni 2019 tot en met 8 juni 2020.  

 

8.2 Kwaliteitsimpuls Educatie  

 

Subsidie ontvangen van: 

Ministerie van VWS, via SMH 40-45: € 54.332,62 (looptijd: 1-1-2018 t.m. 31-12-2019) 

 

Algemeen 

Het project beoogt de inzet van de Kwaliteitsimpuls Educatie (KWIE) voor en door bij SMH 

40-45 aangesloten instellingen, om structurele, actieve kennisdeling tussen de SMH 40-45 

leden onderling te bevorderen en een kwaliteitsverbetering te realiseren met betrekking tot 

educatief beleid en aanbod van zowel individuele leden als van SMH 40-45 als geheel.   

 

Het project   

Als lid van SMH 40-45 nam het IHC deel aan de KWIE. Voor de uitvoering was 16 uur per 

week uitgetrokken (en vergoed via de subsidie). De educatief medewerker van het IHC 

werkte mee aan dit project samen met een extra ingehuurde freelancer. Centraal bij dit 

project stond de vraag: ‘Hoe kunnen we het erfgoed van WO2 actueel en relevant laten zijn 

nu en straks?’ Naast kennisdeling middels expertmeetings en studiereizen, ontwikkelden de 

deelnemers concrete onderwijsproducten en werd kennis gedeeld. Het IHC was mede 

vertegenwoordigd op de Nationale Onderwijsbeurs. Centraal stond WOII en Burgerschap, 

waarbij het mbo-programma Plekken met een verhaal werd gepromoot. 

 

Het IHC nam deel aan de studiereizen naar Londen en New York. Daar zijn bezoeken 

gebracht en trainingen gevolgd op het gebied van WO2 educatie en ontwikkeling van 

(semipermanente) tentoonstellingen bij het Imperial War Museum, Facing History en het 

Jewish Museum London.  

 

Een overzicht van alle producten is te vinden op de website van SMH 40-45:  

https://smh40-45.nl/leren-van-wo2/ 

 

Het IHC werkte specifiek mee aan de volgende producten: 

Educatief programma ‘Plekken met een verhaal’: WOII en Burgerschap 

Plekken met een Verhaal is een educatief programma voor mbo-studenten in het kader van 

https://smh40-45.nl/leren-van-wo2/
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het vak Burgerschap en bestaat uit een digitale leeromgeving en een programma op locatie. 

Voor het IHC is dat Museum Sophiahof. Het programma is een samenwerking van het IHC, 

Nationaal Monument Kamp Vught, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Joods Cultureel Kwartier, het Nationaal Comité 

4 en 5 mei, de Anne Frank Stichting en het Landelijk Steunpunt Gastsprekers. Het project 

wordt gefinancierd door het ministerie van VWS via SMH 40-45. 

In de digitale leeromgeving bereiden studenten zich voor op een bezoek aan het IHC, dan 

wel de andere herinneringscentra, aan de hand van opdrachten en een introductiefilm. 

Hierin word de nadruk gelegd op het wereldwijde karakter van de Tweede Wereldoorlog. In 

de film staat het verhaal van een ooggetuige centraal die in gesprek gaat met een mbo-

student. 

Tijdens een bezoek aan het IHC gaan studenten actief aan de slag met de thema’s identiteit 

en vooroordelen. Aan de hand van persoonlijke verhalen en dilemma’s tijdens WOII en de 

repatriëring gaan de studenten in gesprek over de eigen beroepspraktijk en 

familiegeschiedenis.  

Op 29 maart vond in aanwezigheid van Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en de 

voorzitter van de MBO Raad de presentatie van het programma plaats tijdens de 

Conferentie Plekken met een verhaal: WO2 en Burgerschap. IHC verzorgt een workshop 

over het programma. 

 

WO2, diversiteit en inclusie  

Het IHC heeft intensief meegewerkt aan de publicatie van het boekje: ‘WO2, diversiteit en 

inclusie’. Centraal binnen deze handreiking staat de vraag hoe de oorlogs- en verzetsmusea 

en herinneringscentra er zorg voor dragen dat iedereen in de Nederlandse samenleving zich 

nu en in de toekomst welkom, gerepresenteerd en erkend voelt in en door deze instellingen. 

