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Beste lezer,
OOIT WAREN ER 300.000 repatrianten; op dit moment zijn er al zo’n 1,6 miljoen Nederlanders die 

een band hebben met Nederlands-Indië. Deze groep groeit nog steeds. ‘Toen’ is niet voorbij. Er zijn 

dingen die nooit voorbijgaan. Daarom fungeert het Indisch Herinneringscentrum actief als Het Indisch 

Geheugen Voor De Toekomst. Daarom willen we met ons mooie werk een groot publiek bereiken, en 

met name nieuwe generaties. 

Als ik terugkijk op 2014, denk ik dan ook als eerste aan onze activiteiten voor jongeren. We hebben 

het afgelopen jaar grote stappen gezet op het gebied van voorlichting en educatie. Hiermee hebben 

we een stevige voetafdruk geplaatst in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld met de educatieve 

game On The Ground Reporter Indonesië. Maar vooral met de Wereld Express, onze doe-tentoonstelling 

in een 12 meter lange trailer, bereiken we een steeds breder en jonger publiek.

In de Wereld Express zie je actuele thema’s van deze tijd terug, tegen de achtergrond van de 

geschiedenis van Nederlands-Indië. Zaken als discriminatie en het uitsluiten van mensen zijn helaas 

van alle tijden. Als de kinderen uit de bus komen zeggen ze allemaal dat ze veel geleerd hebben. Ook 

over zichzelf: hoe ze in het leven staan. Of hoe ze bijvoorbeeld aankijken tegen andere culturen.

Dat is precies wat wij met het Indisch Herinneringscentrum willen bereiken: jong en oud, autochtoon 

en allochtoon, Indisch en niet-Indisch met elkaar verbinden en in contact brengen. Naast onze taak 

om de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de dekolonisatie levend te 

houden. 

Wat we allemaal doen om Het Indisch Geheugen voor de Toekomst te zijn leest u in dit 

publieksjaarverslag. Ook in 2014 hebben we op gevarieerde, eigentijdse en succesvolle wijze vorm 

kunnen geven aan deze missie. Dat doen we niet alleen. Als netwerkorganisatie werken we veel samen 

met andere partijen. Onder andere met onze zeer gewaardeerde vrijwilligers. Dank daarvoor!

Yvonne van Genugten
Directeur Indisch Herinneringscentrum

PS  Mag ik u een leestip geven? Bitterzoet Indië, geschreven door Pamela Pattynama, emeritus hoogleraar 

koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Een prettig 

leesbaar boek, dat inzicht geeft in de manier waarop mensen omgaan met de geschiedenis van en de herinneringen 

aan Nederlands-Indië. Lees ook de column die Pamela speciaal voor dit publieksjaarverslag schreef. 

Online kennisloket
Indië in oorlog
SCHATGRAVEN IN INFORMATIE

Grasduinen in de Indische geschiedenis komt bij het online kennisloket Indië in Oorlog in de buurt van schatgraven. 

Het in 2014 geheel vernieuwde webportaal van het Indisch Herinneringscentrum bevat namelijk een goudmijn aan 

informatie. En diep hoeft u niet te graven om onbeperkt toegang te krijgen tot het Indisch erfgoed van WO II. 

www.indieinoorlog.nl

LAAGDREMPELIG EN 

TOEGANKELIJK

Het digitale kennisloket 

biedt op laagdrempelige 

wijze historische informatie 

over de Japanse bezetting, 

de Bersiap-periode en de 

repatriëring. Naast feiten 

vindt u persoonlijke verhalen, 

maar ook lesmateriaal voor 

leerlingen van het primair 

en voortgezet onderwijs. De 

statistieken van de website 

tonen dat bezoekers vooral 

interesse hebben in de 

verhalen. De geschiedenis van 

Frits Disco, een zogenoemde 

buitenkamper tijdens de 

Japanse Bezetting, werd 

gelezen door 11,87 % van de 

bezoekers.  

