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1. Inleiding: Doelstellingen IHC 

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

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

Oranjehotel. Vanuit die hoedanigheid zal het IHC landelijk blijven opereren. Als actieve 

netwerkorganisatie onderhoudt het IHC voortdurend duurzame relaties met diverse 

organisaties, vrienden, vrijwilligers en betrokkenen.  

 

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

Het is een plicht om blijvend aandacht te besteden aan de actieve herinnering aan deze 

periode van de Nederlandse geschiedenis. En dat kan niet zonder de aanloop ernaar toe 

en de nasleep ervan te belichten. Wij bevinden ons echter wel in een omslagpunt. De 

ooggetuigen van de oorlog zullen er over een aantal jaren niet meer zijn. Wat rest zijn de 

documenten, dagboeken, filmmaterialen enz. De WO II wordt door de generaties die 

daarna opgroeiden anders bekeken. Ook laten zij zich vaak anders informeren, veelal via 

internet en digitale middelen. Deze ontwikkelingen in hoe de nieuwe generaties zich 

bezighouden met en laten informeren over de WO II, zal het IHC de komende jaren 

nauwgezet volgen en er vervolgens op inspelen.  

 

Hieronder wordt in het kort ingegaan op de missie en visie 

Missie 

Het IHC draagt bij aan een betere harmonie in de samenleving door de verhalen van de 

Nederlands-Indische gemeenschap van 1900 tot nu (WO II in Nederlands-Indië, de 

Bersiap, de dekolonisatie en de Repatriëring) een waardige plaats te geven. Het 

onderstreept het belang voor de Indische herinneringsgemeenschap om de Nederlandse 

samenleving een venster te bieden op de eigen identiteit en het verwerken van de 

geschiedenis.  

Visie 

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

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

van Nederlands-Indië; middels educatie, tentoonstellingen en publieksactiviteiten. 

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

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

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

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

 

Indisch Geheugen voor de Toekomst 
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Doelgroepen 
 
Het ‘brede’ publiek 

 

Het IHC richt zich in eerste instantie op ‘het brede’ publiek: zoveel mogelijk Nederlanders 

(waaronder ook de buitenlanders in Nederland), iedereen met of zonder kennis, of een 

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

en hun impact onderdeel worden van de bredere Nederlandse geschiedenis. 

 

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

die zich verwant voelen met deze groep  

 

In de Kamerbrief over de ‘collectieve erkenning Nederlands-Indische gemeenschap’ van 

11 augustus 2017 spreekt de staatssecretaris over de herinnerings- en ontmoetingsplek 

die ‘een meer dan symbolische brugfunctie [moet] vervullen tussen de Nederlands-

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

Indische groeperingen onderling’.  

 

Deze doelgroep (de 2 miljoen Indische Nederlanders) valt weer onder te verdelen in 

enkele subgroepen, voor wie verschillende soorten activiteiten aantrekkelijk zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan de ooggetuigen.  

 
Doelen 
 

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

de Indische herinnering en Indische organisaties. Nu de eerste generatie geleidelijkaan 

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

overdracht van verhalen te borgen. 

 

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

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

activiteiten zoals in dit jaarplan beschreven.  

 

Het IHC richt zich de komende jaren nog altijd op de herkenbaarheid onder de 

doelgroepen. Dat geldt zowel voor de herkenbaarheid van het IHC als zodanig als voor de 

bekendheid van de aan Nederlands-Indië en Indonesië gerelateerde geschiedenis.  

 

Doelen op de middellange termijn (2024) 

 

• In 2024 ziet het publiek het IHC als een concrete plek waar men naartoe kan, met 

aantrekkelijke en interessante tijdelijke en vaste tentoonstellingen. Naar buiten toe 

zal dat deels gebeuren onder de vlag van Museum Sophiahof. De vaste en tijdelijke 

tentoonstellingen, de bibliotheek en het kenniscentrum (met de collectie Bussemaker, 

de digitale collecties en ‘30 dagen op zee’), bieden een breed publiek de mogelijkheid 

kennis te maken met – kort gezegd – het Indische verhaal.  

• Het IHC maakt actief zichtbaar dat het Nederlands-Indische en Indonesische verhaal 

onlosmakelijk verbonden is met Nederland en de Nederlandse geschiedenis. Het IHC 

werkt daartoe samen met andere musea en organisaties.  

• Het IHC vult zijn bijdrage aan de Indische herinnerings- en ontmoetingsplek in, door - 

naast de tentoonstellingen in Museum Sophiahof - ook publieks- en educatieve 

activiteiten te organiseren die gekenmerkt worden door meerstemmigheid.  
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Doelen op de lange termijn (2035) 

• De Nederlandse samenleving is zich ervan bewust dat de erfenis van Nederlands-

Indië ook van hen is. 

• Het IHC heeft zich ontwikkeld tot een platform voor Indisch Nederland, dat een 

netwerk van verschillende lokale, regionale en nationale organisaties verbindt, 

faciliteert en adviseert.  

• Is iedere scholier een keer in het IHC geweest.  

• Is het IHC een centrum van (inter)nationaal niveau: ook voor wetenschappers, 

journalisten, geïnteresseerden uit het buitenland is het IHC de plek waar je naartoe 

gaat als je meer wilt leren over de verhalen van de Nederlands-Indische 

gemeenschappen van 1900 tot nu. De tentoonstellingen en het merendeel van de 

communicatie en publicaties van het IHC zijn tweetalig (Nederlands en Engels).  

• Het IHC draagt op een constructieve wijze bij aan maatschappelijke vraagstukken op 

het gebied van migratie, integratie en emancipatie. 
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2. Terugblik op 2020 en 2021 samengevat 

Een terugblik op 2020: het jaar van ’75 Jaar Vrijheid’ en Corona  

 

Het jaar 2020 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar geweest. En dat is het nu nog. 

Het is het jaar van ’75 Jaar Vrijheid’ waarin ook het IHC veel speciale activiteiten gepland 

had. Dat werd wreed verstoord door de pandemie, waarbij het Corona-virus zorgde voor 

enkele maanden van een ‘intelligente lockdown’ gevolgd door de 1,5 metersamenleving, 

die naar verwachting ook in 2021 voortduurt. Deze situatie vroeg en vraagt om 

flexibiliteit en aanpassing in de manier van werken, aanpassingen in tentoonstellingen en 

de programmering van activiteiten. Museum Sophiahof is enkele maanden dicht geweest 

en daarna met vele aanpassingen weer opengesteld. Het kenniscentrum van het IHC is 

nog gesloten voor het publiek vanwege de beperkte ruimte. De museumtafel ’30 dagen 

op zee’ is daarom voor het publiek in het museumcafé van Museum Sophiahof opgesteld.  