 

 

8.3 Huizen van Aankomst  

 

Subsidie ontvangen van: 

Vfonds:     € 115.132,- (titel: 350.000 mensen kwamen overzee) 

Prins Bernard Cultuur Fonds:  € 15.000,- (titel: Campagne Huizen van Aankomst) 

 

Financieel 

Het vfonds heeft in 2019 de helft toegekend van de totale projectaanvraag, met de 

toezegging dat de tweede helft is gereserveerd voor 2020. Daarvoor dient een nieuwe 

aanvraag ingediend te worden. 

 

Het project 

Met de toekenning van het vfonds in maart 2019, is het IHC van start gegaan met het 

programma ‘350.000 mensen kwamen overzee’. In de eerste maanden heeft het IHC de 

inhoudelijke, redactionele en productionele basis voor het ontmoetingsprogramma ‘Huizen 

van Aankomst’ uitgewerkt. Het is een programma in het kader van 75 Jaar Vrijheid.  
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Het IHC heeft hiervoor tweewekelijkse overleg gevoerd met de projectgroep. Hierin zijn de 

inhoudelijke en productionele kaders, organisatie en marketingstrategie uitgewerkt teneinde 

de 75 huizen te realiseren in 2020. 

 

Het programma Huizen van Aankomst verbindt op vernieuwende wijze het algemene publiek 

met de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Het heden is het uitgangspunt. Met het 

programma richt het IHC zich op (1) alle Nederlanders en daarbinnen (2) de twee miljoen 

mensen die wortels hebben in voormalig Nederlands-Indië: zij die vanuit de voormalige 

kolonie naar Nederland migreerden en hun nazaten.  

 

Huizen van Aankomst sluit aan op de lange termijn doelstellingen van het IHC: het 

algemene publiek te betrekken bij de Indische wereldgeschiedenis, zich onderdeel te laten 

voelen van dit deel als onderdeel van de eigen geschiedenis (Nederlands-Indië is van ons 

allemaal) én inzicht te geven in de impact en doorwerking daarvan op mensen en op onze 

huidige samenleving. Daarnaast draagt dit landelijke ontmoetingsprogramma en de 

bijbehorende publiciteit bij aan de profilering en positionering van het IHC als dé landelijke 

speler en hét instituut op het gebied van Nederlands-Indië. 

 

8.4 Nederlands-Indië in Multiperspectief 

 

Subsidie ontvangen van: 

Ministerie van VWS, via het Nationaal Comité 4 en 5 mei: € 109.300,- 

Doelgroep:  vo, mbo, professionals (in opleiding) 

Looptijd: aug. 2019 - dec. 2020 

 

Financieel 

Op 20 mei 2019 heeft het ministerie van VWS een subsidie toegekend aan het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei voor het programma: ‘Vrijheid Verbindt: Een educatieve impuls voor 75 

jaar Vrijheid 2019-2020’. Het project van het IHC, ‘Nederlands-Indië in Multiperspectief’ is 

één van de veertien participerende projecten.  

 

Het project 

Het project bestaat uit 3 onderdelen:  

 

A. Online leeromgeving met artikelen, beeld- en filmmateriaal voor het onderwijs.  

B. Inspiratie-toolbox met werkvormen en methodes voor professionals (in opleiding). 

C. Twee masterclasses/studiedagen in het voor- én najaar van 2020. 

 

Het projectteam bestaat uit de educatief medewerker van het IHC, aangevuld met de 

expertise van derden. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van de digitale 

leeromgeving op basis van voorbereidend onderzoek samen met docenten VO & MBO.  
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8.5 ’30 dagen op zee’ (Kenniscentrum Repatriëring) 

 

Subsidie ontvangen van:  

- Het dr. Hendrik Mullerfonds:  €   6.500,-  (reeds vastgesteld 

- Prins Bernard Cultuurfonds:  € 30.000,-  (reeds vastgesteld) 

- Fonds 1818:    € 10.000,-  (vastgesteld op € 8.435,-) 

- Aanvullende financiering uit Egalisatiereserve 

 

Projectleiding:   Leidelmeijer Historisch Onderzoek en Advies. 

 

Samenwerkingspartners:  Stichting Pelita, het Nederlandse Rode Kruis, de Indisch 

Genealogische Vereniging, het Maritiem Museum Rotterdam, het 

Maritiem Museum Rotterdam, het Nationaal Archief, het NIOD 

en de heren Henk Beekhuis en Herman van Oosten 

Doelgroepen:  De mensen die betrokken waren/zich betrokken voelen bij de 

repatriëring, dan wel mensen die belangstelling hebben voor de 

repatriëring.  

