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Het IHC bedankt haar sponsoren:

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.

Café Rib
oet

Opening Museum Sophiahof
door Koning Willem Alexander

Opening Kenniscentrum
30 dagen op zee

Indië Next

red History
My Story, Sha

Videocampagne Nationale
Indiëherdenking
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27 juni 44.000 9 0 0 0
bezoekers
officiële opening
Museum Sophiahof
‘Van Indië tot nu’

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.

Tentoonstelling
‘Het Verhaal van
Indië’
Museum Bronbeek

bezoekers
Museum Sophiahof
in de eerste 6
maanden

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). Eind 2019 is samen met het MHM tevens
een start gemaakt met de ontwikkeling van de
semi-permanente overzichtstentoonstelling. Deze
tentoonstelling zal medio 2021 worden geopend.
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 2020 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.
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Kenniscentrum
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.

30 Dagen op Zee

Indië in Oorlog

De website ’30 Dagen op Zee’ laat de
reis en beleving van de repatriëring
zien waarbij achtergrondinformatie,
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).
Bijzonder aan deze website is dat de
passagierslijsten nu digitaal op één
locatie beschikbaar worden gesteld.

‘Indië in Oorlog’ is
samenwerkingsverband tussen het
Indisch Herinneringscentrum en Netwerk
Oorlogsbronnen. Op het webportaal
staan o.a. beelden, archieven en
boeken over de periode 1930 tot 1950
die beschikbaar zijn bij verschillende
organisaties, musea, archieven,
universiteiten en instituten.

Collectie Oral History
Het Indisch Herinneringscentrum
beschikt over een groot aantal
interviews met eerste generatie Indische
Nederlanders. Deze interviews zijn af
te luisteren op het Kenniscentrum en
er zijn tevens getranscribeerde versies
aanwezig.

Collectie Bussemaker
Dr. ir. Herman Bussemaker (19352015) heeft een leidende rol gespeeld
binnen de Indische gemeenschap.
Tijdens zijn leven heeft hij 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 Indisch
Herinneringscentrum met de bedoeling
dat iedereen deze collectie kan
raadplegen. Zijn collectie is beschikbaar
in het Kenniscentrum.
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Tentoonstellingen
Vechten voor vrijheid. De
vele gezichten van verzet
De tentoonstelling geeft een impressie
van de verschillende gezichten van
verzet tijdens WOII in NederlandsIndië. Wie verzette zich tegen wie? Wat
waren de omstandigheden en drijfveren
waarin men over ging tot verzet?
Wat betekenen begrippen als verzet,
loyaliteit en identiteit in oorlogstijd?
Verschillende verzetsmensen en
nazaten komen aan het woord. Zo
worden verschillende kanten van verzet
belicht. De openingstentoonstelling
is samengesteld door het Indisch
Herinneringscentrum en Moluks
Historisch Museum, met bijdragen van
onder andere Pelita.
Vechten voor vrijheid. De vele gezichten
van verzet’ werd geopend door Koning
Willem Alexander op 27 juni 2019. De
tentoonstelling was te bezichtigen van
28 juni 2019 t/m 15 augustus 2020. De
basisfinanciering van de tentoonstelling
kwam uit een projectsubsidie van SMH
40-45.

Plekken met een verhaal

Educatie
Kwaliteitsimpuls Educatie (KWIE)
Als lid van Stichting Musea en
Herinneringscentra ‘40-‘45 nam het IHC
deel aan de Kwaliteitsimpuls Educatie
(KWIE). 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 van de KWIE
concrete onderwijsproducten. Het IHC
ontwikkelde voor dit project het mboprogramma ‘Plekken met een verhaal’
en werkte mee aan de publicatie van het
boekje ‘WO2, diversiteit en inclusie’. Voor
meer informatie over de KWIE, ga naar
www.smh40-45.nl/leren-over-wo2.

Het verhaal van Indië
Op landgoed Bronbeek was in 2019 de
tentoonstelling ‘Het verhaal van Indië’
te zien. Een overzichtstentoonstelling
over de geschiedenis van de
Nederlandse koloniale aanwezigheid
in Zuidoost-Azië. De nadruk ligt
op de Tweede Wereldoorlog en de
dekolonisatie. Naast de gevolgen
voor de Indische gemeenschap komt
ook het militaire optreden van de
Nederlandse koloniale machthebbers
aan de orde. Centraal in het verhaal
staan de Japanse tijd, de proklamasi
van Republiek Indonesië en de Bersiap.
In 2019 hebben bijna 44.000 bezoekers
de tentoonstelling bezocht, dat is een
stijging van ruim 2000 personen ten
opzichte van 2018.
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Plekken met een verhaal
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 wordt de nadruk
gelegd op het wereldwijde karakter van
WO2. 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 door middel van
een foto opdracht en bespreken persoonlijke
verhalen en familiegeschiedenis met elkaar.
Het IHC was in 2019 vertegenwoordigd
op de Nationale Onderwijsbeurs. Centraal
stond WO2 en Burgerschap, waarbij het
programma ‘Plekken met een verhaal’ werd
gepromoot.