COLLECTIES EN ARCHIEVEN
Het webportaal ontsluit online 25 Indische collecties en archieven. Neem 

eens een kijkje in het digitaal archief van Indisch maandblad Moesson, de 

collectie Taillie, de beeldbank van het NIMH of de Indische collectie van het 

NIOD. Foto’s, koloniale kaarten, kamptekeningen,  passagierslijsten, beeld- 

en geluidfragmenten: de bronnen zijn authentiek, betrouwbaar en (bijna) 

onuitputtelijk. In 2014 vonden dan ook maandelijks ruim 1500 bezoekers de 

weg naar en op deze site. Dat is ruim 8% meer dan in 2013. Veel bezoekers 

van de site klikten daarna verder naar een specifieke collectie of doken dieper 

het archief in.

BINNEN- EN BUITENLAND
Niet alleen in Nederland is er toenemende belangstelling voor 

het webportaal. Wereldwijd logden in 2014 bewoners uit 1712 

verschillende plaatsen in, waaronder Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, 

Bekasi en Malang. Ook vanuit de Verenigde Staten is er ruime interesse 

voor het onderwerp Indië in Oorlog. De site werd namelijk geraadpleegd 

vanuit maar liefst 44 van de 50 staten.
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Mobiele doe-tentoonstelling voor jongeren van 10 – 14 jaar

Wereld Express

‘Hele leuke manier 

om je bewust te 

laten worden van 

vooroordelen.’

ANDERS ZIJN EN JEZELF ZIJN
Anders zijn, vooroordelen, erbij horen 

of juist niet, discriminatie, racisme. 

Herdenken en herinneren. Het Indisch 

Herinneringscentrum verbindt de 

onderwerpen van nu met de tijd van 

toen door middel van de Wereld Express. 

Een mobiele doe-tentoonstelling over 

anders-zijn en jezelf zijn, in deze tijd. En 

dat tegen de achtergrond van de Indische 

geschiedenis. 

Geen grijs geschiedenislesje, maar een 

kleurrijke uitnodiging om zelf actief te 

gaan onderzoeken, ontdekken, doen, 

discussiëren, reflecteren. Je positie als 

mondig en tolerant wereldburger in leren 

nemen. Leerlingen (maar ook volwassenen) 

toetsen en spiegelen in de 12 meter lange 

Express op speelse, interactieve wijze hun 

mening. Ze onderzoeken hun identiteit, 

hun waarden en normen. Tegelijk 

ontmoeten ze mensen uit andere werelden, 

andere tijden.

 ‘Ik vind het zo 

mooi hier. Hebben 

jullie dit echt zelf 

gemaakt?’

JONGEREN EN EDUCATIE JONGEREN EN EDUCATIE

Leerzame, speelse
en interactieve 
tentoonstelling

‘Mooie 

tentoonstelling. 

Laat je nadenken 

en gelukkig val ik 

mezelf erg mee.’ 

VREDESEDUCATIE
‘Het gaat ook om jezelf, wat je vindt’, zegt een 10-jarige 

bezoeker. En: ‘Het gaat over vooroordelen, feiten en meningen. 

En over jouw mening.’ #eenbredeblikopmedemensen, twittert 

een docent uit Meppel. De Oranjevereniging uit Leiderdorp 

ontvangt de Wereld Express in het kader van vredeseducatie. 

‘Leuke reacties, leerzaam en bewustwording’, oordelen zij 

tevreden na afloop.

AANTREKKELIJK
De Wereld Express wordt heel positief beoordeeld, door docenten én leerlingen. 

Kinderen zijn zo’n drie kwartier enthousiast en geconcentreerd bezig. Docenten 

prijzen de didactiek, de verrassende invalshoeken, de interactiviteit en het 

aantrekkelijke ontwerp van de mobiele tentoonstelling. 

De belangstelling voor de Wereld Express is groot. De trailer was in 2014 behalve 

op scholen onder andere ook te vinden op de Tong Tong Fair, bij de Nationale Indië 

Herdenking en bij de herdenkingen van de Vrouwenkampen, de Jongenskampen en 

de Birma-Siam Spoorweg.

De Wereld Express reist tot mei 2017 door Nederland, en is te huur.

‘Heel leuk en 

op een grappige 

manier leer je toch 

nog wat!’

Ik vind het leuk  

om te doen, je leert 

hoe het vroeger was 

in de oorlog en wat 

dingen eigenlijk 

zijn.’