 

Het project 

Het Indisch Herinneringscentrum is begin 2018 gestart met de realisatie van de website 

Kenniscentrum Repatriëring, later getiteld ’30 Dagen op zee’. De website bestaat uit twee 

gedeelten. Aan de ene kant de reis en zijn beleving, waarbij achtergrondinformatie over de 

repatriëring, persoonlijke verhalen en beeldmateriaal over de reis te raadplegen zijn. 

Daarnaast 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 

fysiek op verschillende plaatsen in het land bevinden, op één locatie beschikbaar gesteld. 

 

Op 10 oktober is de website live gegaan en onderdeel geworden van het kenniscentrum van 

het IHC. Tegelijkertijd is het Vele Handen Project van start gegaan, waarbij vrijwilligers 

meewerken aan de ontsluiting van de passagierslijsten, door de digitale bestanden te 

corrigeren.   

  

Totstandkoming 30 Dagen op Zee 

De website ’30 Dagen op Zee’ is gebouwd door Ilumy in Amsterdam. Voor de ontwikkeling 

van de website is een 55 inch touchscreen aangekocht bij het bedrijf PressTop, als ook een 

museumtafel. Allereerst zijn de diverse collecties passagierslijsten in Nederland 

geïnventariseerd door Leidelmeijer Historisch Onderzoek. De digitalisering en ontsluiting van 

de passagierslijsten heeft plaatsgevonden door het bedrijf GMS Digitaliseert uit 

Alblasserdam. GMS heeft de data en de gedigitaliseerde lijsten doorgestuurd naar Picturae 

voor de inrichting van Memorix Maior en ontsluiting door de Genealogie Webkitchen. 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 
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bepaalde IP-adressen alle gegevens toe te staan. Zo zijn alle gegevens in te zien zijn op de 

museumtafel en de computers van het IHC.  

 

 
 

Het raadplegen van de passagierslijsten kan door de privacywetgeving echter slechts 

beperkt online plaatsvinden. Bezoekers moeten hiervoor naar het IHC 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 geboortejaar. 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.  

 

Het kenniscentrum van het IHC met o.a. ’30 Dagen op Zee’ is in oktober geopend. 

De verleende subsidies voor het project zijn vastgesteld. 
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8.6  LIFEs: My Story, Shared History 

 

Subsidie ontvangen van:  

Dutch Culture for International Cooperation: € 2.500,- 

 

Doelgroep: met en voor jongeren met interesse in geschiedenis en de kunsten 

 

Algemeen 

Het project LIFEs wordt gefinancierd door Dutch Culture, dat hierin samenwerkt met het 

IHC en Komunitas Salihara in Jakarta. Deze organisaties hebben samen met het Erasmus 

Huis (onderdeel van de Nederlandse Ambassade) in Jakarta, het co-creatieproject ‘My Story, 

Shared History’ georganiseerd. Voor dit project zijn zeven jonge kunstenaars uit Nederland 

met een familiegeschiedenis in voormalig Nederlands-Indië gekoppeld aan zes kunstenaars 

uit Indonesië. Centraal staan de vragen: hoe kun je samen via familieverhalen licht werpen 

op verhalen en perspectieven die in elkaars nationale geschiedenissen ‘onderbelicht’ zijn 

gebleven? Welke impact heeft de gedeelde geschiedenis van Indonesië en Nederland op de 

huidige generatie? En, hoe kun je toewerken naar zowel een gezamenlijke geschiedenis als 

toekomst? De nationale geschiedenissen van beide landen geven immers hun eigen uitleg. 

De verhalen van ooggetuigen en nazaten bieden echter meerd perspectieven en mogelijk 

een meer genuanceerd beeld van de geschiedenis. De kunstenaars zijn gevraagd hierop, in 

co-creatie, te reflecteren.  

 

Ter voorbereiding zijn er in april (Amsterdam), juli (Jakarta) en augustus (Nederland) 

workshops en werksessies georganiseerd met medewerking van schrijfsters Ayu Utami, 

Debra Yatim en historici Remco Raben, Bonnie Triyana, Nancy Jouwe en Wim Manuhutu. De 

eindpresentaties van de co-creaties vonden plaats in Indonesië en Nederland: tijdens het 

Literature and Ideas Festival (LIFEs 12-20 oktober) van Komunitas Salihara in Jakarta. Voor 

het eerst werd er grootschalig vanuit verschillende disciplines (literatuur, fotografie, 

performing arts) samengewerkt. Het was voor het IHC een unieke gelegenheid om het 

Indische verhaal met een jong geïnteresseerd publiek in Indonesië te delen, daar waar een 

groot deel van de gedeelde geschiedenis plaats vond. 