De staf van het IHC werkte (in ieder geval) tot 1 september zoveel mogelijk vanuit huis. 

De situatie leidde tot derving van inkomsten en de nieuwe manier van werken zorgt voor 

extra kosten. De noodsteun vanuit het vfonds en het ministerie van vws, was bijzonder 

welkom en heeft ervoor gezorgd dat het IHC niet in de problemen is gekomen.  

 

Begin 2020 is Stichting Beheer Sophiahof (SBS) opgericht. De overdracht van het 

kwartiermakerschap, met de omzetting van alle contracten van het IHC naar SBS heeft 

nog ruim een half jaar in beslag genomen. In diezelfde periode zijn de 

vaststellingsaanvragen van de verbouwing en die van de beheer- en behoudsubsidie 

(2017-2019) ingediend. Ten tijde van het opstellen van dit jaarplan is de transitie van 

het beheer van Museum Sophiahof van het IHC naar SBS bijna voltooid. In ieder geval 

kan gesteld worden dat het IHC en Museum Sophiahof als totaal volledig deel uitmaken 

van de Haagse culturele gemeenschap. Het IHC werkt er met alle stakeholders aan om 

Museum Sophiahof ook landelijk bij het publiek op de kaart te zetten. 

 

Binnen de staf van het IHC zijn er in het eerste kwartaal enkele wisselingen geweest. 

Twee medewerkers zijn uit dienst gegaan. Bij de invulling van de ontstane vacatures, is 

gestuurd op meer differentiatie in functie-inhoud. Van meet af aan heeft het vernieuwde 

team zich ingezet voor een integrale aanpak van projecten en activiteiten, zowel in Den 

Haag als in het land. Het IHC heeft, bij al zijn activiteiten, duurzaamheid hoog in het 

vaandel. 

 

Het kenniscentrum van het IHC werd ook verder ontwikkeld. Zo is het Vele Handen 

project in 2020 voortgezet. Begin augustus is met dit project bijna 90% van de 

passagierslijsten van ’30 dagen op zee’ zo toegankelijk gemaakt, dat het publiek toegang 

heeft tot de gedigitaliseerde passagierslijsten. Het webportaal ‘Indië in Oorlog’, dat 

technisch ondergebracht is bij het Netwerk Oorlogsbronnen, is actief in de markt gezet 

via de corporate website van het IHC en extra onder de aandacht gebracht bij het publiek 

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

 

In 2020 heeft het IHC Memorix Maior uitgebreid met de ‘Collectie Indisch 

Herinneringscentrum’. Er is een start gemaakt met het schrijven van een collectieplan 

waarin beschreven wordt op welke manier het IHC zijn collectie willen vormen en 

afbakenen. De focus ligt op de digitalisering van collectie: persoonlijke verhalen en 
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objecten die de persoonlijke verhalen ondersteunen en verbeelden, of die iconisch zijn 

voor een verhaal. Die collectie is toegankelijk voor het publiek via een pagina op de 

corporate website. Het is van groot belang (zeker ook in het Corona-tijdperk) om als 

organisatie ook een goed online aanbod te hebben. Ten einde hier nog sneller stappen in 

te kunnen zetten, heeft het IHC zich ook aangesloten als samenwerkingspartner bij het 

SMH-NOB project Deltaplan Digitalisering. Tegelijkertijd is de webshop van het IHC 

vernieuwd, zodat die ook geheel voldoet aan de moderne vereisten. Het IHC wordt 

steeds interactiever.  

 

In mei 2020 zijn het IHC en het Moluks Historisch Museum (MHM) voortgegaan met de 

ontwikkeling van de gezamenlijke semipermanente overzichtstentoonstelling. Na een 

aanvankelijke start in het vierde kwartaal van 2019, heeft dat even stil gestaan vanwege 

de directiewisseling bij het MHM. De samenwerking tussen het IHC en MHM is formeel 

ondergebracht in Stichting Tentoonstellingen Sophiahof als operationale stichting. 

Volgens planning zal de semipermanente tentoonstelling in oktober 2021 gereed zijn. De 

tentoonstelling ‘Vechten voor Vrijheid’ is beëindigd op 16 augustus en op 5 september 

opgevolgd door twee tijdelijke tentoonstellingen, die ontwikkeld zijn door het IHC: 

‘Depokkers. Een koloniaal verhaal ontrafeld’ en ‘Heritage in Transition’. Educatie en 

randprogrammering maakten integraal onderdeel uit van ontwikkeling van de 

tentoonstellingen. Het onderwijsprogramma ‘Plekken met een Verhaal’ is aangepast voor 

de tentoonstelling ‘Depokkers’ en is onderdeel van het Haagse Cultuurmenu-programma 

voor scholen. Voor ‘Heritage in Transition’ is er een educatief programma ontwikkeld voor 

gezinnen met kinderen. Het IHC heeft al begin van het jaar museumdocenten opgeleid, 

die rondleidingen verzorgen in Museum Sophiahof. Zij kregen een aanvullende training 

voor de nieuwe wisseltentoonstellingen. 

 

In het teken van 75 Jaar Vrijheid heeft het IHC in 2019 en 2020 twee grote projecten 

uitgevoerd. In het landelijke ontmoetingsprogramma ‘350.000 mensen kwamen overzee’  

stonden de ‘Huizen van Aankomst’ (contractpensions en woonoorden) centraal. Het 

project is vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus veranderd in opzet. Zo 

heeft het ontmoetingsprogramma door het hele land niet op 15 augustus 

plaatsgevonden, maar zal het op 12 december op 15 locaties in het land doorgaan. Aan 

de websites van het IHC is nu ook de website ‘Huizen van Aankomst’ toegevoegd. 

 

Het educatieproject ‘Inclusief Indië’ (werktitel was ‘Indië in Multiperspectief’), kon 

redelijk goed doorgang vinden aangezien de kern van het project bestond uit het 

ontwikkelen van een website met digitaal educatief materiaal voor het mbo en voortgezet 

onderwijs.  