Publieksprogramma’s
In beeldtaal schijnen zij licht op verhalen of
bieden tegenwicht op ontwikkelingen in de
huidige samenleving. Tegelijkertijd weerspiegelt
hun werk hun eigen positie als fotograaf ten
opzichte van de geschiedenis en samenleving.

Indo, Indië, Indonesië: door de ogen
van generatie NU
Indische Salons zijn bijeenkomsten door het
hele land gekoppeld aan een Indisch thema dat
aansluit bij de kerntaken - en doelstellingen van
het IHC. Een Indische Salon is een samenwerking
tussen het IHC en een (Indische) organisatie of
particulier. Het IHC ondersteunt inhoudelijk.

Tentoonstelling
2 maart 2019 – 6 mei 2019 Nutshuis Den Haag
Fotografen Eric Kampherbeek en Suzanne
Liem, schrijver-podcastmaker Lara Numan
en kunstenaarsechtpaar Irwan Ahmett & Tita
Salina zochten naar sporen uit het verleden en
hun betekenis.
In heel Nederland worden op 5 mei
Vrijheidsmaaltijden georganiseerd.
Klein, groot, met lokale lekkernijen of
culinaire hoogstandjes. De maaltijden zijn
er in alle vormen en maten. De kern van de
Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting
aan de eettafel, waarbij de gasten over
historische en maatschappelijke thema’s als
vrijheid en onvrijheid spreken: thema’s waar je
niet dagelijks bij stilstaat en waar je bij uitstek op
Bevrijdingsdag aandacht aan kan geven.

Artist talk:
Storytelling, Photography, Peranakan Met
fotografen Adrian Mulya en Kevin Kwee besteden
we tijdens deze artist talk aandacht aan het
verhaal van Peranakan-chinezen, een term die
doorgaans verwijst naar de Chinezen die naar de
voormalige kolonie Nederlands-Indië kwamen.
Hoe zorgen we ervoor dat deze verhalen uit de
geschiedenis niet verloren gaan? De biografie of
familiegeschiedenis van een fotograaf vormt soms
het startpunt voor zijn/haar werk.

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.
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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.
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.
Bijzonder Hoogleraar Remco Raben is bij ontwikkeling van deze programmering
betrokken samen met Max Meijer en Pamela Pattynama en de staf van het IHC.

UITGELICHTE EVENEMENTEN

Indië Next

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 in musea,
media en instellingen.
Centraal stond de
soevereiniteitsoverdracht,
die ook in de tentoonstelling
van het museum ‘Dossier
Indië’ werd uitgelicht.
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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.

Café Riboet is
verhalentheater dat
ontwikkeld is door
Riboet Verhalenkunst,
bestaande uit drie
professionals in
de theater- en
kunstwereld in
samenwerking met
het IHC.

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.
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Nationale Indiëherdenking
Thema ‘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.
Het IHC werkte in 2019 weer nauw samen met Stichting
Herdenking 15 augustus 1945 en Nationaal Comité 4 en
5 mei om de Nationale Indiëherdenking 15 augustus te
organiseren. 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. 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.

By Ilvy Njiokiktjiens

Projecten
My Story, Shared History
Zeven jonge kunstenaars uit Nederland met een familiegeschiedenis in voormalig Nederlands-Indië
werden in het project My Story, Shared History 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 meer
perspectieven en mogelijk een meer genuanceerd beeld van de geschiedenis. De kunstenaars zijn
gevraagd hierop, in co-creatie, te reflecteren.
De samenwerking heeft geleid tot blijvende en bijzondere resultaten van:
Alle foto’s van My Story, Shared History: Armando Ello

Boeken
The Journey of
Belonging

Di Antara, In
between

van Lara Nuberg &
Lala Bohang

van Angelina Enny
& Robin Block

Performances

Exposities

Three Fishes out of one bowl to find a
common ground

Timor

van Dionne Verwey, Francesca Pichel & Rizal Iwan

Felix K. Nesi & Armando Ello

Sebuah Antara/A passage

So Far So Close

Esmay Usmany & Aziz Azthar

van Adrian Mulya & Maria Rey-Lamslag

Who am I

The Journey of Belonging

van Robin Block & Angelina Enny

van Lara Nuberg & Lala Bohang
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Het IHC is dankbaar voor al haar Vrienden!
In 2019 zijn er nieuwe vrienden bij het IHC aangesloten. Wij bedanken al onze
vrienden voor hun financiële steun. Mede door uw bijdrage kunnen wij de educatieve
programma’s, publieksprogrammering, tentoonstellingen en projecten waarmaken om
zo de Indische geschiedenis een plek te geven in de Nederlandse maatschappij. Ook
aansluiten als Vriend en gratis naar onze tentoonstellingen in Museum Sophiahof?
Kijk dan op

www.vriendenvanhetihc.nl.
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