JAARVERSLAG 2014JAARVERSLAG 2014

9 8 INTERACTIEVE GAMETENTOONSTELLING

‘Mijn Indische familie praat niet. Niet over de Indische geschiedenis. Niet over 

wat er gebeurd is in die periode in Nederlands-Indië. Mijn vader liep eens weg 

toen ik Krontjongmuziek opzette. Hij had tranen in zijn ogen. Toen realiseerde 

ik me: dit zit dieper dan ik dacht. Deze geschiedenis, dit verleden. En ik? Ik 

wist er eigenlijk niets over.’

‘Voor mij is het nog niet te laat om mijn geschiedenis te ontdekken. Daarvoor 

moet ik terug naar dat land. Dat is volgens mij de enige manier om niet alleen 

mijn familiegeschiedenis te kunnen begrijpen, maar ook die periode in Neder-

lands-Indië. Dan pas kan ik het allemaal plaatsen.  Ik ben op zoek naar mijn 

Indische achtergrond en wat die voor mij betekent.’  

ON THE GROUND REPORTER INDONESIË
Zeker als je vader of moeder niet in Nederland is opgegroeid, vraag je je af: 

wat betekent die afkomst voor mijn ouders? Voor mijn familie, voor mezelf? 

Een vraag die relevant is voor veel jongeren in Nederland.

Op 4 december 2014 lanceerde het Indisch Herinneringscentrum On The 

Educatieve en interactieve game

On The Ground 
Reporter Indonesië

Marlot: 
‘Onze reis en de 
game hebben heel 
wat  
losgemaakt’
‘Ik zag achteraf pas goed 

welke impact de reis met 

mijn vader naar zijn land 

van herkomst heeft gehad 

op onze relatie. De band 

tussen ons is veel sterker 

geworden. Voor mijn vader 

is het goed geweest dat hij 

zijn verhaal heeft kunnen 

doen en voor mij is het 

belangrijk dat ik nu weet 

wat mijn achtergrond is. Ik 

wil het verhaal door kunnen 

geven aan de volgende 

generatie. Het gaat nu niet 

verloren. Het is vastgelegd.’

‘Er is beslist iets veranderd 

in de familie. Mijn ooms 

en tantes zijn ook bij de 

presentatie van de game 

geweest. En opeens kwa-

men de verhalen, vooral 

toen ze zagen dat er inte-

resse voor is. Fotoalbums 

kwamen tevoorschijn. Ook 

mijn Indische vriendinnen, 

leeftijdgenoten, beginnen 

te praten. Onze reis en de 

game hebben heel wat 

losgemaakt.’

Overzichtstentoonstelling in Bronbeek én online Museumtour

Het verhaal van Indië
OVERZICHTSTENTOONSTELLING 
De veelzijdige overzichtstentoonstelling over 350 jaar geschiedenis van Nederlands-Indië is een 

coproductie van het Indisch Herinneringscentrum en Museum Bronbeek. De repatriëring is een  belangrijk 

thema in deze tentoonstelling. In de laatste van de zes zalen die Bronbeek heeft ingericht voor deze 

vaste publiekspresentatie, wordt het verhaal verteld van de massale uittocht van 300.000 Indische 

Nederlanders. Ook in deze tijd nog steeds actueel. Reden voor het Indisch Herinneringscentrum om dit 

onderwerp in 2015 nog verder uit te diepen. 

EDUCATIE
De algemene bezoekersaantallen 

daalden in 2014, maar het bezoek 

van middelbare scholen aan Het Ver-

haal van Indië nam toe met 15%. Er is 

ook hard aan gewerkt om kinderen en 

jongeren op alle onderwijsniveaus te 

bereiken. Op verschillende manieren 

zijn docenten Geschiedenis, Mens en 

Maatschappij, CKV en ‘Oriëntatie op 

jezelf en de wereld’ benaderd om hen 

te interesseren voor de tentoonstel-

ling. De folder laat een gevarieerd, 

attractief en (inter)actief programma 

zien, met onder ander een Wajang-

voorstelling, een workshop Gamelan 

en een kringgesprek met een kinder-

filosoof.

ONLINE MUSEUMTOUR
Nederlands-Indië is dichterbij dan u denkt. Letterlijk, en figuurlijk. Of u nu 

slecht ter been bent of uw luie stoel niet uit wilt: het Verhaal van Indië kunt 

u ook digitaal doorlopen. Compleet met alle teksten, video’s, muziek en 

slideshow. Alsof u er bij bent! Ook handig als u bijvoorbeeld in Australië 

woont en interesse hebt in deze overzichtstentoonstelling. Toch bestond in 

2014 veruit het grootste deel (87%) van de bezoekers van de website Het 

Verhaal van Indië uit Nederlanders.