 

De publieksactiviteiten vonden geen doorgang tussen medio maart en medio augustus. 

Vanaf 15 augustus is het IHC daar weer mee gestart. Op 15 augustus, de dag van de 

Indiëherdenking, werd samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Stichting 

Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 in de Passenger Terminal in Rotterdam een 

kleinschalig evenement georganiseerd. Daarin stonden familieverhalen centraal uit het 

project ‘Huizen van Aankomst’, gevolgd door het NOS televisieprogramma in het kader 

van het feit dat het 75 jaar geleden was dat er een einde kwam aan de WO II in 

Zuidoost-Azië en in het bijzonder in Nederlands Indië. Hierin is ook een item opgenomen 

over ‘Huizen van Aankomst’. In Museum Sophiahof heeft het IHC samen met de partners 



8 

 

                                                                               

van de collectieve erkenning een programma georganiseerd voor publiek, waarmee 

gezamenlijk ook gekeken werd naar de nationale Indiëherdenking. De herdenking was 

vanwege de beperkingen rond het Corona-virus slechts voor een beperkt publiek 

toegankelijk. Vanaf september zijn de reguliere programma’s zoals Café Riboet, een 

Indische Salon en de Vriendendag weer voortgezet met minder publiek. 

 

Veel van de projecten van het Indisch Herinneringscentrum zijn direct dan wel indirect 

(mede) mogelijk gemaakt door het vfonds. Het vfonds is dan ook een belangrijk partner 

van het IHC en voor ‘Museum Sophiahof - van Indië tot nu’ in het bijzonder.  

 

 

Samengevat: Het IHC in 2021 

 

Bij het IHC staan inclusiviteit, professionaliteit en transparantie al meer dan 10 jaar hoog 

in het vaandel. In 2021 wil het IHC zich daarin nog verder professionaliseren door extra 

aandacht voor governance. In 2021 gaat het IHC de governance code cultuur hanteren. 

Daarbij zal het IHC extra aandacht hebben voor duurzaamheid en collectiedigitalisering. 

 

Zo speelt het IHC in op de ‘vereisten’ van de nieuwe Museumdefinitie: 

 
Musea zijn democratiserende, inclusieve en meerstemmige ruimtes voor kritische dialoog 
over verleden en toekomst. Terwijl ze de conflicten en uitdagingen van het heden erkennen 
en aanpakken, houden ze artefacten en exemplaren in beheer voor de samenleving, bewaren 
ze uiteenlopende herinneringen voor toekomstige generaties en garanderen ze gelijke 
rechten en gelijke toegang tot het erfgoed voor alle mensen. 
 
Musea hebben geen winstoogmerk. ze zijn participatief en transparant en werken in actief 
partnerschap met en voor diverse gemeenschappen om inzichten in de wereld te verzamelen, 
te bewaren, te onderzoeken, te interpreteren en te tentoonstellen. Met als doel bij te dragen 
aan de menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, wereldwijde gelijkheid en planetair 
welzijn. 
 

Het IHC richt zich in 2021 in al haar uitingen mede op het opbouwen van een sterk, 

herkenbare ‘merkbeleving’ (een herkenbaar imago). Dit betekent dat het IHC consistent 

is in al zijn communicatie uitingen: in stijl, tone of voice, en beeld. De huisstijl wordt in 

2021 uitgebreid om aan te kunnen blijven sluiten bij de verschillende doelgroepen; en 

om in de toekomst nieuwe (digitale) kanalen ‘in te gaan’.  

 

In 2021 wordt de collectie van het IHC verder ingevoerd in de online database ‘Collectie 

Indisch Herinneringscentrum’ (egodocumenten, objecten, interviews, beeldmateriaal, 

etc.). De online collectie krijgt een belangrijke impuls door de participatie van het IHC in 

het project Deltaplan Digitalisering van Stichting Musea en Herinneringscentra ‘40-’45 en 

Netwerk Oorlogsbronnen. De websites ‘Indië in Oorlog’, ’30 dagen op zee’ en ‘Huizen van 

Aankomst’ worden doorontwikkeld. Voor het publiek gaat het IHC online collectie en 

online tentoonstellingen presenteren.  
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Het IHC zal samen met het MHM in Museum Sophiahof (met de aankomende 

semipermanente tentoonstelling) een meer dan symbolische rol vervullen door een groot 

publiek en nieuwe generaties kennis te laten maken met de Japanse bezetting, de 

Bersiap-periode en de dekolonisatie-oorlog in Nederlands-Indië. Met ruime aandacht voor 

de voorgeschiedenis en de latere gevolgen ervan. De komst naar Nederland, de diaspora 

en de moderne geschiedenis van de Indische en Molukse gemeenschappen, de 

persoonlijke verhalen en wederwaardigheden zullen op een eigentijdse wijze worden 

gerepresenteerd. 

 

Het IHC gaat in het laatste kwartaal van 2020 de aanvraag indienen om een 

‘geregistreerd museum’ te worden. Zodra dat het geval is kan naar verwachting in de 

loop van 2021 de acceptatie van de museumkaart ingevoerd worden.  

 

Educatie is niet alleen 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 heeft nog altijd speciale aandacht 

voor docenten (in opleiding). Zij weten het IHC als kenniscentrum steeds beter te 

vinden. Het IHC wil tevens een opleidingsplek zijn voor studenten en beginnende 

professionals. De afgelopen jaren liepen verschillende studenten stage bij het IHC, maar 

ook volwassenen als werkervaringsvrijwilliger. 

 

Het IHC blijft zich inspannen om voor haar doelgroepen passende programma’s te 

organiseren. Zo organiseert het IHC publieksactiviteiten door het jaar heen: zelfstandig, 

of in samenwerking met anderen en inspelend op de actualiteit. 

 

In 2021 zal de samenwerking tussen de verschillende activiteitengebieden van het IHC 

(Educatie, Tentoonstellingen en Publieksactiviteiten) zichtbaar zijn. 

De samenwerking tussen Educatie en Tentoonstellingen: Educatieve programma’s 

worden met het museale aanbod gestroomlijnd. Dat zorgt voor een compleet pakket dat 

aan scholen, professionals en bovenal bezoekers aangeboden wordt. 