 

De samenwerking heeft geleid tot blijvende en bijzondere resultaten van:  

- De boeken: ‘The Journey of Belonging’ van Lara Nuberg & Lala Bohang én ‘Di Antara, In 

between’ van Angelina Enny & Robin Block. 

- De exposities: ‘Timor’ van Armando Ello en Felix K. Nesi, ‘The Journey of Belonging’ van 

Lara Nuberg & Lala Bohang en ‘So Far So Close’ by Adrian Mulya & Maria Rey-Lamslag.  

- De performances: Three Fishes out of one bowl to find a common ground’ van Rizal Iwan, 

Dionne Verwey en Francesca Pichel, ‘Who am I’van Esmay Usmany & Aziz Azthar en 

‘Sebuah Antara/A passage’ van Robin Block & Angelina Enny.  

 

De eerste presentatie hiervan vond plaats tijdens LIFEs en is enthousiast ontvangen. Tijdens 

het festival werd de diversiteit van persoonlijke verhalen in relatie tot de nationale 

geschiedenis gevierd met optredens, talks, exposities, theater uit Indonesië, Singapore, 

Maleisië en Australië. Er was speciale aandacht voor de band met Nederland, middels de co-

creaties. Zie hiervoor: 
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https://www.facebook.com/IndischHC/photos/fpp.143151859222008/1248544952016021/?type=3&ei

d=ARDWWX3cpbuWE0_dXF9MVW2p-

map9LTpRb6y3LSRQIBSqIG9X3Osa8wGa5_L1YYfM2f1aZUQhb5WpOcC 

In totaal waren er zo’n 750 bezoekers tijdens het festival. Zie: 

http://salihara.org/programs/literature/lifes-literature-ideas-festival-2019 

Het aantal bezoekers van het volledige programma was 1339. 

 

Communicatie en media-aandacht  

Zowel in Nederland als in Indonesië is het project op diverse manieren onder de aandacht 

gebracht.  

 

In Nederland zijn 5 korte Meet the Artists-films gelanceerd via de social media en websites 

van Dutch Culture, IHC en Komunitas Salihara. De deelnemers spraken daarin over hun 

ontmoeting, het thema ‘My Story, Shared History’ en hun samenwerking.  

Het IHC heeft op 11 september samen met twee deelnemers (Robin Block en Esmay 

Usmany) een presentatie gegeven over het project tijdens de jaarlijkse ICOMOS-Nederland 

lezing.  

In alle uitingen in Indonesië zijn alle samenwerkingspartners steeds met logo vermeld. 

LIFEs is met aandacht voor resultaten uit co-project opgepakt door de Indonesische media.  

Op 26 oktober, tijdens het Ubud Writers and Readers Festival, hebben vier deelnemers 

(Armando Ello, Lara Nuberg, Robin Block, Esmay Usmany) een talk gehouden over LIFEs 

voor een internationaal publiek. Dit onderdeel werd gemodereerd door Ardjuna Candotti. 

Het thema van het festival was ‘karma’ met als centrale vraag: Hoe werken de verhalen van 

oudere generaties door op de generatie van nu.  

Vanuit het IHC is via digitale kanalen gespreid aandacht besteed aan de eindresultaten van 

het project anticiperend op Indonesia Now op 12 november, waar het project een onderdeel 

van het programma was. 

 

 

  

https://www.facebook.com/IndischHC/photos/fpp.143151859222008/1248544952016021/?type=3&eid=ARDWWX3cpbuWE0_dXF9MVW2p-map9LTpRb6y3LSRQIBSqIG9X3Osa8wGa5_L1YYfM2f1aZUQhb5WpOcC
https://www.facebook.com/IndischHC/photos/fpp.143151859222008/1248544952016021/?type=3&eid=ARDWWX3cpbuWE0_dXF9MVW2p-map9LTpRb6y3LSRQIBSqIG9X3Osa8wGa5_L1YYfM2f1aZUQhb5WpOcC
https://www.facebook.com/IndischHC/photos/fpp.143151859222008/1248544952016021/?type=3&eid=ARDWWX3cpbuWE0_dXF9MVW2p-map9LTpRb6y3LSRQIBSqIG9X3Osa8wGa5_L1YYfM2f1aZUQhb5WpOcC
http://salihara.org/programs/literature/lifes-literature-ideas-festival-2019
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9. Financiële ondersteuning projecten en activiteiten 

 

Projecten en activiteiten van het IHC werden in 2019 mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bedankt! 