Klik hier voor de tentoonstelling
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Ground Reporter Indonesië. We volgen Marlot tijdens haar zoektocht naar haar Indische 

roots. Hiervoor reist ze samen met haar vader Glenn naar Indonesië. On The Ground 

Reporter Indonesië, een educatieve game, is gemaakt voor leerlingen van het mbo en 

voortgezet onderwijs en geeft op interactieve  en persoonlijke wijze informatie over de 

Bersiap-periode en de repatriëring. De game werd al door meer dan 20.000 jongeren 

gespeeld.

Wie was kapitein Westerling? En wat gebeurde er op station Tjimahi? De speler verzamelt 

als een soort journalist bronnen en informatie, waarmee hij of zij een eigen reportage sa-

menstelt. Via authentieke foto’s, filmpjes en gesprekken wordt het verhaal geleidelijk aan 

duidelijk. Aan het eind heeft ook de speler, net als  Marlot, begrip voor de tranen van haar 

vader bij het horen van de muziek waarmee hij opgroeide.   

klik hier voor de game

Marlot (1989) is samen met haar vader Glenn de hoofdpersoon in On The Ground Reporter Indonesië.

Glenn: 
‘Dit project heeft 
me innerlijke 
rust gegeven.’
‘Het kwam allemaal 

terug. De leuke jeugd-

herinneringen, zoals 

het vliegeren met de 

bewoners uit de kam-

pong. De aanval van 

kapitein Westerling op 

Bandung is een minder 

leuke herinnering. Ik zag 

het allemaal weer voor 

me, in flitsen. De executie 

bij het station in Tjimahi 

stond me nog heel helder 

voor de geest toen ik 

daar weer stond. Het wa-

ren opnieuw shockerende 

momenten.’

‘Ik was 10, 11 jaar en 

moest voorgoed afscheid 

nemen van mijn vriend-

jes, van het land. Weer 

bij de haven van Jakarta 

te zijn emotioneerde me 

meer dan ik had ver-

wacht.’

‘Al die ervaringen hebben 

me gevormd. Ze zaten 

in mijn lijf. En het was 

tijdens deze reis eigen-

lijk voor het eerst dat ik 

erover kon vertellen. Dat 

ik me kon uiten, mijn 

gevoel over kon bren-

gen op Marlot. Het was 

heel bijzonder dat ik dit 

samen met mijn dochter 

kon doen. Fantastisch! 

Ze kent me nu door en 

door. Dit project heeft me 

innerlijke rust gegeven.’

Gedeeld verleden, 
gedeelde toekomst

INDISCHE SALONS
Een nieuw begin. Dit was het thema van de laatste 

van vijf Indische Salons waarmee het Indisch Herinne-

ringscentrum in 2014 is gestart. Een gezellige middag 

met muziek, lezingen, een forum, kunst en theater. En 

natuurlijk een Indisch hapje en drankje. Dit jaar geno-

ten 830 deelnemers van een kleinschalige bijeenkomst 

met een Indisch thema. Voor iedereen die geïnteres-

seerd is in de gedeelde geschiedenis van Nederland en 

Indonesië. 

De Indische Salon waarmee het jaar op 28 novem-

ber werd afgesloten vond plaats in de Kumpulan op 

Landgoed Bronbeek. Een geslaagde middag, dankzij 

de medewerking van velen. Marjolein van Asdonck 

(hoofdredacteur Moesson) en Christina Meijer (re-

dacteur Kasuaris) gingen in gesprek met het publiek, 

onder leiding van Marscha Holman. Linda Huijsmans 

hield een lezing over ‘een nieuw begin’ vanuit Moluks 

perspectief en Wouter Muller trad op met zijn band. 

Beiden namen ook zitting in het panel. Het ‘Indisch 

Zwijgen’ bleek een grote rol te spelen bij het nieuwe 

begin na de repatriëring. 