De samenwerking tussen Educatie en Publieksactiviteiten: Er bestaat geen harde grens 

tussen Educatie en Publieksactiviteiten. Het omarmen van deze overlapping, biedt het 

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

vergroten. 

Dit jaarplan is een gedetailleerde uitwerking van de geplande activiteiten van het IHC in 

2021. De begroting is opgesteld als onderdeel van de planning- en controlecyclus. Het 

IHC is gevestigd in Den Haag aan de Sophialaan 10 en is een van de vijf nationale 

herinneringscentrum van de WO II1 in Nederland. In dit jaarplan worden de activiteiten 

verder uitgewerkt in het Activiteitenplan (hoofdstuk 3).  

 

  

                                                           

1 In het vervolg van dit document wordt onder de ‘WO II’ ook verstaan de ‘nasleep’ (Bersiap, 

onafhankelijkheidsstrijd en repatriëring) 
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3.  Activiteitenplan 

Het IHC geeft strategisch invulling aan zijn taak om de herinnering aan de WO II in 

Nederlands-Indië levend te houden met een viertal kernactiviteiten:  

 

• Invulling geven aan herinneren in relatie tot herdenken  

• Educatieve programma’s en producten ontwikkelen en uitvoeren 

• Ontwikkelen en organiseren publieksactiviteiten en tentoonstellingen  

• Fungeren als (inter)nationaal en centraal kennisloket  

 

De kernactiviteiten hebben betrekking op de WO II in Nederlands-Indië en de nasleep 

daarvan. Bij de uitvoering van activiteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 

reeds beschikbare eigen middelen van het IHC. 

 

3.1 Organisatie IHC 

 

Het IHC in Den Haag is een herinneringscentrum van de WO II en vormt een belangrijke 

spil binnen ‘Nationaal Museum Sophiahof. Van Indië tot nu’. Dit is de centrale 

herinnerings- en ontmoetingsplek van de Indische en Molukse gemeenschappen, 

toegankelijk voor het publiek. Het IHC en het MHM zijn hierbij samen verantwoordelijk 

voor de museale exploitatie (tentoonstellingen en museumwinkel, bibliotheek) en het IHC 

beheert zijn eigen kenniscentrum. De organisatie van het IHC is blijvend in ontwikkeling. 

Dat is belangrijk, omdat het IHC zo in staat is en blijft om zijn ambities waar te maken:  

 

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de aspecten waarmee de ambities 

van het IHC verwezenlijkt worden.  

 

3.1.1 Personele organisatie 

 

Medewerkers IHC 

In 2021 bestaat de staf van het IHC uit zeven medewerkers:  

  

• Directeur (1 fte) 

• Office- en projectmedewerker (0,83 fte) 

• Medewerker publieksactiviteiten (0,6 fte) 

• Coördinator kenniscentrum en tentoonstellingen (0,6 fte) 

• Medewerker educatie (0,6 fte) 

• Financieel administratief medewerker (0,25 fte) 

• Communicatie en Marketing (0,4 fte) 

 

Het onderhouden van het uitgebreide netwerk van organisaties en het organiseren van 

tentoonstellingen en de educatieve en publieksactiviteiten, vragen een grote inspanning. 

Gezien de kleine omvang van de staf, heeft elke medewerker zijn eigen hoofdtaak en 

ondersteunen de medewerkers elkaar bij de pieken en dalen in het werk. Het team heeft 

een integrale aanpak van projecten en activiteiten. Aanvullend worden zo nodig extern 

ingehuurde krachten ingezet.  
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Vrijwilligers en stagiairs 

 

Het IHC heeft een vaste groep vrijwilligers in Den Haag en verspreid door het land. De 

vrijwilligers zijn actief bij de diverse programma’s van het IHC en daarnaast voeren zij 

allerlei werkzaamheden uit, zoals bijvoorbeeld het uitwerken van interviews of het 

uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden. Voor het kenniscentrum van het 

IHC is een enthousiaste groep vrijwilligers geformeerd. Zij zorgen voor de bemensing van 

het kenniscentrum op de dagen van openstelling. Ook werken zij mee aan de 

doorontwikkeling van ’30 dagen op zee’ en aan allerhande werkzaamheden binnen het 

kenniscentrum.  

Het inzetten van stagiaires heeft daarnaast een bewezen toegevoegde waarde voor het 

IHC, maar ook de stagiaires zelf. Met de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) bestonden 

structurele contacten om hier invulling aan te geven. Dit jaar worden de contacten 

uitgebreid met die van de Haagse Hogeschool en andere relevante instellingen. Ook in 

2021 biedt het IHC studenten mogelijkheden stage te lopen in het kader van 

educatieprojecten en programmering.  

 

Resultaat: 

• Inzet van externe krachten in aanvulling op de reguliere staf bij de opzet en uitvoering 

van projecten, zodat er meer slagkracht is bij de uitvoering hiervan. 

• Flexibele inzet van vrijwilligers en stagiaires, zodat de staf van het IHC goed 

ondersteund en aangevuld wordt teneinde een goede balans te hebben in uitvoering 

van de werkzaamheden. 

 

3.1.2 Financiële - en salarisadministratie 

 

De directeur voert het personeelsbeleid uit en houdt de personeelsadministratie bij. 

De salarisverwerking is uitbesteed aan VOS administratiekantoor.  

 

De verwerking van de financiële administratie is ondergebracht bij VOS 

administratiekantoor (verantwoordelijk voor de administratieve verwerking, de financiële 

tussenrapportages van de instellingssubsidie en het opstellen van de jaarrekening). De 

projectadministraties zijn de verantwoordelijkheid van de financieel-administratief 

medewerker. Deze medewerker is tevens verantwoordelijke voor de administratieve 

processen binnen kantoor, zoals de backoffice van de museumwinkelverkopen. 

 

De accountantscontrole werd tot en met 2020 (controle instellingssubsidie 2019) 

uitgevoerd door DDJ Accountants. Vanwege de grote afstand van dit kantoor (gevestigd 

in Ellecom), wordt voor de controle van 2020 een nieuw kantoor geselecteerd in de 

Haagse regio. Hiervoor wordt een offertetraject opgestart.  

 

Het IHC houdt structureel meerdere projectadministraties bij. Om dit te 

professionaliseren en tevens ter ontlasting van de directeur, wordt hiervoor per 1 januari 

2020 een financieel administratief medewerker aangesteld (0,4 fte).  
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Resultaat: 

 

• In 2021 worden de salaris- en financiële administratie uitgevoerd door VOS 

administratiekantoor en de accountantscontrole door een nieuw geselecteerd kantoor 

in de Haagse regio. 

• Een professionele projectadministratie, die transparant, overzichtelijk en correct is. 

• De financiële - en salarisadministratie zijn transparant, overzichtelijk en correct. 

 
3.1.3 PR en communicatiebeleid 

 

Het PR en communicatiebeleid van het IHC is conform Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) en heeft de volgende uitgangspunten: 

 

Sterke, herkenbare ‘merkbeleving’  

Herkenbaarheid is belangrijk voor het IHC. Het IHC richt zich in 2021 in al haar uitingen 

mede op het opbouwen van een sterk, herkenbare ‘merkbeleving’ (een herkenbaar 

imago). Dit betekent dat het IHC consistent is in al zijn communicatie uitingen: in stijl, 

tone of voice, en beeld. De huisstijl wordt in 2021 uitgebreid om aan te kunnen blijven 

sluiten bij de verschillende doelgroepen; en om in de toekomst nieuwe (digitale) kanalen 

‘in te gaan’.  

 

Doelgroep relevante communicatie 

In 2020 is het IHC begonnen met het analyseren van de communicatie data. Op basis 

daarvan kan het IHC zijn communicatie in 2021 beter aan laten sluiten op zijn 

doelgroepen. Relevante en persoonlijke communicatie staat in 2021 centraal. Door 

middel van speciale nieuwsbrief lijsten (bijvoorbeeld de Educatie lijst) is het mogelijk 

specifieke personen te bereiken en de interactie, open rates (het percentage van de 

ontvangers dat een e-mail heeft geopend) en leesbaarheid te verhogen. Tevens worden 

de huidige kanalen verder toegespitst op de doelgroepen.  

 

Brede, landelijke campagnes 

De verschillende initiatieven van het IHC (tentoonstellingen, educatie en programmering) 

sluiten nauw op elkaar aan. De initiatieven worden in 2021 gebundeld in communicatie 

om op die manier meer impact te maken. Het IHC communiceert in 2021 op 

campagneniveau in zowel de online en offline communicatie. In de campagnes komen de 

algemene doelstellingen naar voren, wordt het imago versterkt en een inhoudelijke 

boodschap (persoonlijke verhalen, historische gebeurtenissen, etc.) gemaakt die de 

verschillende doelgroepen aanspreekt.  

 

Krachtige kernboodschappen 

Communicatie draagt te allen tijde de kernboodschappen van het IHC uit. Communicatie 

uitingen dragen bij aan de algemene doelstellingen van het IHC [geen losse berichten, 

projecten, uitingen e.d.]. De doelstellingen zijn duidelijk zichtbaar en begrijpelijk voor de 

doelgroepen en het 'brede publiek'. De algemene teksten op de website, brochure en 

kernboodschappen per initiatief zijn duidelijk.  
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Storytelling 

Om de overdracht van verhalen te borgen, maakt communicatie gebruik van storytelling. 

De verhalen kunnen breder verspreid worden door middel van digitale kanalen, 

waaronder podcasts. Storytelling leidt tot een beter imago, meer interactie op berichten 

en personaliseert de organisatie. Storytelling komt tevens terug in alle educatieve 

programma's, publieksactiviteiten en tentoonstellingen. Dit zal in 2021 meer naar voren 

komen in de (online)communicatie. 

 

3.1.4. Samenwerking met andere organisaties 

 

Het IHC heeft als netwerkorganisatie samenwerkingsverbanden met hoofdspelers in het 

veld, zoals het MHM, de presentatie-instellingen Platform Vrede & Recht, de Stichting 

Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 en het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Stichting 

Musea en Herinneringscentra 1940-1945 (SMH ’40-’45) en het Platform WO II, Museum 

Bronbeek, Museon, de Universiteit van Amsterdam, NIOD, Indische organisaties en de 

Universiteit van Amsterdam. Het vfonds is daarbij een belangrijke verbindende en 

ondersteunde partner. 

Voor het IHC is het belangrijk om samen te werken met Indische en Molukse organisaties 

om zo een brugfunctie naar die organisaties te vervullen en te fungeren als 

pleisterplaats. Een prominente plek is toebedeeld aan het MHM en Stichting Nationale 

Herdenking 15 Augustus 1945.  

 

Een overzicht van de verschillende organisaties waarmee het IHC samenwerkt, is 

hieronder opgenomen: 

 

Moluks Historisch Museum 

Binnen ‘Museum Sophiahof. Van Indië tot Nu’ geven het MHM en het IHC samen invulling 

aan de publieksfuncties: de tentoonstellingen, de bibliotheek en de museumwinkel. Beide 

organisaties zijn verantwoordelijk voor het eigen gedeelte van het kenniscentrum. De 

samenwerking is ondergebracht in de gezamenlijke operationele Stichting 

Tentoonstellingen Sophiahof. Op 5 september 2019 zijn de tijdelijke tentoonstellingen 

‘Depokkers. Een koloniaal verhaal ontrafeld’ (tot september 2021) en ‘Heritage in 

Transition’ (tot maart 2021) voor het publiek geopend. Bij de ontwikkeling van deze 

tentoonstellingen met bijbehorend educatief programma en randprogrammering heeft 

het IHC de leiding.  In 2020 zijn het MHM en het IHC gestart met de ontwikkeling van de 

semipermanente overzichtstentoonstelling, die naar verwachting in oktober 2021 

geopend wordt. De tijdelijke tentoonstelling ‘Heritage in Transition’ wordt in maart 

opgevolgd door een tijdelijke tentoonstelling van het MHM. 

 

Resultaat: 

• Publieksfunctie (tentoonstelling, bibliotheek en kenniscentrum, educatie, 

museumwinkel) in Museum Sophiahof voor breed publiek. 

• Verwachte aantal bezoekers: 15.000 per jaar. De verwachting is sterk naar beneden 

bijgesteld, aangezien verwacht wordt dat de Corona-maatregelen ook in 2021 

voortduren.  
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• Educatie en randprogrammering: programma’s voor speciale groepen (voor scholen 

via Cultuurmenu en voor gezinnen met kinderen); rondleidingen; arrangementen 

voor algemene groepen; individuele bezoekers. 