‘Een zeer 
interessante middag 

met voor mij vele mooie, 
bekende anekdotes. De 
middag werd afgesloten 

met een heerlijke 
Indische maaltijd. Voor 

herhaling vatbaar.’ 
(Silvy, Ede)
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In mijn huis staat een tafeltje. Tenminste, ik geloof dat het een tafeltje 

is; een mooi, voornaam bijzettafeltje. Het is van mat glanzend roodbruin 

hout. ‘Rozenhout,’ zei mijn moeder. En als mijn moeder rozenhout zei, 

dan is het rozenhout. Het tafeltje heeft afgeronde hoeken en staat hoog 

op ranke, vierkante pootjes. Het bovenblad heeft in het midden een vage, donkere, wilde tekening van 

nerven die alle richtingen uit vliegen. Voor de rand die het middenstuk omsluit is juist rustig hout 

gekozen. Als je je over het tafeltje heen buigt en je kijkt er van bovenaf op neer, dan is te zien hoe dat 

rustige, het wilde donkere hout in toom houdt. Vlak tegen het bovenblad aan zit rondom een open-

gewerkte rand. Ranken met bladeren en besjes slingeren zich om het tafeltje heen. Ik ken het tafeltje 

al zolang ik mezelf ken. Het stond in het huis van mijn ouders toen ik leerde praten. In Batavia. Ze 

hebben het meegenomen naar Holland, op de ms Oranje, naar het huis in de Wormerveerstraat in Den 

Haag, het huis dat mijn opa Ventje heeft laten bouwen. We kwamen er wonen in 1951 toen de voor-

deur er nog niet eens in zat: mijn vader en mijn moeder, mijn broertje Eric en ik. En ook mijn moeders 

moeder, Oma Dien, en mijn moeders zuster, tante Noes met haar man Oom Nico en hun kinderen 

Mady, Harry en Huipie. En later ook Oom Frans, mijn moeders broertje en zijn vrouw, en haar jongste 

broer Johnny met Oom Ted.Achter het huis was een landje met kassen. Nu staan er hoge flats, een 

winkelcentrum, de tram loopt er doorheen. Mijn vroegste herinneringen stammen niet uit mijn eerste 

drie jaar in Batavia maar uit de Wormerveerstraat. Ik viel in de brandnetels, ik zakte door het kroos op 

de sloot, ik viel van mijn step, ik keek naar het tafeltje. Daarna verhuisden we naar Loosduinen. Het 

tafeltje moet meeverhuisd zijn, maar ik zie het niet staan in de flat die we daar hadden. Ook heb ik er 

geen beeld van in de verschillende kamers in Amsterdam waar mijn moeder, mijn broertje Marcel en ik 

introkken bij tante Fancy en tante Coos toen mijn vader en Eric vast naar Nieuw Guinea vertrokken.

Daar, in Hollandia kom ik het weer tegen op de achtergrond van een foto waar wij kinderen op staan, 

verkleed als zigeuner en Indiaan met chagrijnige koppen. In het huis in Nieuw Guinea zat ik, als kind, 

vaak vlak bij het tafeltje. Ik keek van onderen naar die wonderlijke rand met ranken en dacht aan de 

prinses die jarenlang sliep in een kasteel omrankt met bladeren, doornen en rozen. Het tafeltje ging 

als barang mee op de boot toen we naar het hete karang eiland Biak verhuisden. Als een van de wei-

nige bezittingen is het mee gegaan naar Holland toen we Nieuw Guinea en de Pacific verlieten. Toen 

kreeg het eindelijk rust, in het oosten des lands, in het huis waar mijn ouders het langst hebben ge-

woond.Ik dacht dat mijn vader het tafeltje op straat had gevonden, in de Bersiap, dat rampokkers het 

misschien verloren hadden. Toen ik mijn moeder vroeg waar het vandaan kwam, zei ze dat mijn vader 

er na de oorlog mee thuis was gekomen toen ze net getrouwd waren en in de Thibaultstraat woonden. 

Toen ik mijn vader vroeg waar hij het vond, zei hij dat het niet op straat lag. Het stond verlaten in het 

huis waar hij, na zijn krijgsgevangenschap, als seiner kwam werken. 