 

Haagse instellingen 

Het IHC hecht veel belang aan de samenwerking met collega-instellingen in Den Haag. 

Zo neemt de directeur van het IHC deel aan het overleg van de Presentatie-instellingen 

Platform Vrede & Recht, bestaande uit het Museon, Humanity House, Prodemos, Haags 

Historisch Museum, de Gevangenpoort, het Oranjehotel en Beeld & Geluid Den Haag. 

Daarnaast is het IHC aangehaakt bij de Haagse vrijheidswijken. Met de partners in 

Museum Sophiahof wordt deelgenomen aan Haagse en landelijke evenementen.  

 

Resultaat 

• Op de hoogte zijn van en afstemming hebben over elkaars activiteiten.  

• Onderlinge kruisbestuiving van de cultuurpartners door middel van berichtgeving in 

nieuwsbrieven e.d. 

 

Museum Bronbeek  

De gezamenlijke publiekspresentatie van Museum Bronbeek en het IHC, Het Verhaal van 

Indië, is nog tot medio 2021 in Arnhem te bezoeken. Het IHC is vertegenwoordigd bij de 

diverse Indiëherdenkingen op landgoed Bronbeek. 

 

Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 (Stichting 

Herdenking) 

Het IHC onderhoudt duurzaam contact met de Stichting Herdenking. Herinneren (IHC) is 

onlosmakelijk verbonden met herdenken (Stichting Herdenking). Bij de organisatie van 

de Indiëherdenking op 15 augustus in Den Haag komen herinneren en herdenken bij 

elkaar. Het IHC en Stichting Herdenking geven daar op een toekomstbestendige wijze 

vorm aan, zodat ook jongere generaties betrokken worden en blijven. Dat geldt zowel 

voor de herdenking als voor de herinnering aan de WO II in Nederlands-Indië. 

 

Het IHC en Stichting Herdenking werken samen aan herdenken en herinneren Next Level 

met een toekomstgerichte strategie. Uitgangspunten hierbij zijn: dat de herdenking voor 

de 1e generatie in stand gehouden wordt en tegelijkertijd wordt de herdenking voor de 2e 

tot en met de 4e generatie in fases gemoderniseerd zodat het aansluit bij de 

belevingswereld van generaties nu én het brede publiek. Het IHC organiseert in aanloop 

naar en op 15 augustus activiteiten in relatie tot de herinnering van de WO II. De kracht 

- en daarmee de bekendheid van de activiteiten - zit hem in de herhaling. De #Ik 

herdenk campagne is nu een vast onderdeel, de Melati staat inmiddels bekend als 

symbool voor de gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-

Indië. 
 

Resultaat: 

• Een goed georganiseerde Herdenkingsdag op 15 augustus in Den Haag met 

publieksactiviteiten. 

• Jaarlijkse #Ikherdenk campagne, waarbij de Melati als symbool centraal staat.  
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Nationaal Comité 4 en 5 mei 

Het IHC heeft, op basis van overleg met Indische organisaties en het Nationaal Comité 4 

en 5 mei (NC), een visie op het verankeren van het verleden in de toekomst: het levend 

houden van de herinnering aan de WO II in Nederlands-Indië.  

Het IHC vervult een brugfunctie naar het NC, dat het kenniscentrum is voor herdenken 

en vieren. Het IHC draagt ertoe bij dat het Nationaal Comité - ondanks de in de 

naamgeving daarvan genoemde data van 4 en 5 mei - het belang van de herinnering aan 

de WO II in Nederlands-Indië en de datum 15 augustus blijft erkennen. Het IHC draagt 

bij door kennis over te dragen, te adviseren, en door samen te werken met het NC bij 

landelijke (educatieve) projecten met betrekking tot Nederlands-Indië. Een voorbeeld: 

Het IHC, Stichting Herdenking en het NC werkten in het kader van ’75 jaar Vrijheid’ 

samen aan en het avondprogramma van ‘Huizen van Aankomst’ in de Passenger 

Terminal in Rotterdam. 

Resultaat: 

• Samenwerking met NC op educatief vlak en bij landelijke projecten door inbreng 

expertise IHC. 

 

Herinneringscentra, SMH 40-45 en Platform WO II 

Binnen het oorlogserfgoedveld wordt duurzaam samengewerkt, waardoor het IHC actief 

bijdraagt aan een strategische agenda en gezamenlijk strategische profilering. 

 

Het IHC maakt deel uit van het bestuur van Stichting Musea en Herinneringscentra 1940-

1945 (SMH). SMH profileert zich als brancheorganisatie en stimuleert de samenwerking 

tussen organisaties. Het voltallige bestuur vergadert drie keer per jaar en organiseert 

door het jaar heen meerdere museale visiedagen. Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur 

dat geregeld samenkomt. SMH acteert als belangenbehartiger voor oorlogs- en 

verzetsmusea en herinneringscentra.  

 

SMH is met andere oorlogserfgoedorganisaties verenigd in de nieuw opgerichte 

netwerkorganisatie Platform Herinnering WO II (Platform WO II). 

Het platform heeft als doel om de herinnering aan de WO II te behouden en te verbreden 

en de voortdurende relevantie van deze periode als ijkpunt in de geschiedenis aan de 

Nederlandse samenleving te tonen uit te dragen en te duiden. Naast NIOD, Nationaal 

Comité, SMH, zijn ook de Oorlogsgravenstichting en de Stichting Liberation Route Europe 

onderdeel van het platform. In het platform is SMH de spilorganisatie voor de domeinen: 

Educatie (samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei) en Museaal.  

 

In 2020 heeft SMH in nauwe samenwerking met het Netwerk Oorlogsbronnen, het 

projectplan ‘Deltaplan collectieontsluiting oorlogsmusea- en herinneringscentra’ opgesteld 

en een subsidieaanvraag ingediend bij het Mondriaanfonds. Het IHC is een van de tien 

deelnemers. 

Het Platform WO II heeft 2021 uitgeroepen tot het themajaar ‘Een nieuwe wereldorde - 

dekolonisatie, internationale samenwerking en mensenrechten’, waarbij stilgestaan wordt 

bij de gevolgen en de impact van de oorlog op de verhoudingen in de wereld. In feite een 

centraal thema binnen de kerntaak van het IHC. 
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Resultaat: 

• Samenwerking vanuit SMH en Platform WO II bij landelijke thema-projecten. In 2021: 

‘Een nieuwe wereldorde – dekolonisatie, internationale samenwerking en 

mensenrechten’. 

• Samenwerking binnen het ‘Deltaplan collectieontsluiting oorlogsmusea- en 

herinneringscentra’ 

• Samenwerking vanuit SMH en Platform WO II bij landelijke campagnes. 

 

NIOD: Netwerk Oorlogsbronnen 

Het IHC en het NIOD werken structureel samen op het gebied van de verdere uitbreiding 

en het dynamisch houden van de gezamenlijke kenniscentra ‘Netwerk Oorlogsbronnen’ 

en het webportaal ‘Indië in Oorlog’. 

‘Indië in Oorlog’ is technisch ondergebracht bij het ‘Netwerk Oorlogsbronnen’. De onlangs 

vernieuwde website ‘Indië in Oorlog’ is tevens onderdeel van het kenniscentrum van het 

IHC. Het IHC is verantwoordelijk voor het aandragen van nieuwe Indische collecties en 

inhoudelijke aanpassingen op het Indische onderdeel van ‘Netwerk Oorlogsbronnen’. 

IN 2021 werken de partijen, zoals vermeld bij SMH, samen aan het ‘Deltaplan 

collectieontsluiting oorlogsmusea- en herinneringscentra’. 

 

Resultaat: 

• Duurzame collectieontsluiting van Indsiche bronnen via ‘Indië in Oorlog’ en ‘Netwerk 

Oorlogsbronnen; en ontsluiting bronnen via het deltaplan. 

 
Indische organisaties en erfgoedinstellingen 

Het IHC vervult een brugfunctie voor de Indische organisaties en erfgoedinstellingen en 

zet zich in vanuit een verbindende, adviserende en ondersteunende rol. 

rol. In de IHC-database van Indische organisaties zijn bijna 240 organisaties opgenomen. 

Het IHC volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de erfgoedwereld, anticipeert hierop en 

speelt in op de ontwikkelingen. Daarnaast volgt het IHC wat er leeft binnen de 

verschillende organisaties, zoekt samenwerking en levert desgevraagd een bijdrage aan 

de programmering van activiteiten. Tegelijkertijd leert het IHC ook van andere 

organisaties, door uitwisseling van informatie en praktijkervaringen. Door de 

aanwezigheid in Museum Sophiahof in Den Haag zijn wij nog beter in staat deze 

brugfunctie te vervullen. 

 

In de huidige situatie zijn verschillende ontwikkelingen in het veld te zien:  

- Organisaties kunnen geen opvolgers vinden voor bestuursleden. Daarmee komt de 

voortzetting van de activiteiten en het behoud van collecties in gevaar. 

- Organisaties die in staat zijn een bestuursverjonging (voortzetting door de volgende 

generatie) door te voeren, geven daarmee ook een nieuwe impuls aan de activiteiten. 

- Organisaties krimpen in of kunnen niet meer voortbestaan vanwege een gebrek aan 

financiële middelen, bijvoorbeeld vanwege het stopzetten van de subsidie, het 

teruglopen van de uitvoeringstaken of het inkrimpen van de leden-/klantenkring. 
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- Er zijn verschillende Indische organisaties, die door de derde en/of vierde generatie 

worden opgezet en aangestuurd. Zij zijn succesvol en hebben hun eigen achterban. 

Hierin is een ‘opleving’ te zien in de interesse voor de geschiedenis van Indische 

Nederlanders in brede zin (cultuur, oorlog, repatriëring). Zij profileren zich vooral via 

internet, Instagram en Facebook (o.a. Hoezo Indo, Gewoon een Indisch Meisje), maar 

ook via activiteiten (Riboet Verhalenkunst).  

 

Resultaat: 

• Het IHC vervult op nationaal niveau een brugfunctie voor Indische organisaties, ter 

ondersteuning en versterking van elkaar.  

 

 

Universiteit van Amsterdam: Leerstoel IHC  

 

Prof. dr. Remco Raben 

Het IHC verspreidt en stimuleert kennis en bewustwording over de geschiedenis van 

kolonialisme, Japanse bezetting en dekolonisatie van Nederlands-Indië/Indonesië, en 

(post)koloniale cultuur in Nederland. Op de lange termijn ziet het IHC zich als een 

centrum van (inter)nationaal niveau: ook voor wetenschappers, journalisten, 

geïnteresseerden uit het buitenland is het IHC de plek waar je naartoe gaat als je meer 

wilt leren over de verhalen en de geschiedenis van de Nederlands-Indische 

gemeenschappen tot de huidige dag. De instelling van de bijzondere leerstoel ‘Koloniale 

en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis’ draagt bij aan het bereiken van dit 

doel.  

Sinds 1 mei 2015 bekleed Prof. dr. Remco Raben de leerstoel. Na de eerste termijn van 5 

jaar, heeft het IHC de bijzondere leerstoel voor een tweede periode van 5 jaar verlengd. 

Raben werkt mee aan publieksactiviteiten van het IHC, geeft inhoudelijke adviezen en 

voedt het met wetenschappelijke informatie. Hij is tevens adviseur voor de 

semipermanente tentoonstelling. 

Vanuit de leerstoel voert hij de volgende activiteiten uit: 

 

Onderwijs 

Het onderwijs van Raben bestond jaarlijks uit een derdejaars bachelor keuzevak getiteld 

‘Kolonie en postkolonie. Indië als ervaring en herinnering’. Momenteel verzorgt Raben 

een tweedejaars bachelor collegereeks over de koloniale Nederlandse geschiedenis. Ook 

geeft hij regelmatig gastcolleges in andere vakken. Voor de nabije toekomst staat een 

nieuw vak over Indische (literaire) cultuur op stapel. Raben zal zich inspannen om de 

Indische letterkunde nog wat prominenter in beeld te brengen in de vorm van seminars 

en presentaties, ook voor breder publiek. Hiervoor is ook toenadering gezocht tot de 

hoogleraren die zich met Caraïbische en Zuid-Afrikaanse letterkunde bezighouden. 