Ik ben mijn huis aan het ordenen. Ik heb last van het meubilair, de honderden boeken, de spullen die 

zich om mij heen hebben opgestapeld. De kamers moeten leeg, alles kan weg. Alleen de herinneringen 

uit Indië mogen, nee, moeten blijven. De djatihouten kist waar onze naam verkeerd op gespeld staat 

en oma Diens donkerrode saroeng en het oude Mah Jong spel van bamboe en ivoor dat mijn moeder 

van haar moeder en ik op mijn beurt van haar heb gekregen. Ook het tafeltje met zijn Indische levens-

loop zal ik nooit uit handen geven.

PAMELA PATTYNAMA,

Emeritus hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis

CAMPAGNE #IKVLAG!
Indrukwekkende herdenking van het einde van een 

oorlog die ik alleen ken van horen zwijgen. 

#ikvlag #Indië 

Met de capitulatie van Japan eindigde WO II voor 

het Koninkrijk der Nederlanden officieel op 15 

augustus 1945. In Nederland wordt dat over het 

algemeen niet zo ervaren. 

Wie op deze datum de vlag uitsteekt, heeft vaak een 

directe band met Nederlands-Indië. 

Om aandacht op deze datum te vestigen en betrok-

kenheid te creëren, riepen het Indisch Herinnerings-

centrum en Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 

in 2014 op om (ook) digitaal te vlaggen op de dag 

van de bevrijding van Nederlands-Indië. Op social 

media verschenen tussen 13 en 15 augustus talloze 

zogenaamde selfies met de Nederlandse vlag, 

een foto met tekstje en de hashtag #ikvlag. Naar 

schatting zijn via deze online campagne ongeveer 

230.000 mensen bereikt. Via reguliere media was 

het bereik zo’n 3,4 miljoen mensen.

De activiteiten in het kader van Gedeeld Verleden, Gedeelde 

Toekomst en de Wereld Express zijn mede mogelijk gemaakt 

door het vfonds.

HOE INDISCH BEN JIJ?
‘Ik ben voor een kwart Indisch.’ ‘Ik ben half Indisch.’ 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe Indisch Ben Jij?’ in de 

gelijknamige YouTube-serie lijken soms vooral de uitkomst van 

een rekensommetje. 

De meer sociaal-culturele antwoorden komen als er gevraagd 

wordt: wat houdt Indisch-zijn voor jou in? Niet heel verrassend 

noemen de respondenten, jongeren uit de tweede en derde 

generatie, eerst en vooral familie (groot, hecht, warm, gast-

vrij) en - natuurlijk - Indisch eten. Herdenken doen ze niet of 

nauwelijks. ‘Ik weet niet wat ik precies zou moeten herdenken’, 

zegt een jonge man. 

Het doel van de driedelige YouTube-serie ‘Hoe Indisch Ben Jij?’ 

is om via eigentijdse media meer jongeren te interesseren voor 

de Nederlands-Indische cultuur en historie. In samenwerking 

met het Joods Historisch Museum staat  een speciale editie 

van deze serie in het teken van jongeren met een Joods-Indi-

sche achtergrond. 

klik hier voor de video’s

‘De Indische Cultuur is 
springlevend!’

De levens-
loop van een 
rozenhouten 
tafeltje

Foto: Anneke Hymmen
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Adriaan van Dis

VOORUITBLIK 15 14 

‘(IHC is…) Een plek waar de dingen wor-

den getoond zoals ze werkelijk waren. 

We worden geconfronteerd met ver-

zinsels. Ik ben gek op verzinsels. Maar 

ergens moet ook een plaats zijn waar 

de feiten worden bewaard. Ook de per-

soonlijke getuigenissen die misschien 

gekleurd zijn. Maar ook gewoon getal-

len. Voor als mensen het gaan ontken-

nen: het is nooit geweest. Ja, het is wel 

geweest! Elke keer als mensen beginnen 

te zwetsen moet je met feiten komen. En 

die vind je hier. Alles wat je moet weten 

over Nederlands-Indië. Alles wat je nooit 

mag vergeten. Zodat mensen niet kun-

nen zeggen: ‘Het viel eigenlijk wel mee.’

Adriaan van Dis

Online kennisloket
Indië in oorlog

ACTUELE ONDERWERPEN, VOOR 
ALLE NEDERLANDERS

Het Indisch Herinneringscentrum is er niet alleen voor de Indische 

doelgroep. We zijn er voor alle Nederlanders. Ook de nieuwe. Tenslotte 

zijn er meer mensen met een koloniaal verleden. Onze thema’s en 

onderwerpen kennen raakvlakken met de vele migrantengroepen in 

Nederland. We proberen allemaal onze weg vinden. Door ons aan te 

passen, maar ook door onze eigen cultuur en identiteit te koesteren. 

We maken allen deel uit van de multiculturele samenleving. Daar 

kunnen en willen we niet omheen. 

In 2015 gaan we ervoor zorgen dat ons verhaal meer wordt dan een 

Indisch-Molukse geschiedenis en gaan we nog meer dan in 

2014 verbreden naar de onderwerpen die nu actueel zijn. We zetten 

een deel van de activiteiten en thema’s van het afgelopen jaar voort 

en laten ze nog beter op elkaar aansluiten. 

Benieuwd naar de realisatie van onze plannen voor 2015? Blijf ons 

volgen! Via onze website, nieuwsbrief, Twitter en Facebook.

70 JAAR 
Op 15 augustus herdenken we jaarlijks de 

capitulatie van Japan, tevens het einde van de 

Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der 

Nederlanden. In 2015 is dat 70 jaar geleden. 

Reden voor ons om in dit jaar 15 augustus als 

een rode draad door alle activiteiten te laten 

lopen. Dat doen we in samenwerking met de 

Stichting Herdenking 15 Augustus 1945. Het 

thema van de herdenking in 2015 is 

‘Mijn herinnering, jouw verhaal’.

VERNIEUWD ONDERKOMEN
Voor degenen die nog nooit het Indisch Herin-

neringscentrum hebben bezocht: momenteel 

zijn we gehuisvest op een fantastische loca-

tie: Landgoed Bronbeek te Arnhem. Dichter 

bij het idee ‘historische grond’ kunnen we 

niet komen. Maar het jasje wordt te klein. Wij 

hebben nauwelijks ruimte om u, ons publiek, 

goed te ontvangen. En een herinneringscen-

trum zonder fysieke ontmoetingsplek? Dat 

kan toch eigenlijk niet. 

KENNISCENTRUM REPATRIËRING
Daarom zijn we op zoek naar een vernieuwd onder-

komen. Met ruimte voor een levendige ontmoetings-

plek voor iedereen die geïnteresseerd is in het Indi-

sche verhaal. En plaats voor het nieuw in te richten 

Kenniscentrum Repatriëring. Deze publieksruimte 

fungeert dan symbolisch als de plek waar de Indi-

sche repatrianten in Nederland arriveerden. Daarbij 

is dan bijvoorbeeld zo’n 85% van alle passagiers-

lijsten van de in totaal 1690 vaarten te raadplegen. 

Voor het eerst in de geschiedenis verzameld op één 

plek. Wij kijken er naar uit!
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ONLINE KENNISLOKET 

Partners  

• Herinneringscentrum Kamp Westerbork • Nationaal Monument 

Kamp Vught  • Nationaal Monument Kamp Amersfoort   

• Tong Tong Fair • Museum Bronbeek • Museon • Stichting 

Herdenking 15 Augustus 1945 • vfonds • NIOD

• Stichting Musea en Herinneringscentra 1940- 1945  

• Butch & Sundance Media  • Nationaal Comité 4 en 5 mei  

• Stichting Vredeseducatie • Joods Historisch Museum •  VSBfonds 

• Fonds21 • vrijwilligers • vrienden •  

Projecten  

• Wereld Express • On The Ground Reporter Indonesië • 

Herinneringen aan Indië • Code-R • Het Verhaal van Indië • Stripboek 

De Terugkeer • Poppenkind • Met Stille Trom • Het Joods Indische 

verhaal • Gedeeld Verleden, Gedeelde Verhalen • De Tweede 

Wereldoorlog in 100 voorwerpen •  Indische Salon • #ikvlag  

• Gedeeld Verleden, Gedeelde Toekomst • Indiëherdenking • 

INDOroutes • Hoe Indisch ben jij? • Indiëlezing •  Vriendendag •  

Kenniscentrum  

• Netwerkorganisatie • Indisch geheugen voor de toekomst 

•  Kenniscentrum •  Repatriëring •  Indisch geheugen online • 

Wereldexpress.nl • Indischherinneringscentrum.nl • indieinoorlog.nl • 

indieherdenking.nl • verhaalvanindie.com •