 

Onderzoek 

De nadruk bij het onderzoek ligt momenteel op een viertal thema’s: 1) De dekolonisatie 

van Indonesië; 2) koloniale cultuur in Nederland; 3) kenniscultuur in Indonesië; 4) 

Indische letterkunde van de jaren ’30-’60. 

De serie ‘Spores of empire’ wordt voortgezet en zal uitmonden in een Engelstalige bundel 

over de Nederlandse koloniale cultuur. Raben werkt verder aan de artikelenreeks over 

Indische letterkunde, die hij uiteindelijk wil bundelen. Het project ‘Decolonizing 
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knowledge’ omvat de organisatie van enkele workshops en conferenties, onder meer in 

Indonesië. In het kader van dit project zullen de banden met Indonesische onderzoekers 

en instellingen worden aangehaald. Raben heeft een zestal promovendi op het terrein 

van literaire, boekhistorische, wetenschapshistorische en sociaalhistorische onderwerpen.  

 

Publieksactiviteiten 

Raben zal in 2021 voor het IHC voor een historisch geïnteresseerd publiek viermaal een 

masterclass verzorgen. Daarin staat de lange dekolonisatie van Indonesië centraal. Hij 

belicht daarmee onderdelen uit het nationale onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, 

dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’. 

Tevens wordt er met de projectgroep een nieuwe aflevering van ‘Indië Next’ (voorheen: 

‘Dag van de Indische herinnering’) georganiseerd.  

Raben treedt, naast zijn adviseurschap voor het IHC, op als kernadviseur van het 

Rijksmuseum voor de tentoonstelling over dekolonisatie. De tentoonstelling die gepland 

was voor 2021, is uitgesteld vanwege de omstandigheden in relatie tot het Corona-virus. 

 

Resultaat: 

• Publicatie van Engelstalige bundel over de Nederlandse koloniale cultuur in de serie 

‘Spores of Empire’. 

• Collegereeksen aan de UvA. 

• Vier masterclasses over de lange dekolonisatie van Indonesië. 

• Wetenschappelijk advies voor de semipermanente tentoonstelling. 

• Nieuwe aflevering van ‘Indië Next’. 

 

 

3.2 Activiteiten IHC  

 

Door samen te werken met meerdere partijen, is het IHC in staat een breed 

activiteitenaanbod te realiseren. De activiteiten van het IHC worden onderling goed 

afgestemd en bestaan uit: 

 

1. Kenniscentrum IHC: een fysiek en digitaal kruispunt 

2. Tentoonstellingen 

3. Educatie   

4. Publieksactiviteiten 

 

Het Platform WO II en SMH hanteren in 2021 het thema: ‘Een nieuwe wereldorde – 

dekolonisatie, internationale samenwerking en mensenrechten’. Daarnaast worden ook in 

2021 de uitkomsten gepubliceerd van het grote nationale onderzoeksprogramma 

‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’. Het IHC 

zal, daar waar het gepast is, met zijn activiteiten op de actualiteit van deze thema’s 

inspelen.  
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3.2.1 Kenniscentrum IHC: een fysiek en digitaal kruispunt 
 

Doel: Met zijn online en offline media is het IHC hét (inter)nationale en centrale 

kennisloket voor alle zaken aangaande Nederlands-Indië in relatie tot de WO II 

vanaf begin 1900. 

 

Kenniscentrum met online en offline media 

Doelgroepen:  

- Het ‘brede’ publiek 

- Mensen met een Nederlands-Indische achtergrond. 

 

In het Kenniscentrum van het IHC kan het publiek zowel online als offline media 

raadplegen: onder andere ‘30 dagen op zee’ (kenniscentrum repatriëring), ‘Indië in 

oorlog’ en de ‘collectie Bussemaker’.  

 

De bootreis van en naar Nederlands-Indië heeft bij veel families voor een onuitwisbare 

herinnering gezorgd. Bij de verschillende golven van repatriëring had de bootreis een 

centrale rol. Mensen die zelf de bootreis hebben gemaakt, maar ook de opvolgende 

generaties, zijn nog altijd op zoek naar passagierslijsten. Dat kan via ’30 dagen op zee’. 

Het is een webapplicatie die bestaat uit twee gedeelten: de reis en zijn beleving, waarbij 

achtergrondinformatie over de repatriëring, persoonlijke verhalen en beeldmateriaal over 

de reis te raadplegen zijn en een (steeds groter) gedeelte van de Collectie 

Repatriëringslijsten. Bezoekers kunnen de reis en zijn beleving online bekijken en hun 

familienaam zoeken. Het raadplegen van de passagierslijsten kan door de 

privacywetgeving echter slechts beperkt online plaatsvinden. Alleen gegevens van 

personen die 100 jaar of langer geleden geboren zijn, zijn online beschikbaar. Voor het 

raadplegen van de overige gegevens, kunnen bezoekers bij het IHC terecht.  

 

Het webportaal ‘Indië in oorlog’ geeft toegang tot een groot aantal bronnen over 

Nederlands-Indië en Indonesië. De bronnen zijn in de tijd afgebakend tot de periode van 

ongeveer 1930 tot en met 1950 en hebben betrekking op de vooroorlogse periode, de 

aanloop tot de Japanse bezetten, de Japanse bezetting, de Bersiap-periode en de 

koloniale oorlog. Er zijn verschillende soorten bronnen te vinden via het webportaal zoals 

documenten, foto’s, video’s, krantenartikelen en kaartmateriaal. 

 

De ‘collectie Bussemaker’ is een grote collectie boeken met enkele voorwerpen afkomstig 

uit de privé collectie van Dr. ir. Herman Bussemaker (1935-2015). De collectie betreft 

specialistische boeken over de periode 1940 – 1950 in Nederlands-Indië. 

 

Het Kenniscentrum is voortdurend in ontwikkeling en ook in 2021 staan weer nieuwe 

activiteiten gepland. 
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Aanpak:  

 

Collectieplan: Ontsluiting van de collectie en presentatie 

In 2020 heeft het IHC Memorix Maior uitgebreid met de ‘Collectie Indisch 

Herinneringscentrum’. Er is een start gemaakt met het schrijven van een collectieplan 

waarin beschreven wordt op welke manier het IHC zijn collectie willen vormen en 

afbakenen. De focus ligt op de digitalisering van collectie: persoonlijke verhalen en 

objecten die de persoonlijke verhalen ondersteunen en verbeelden, of die iconisch zijn 

voor een verhaal.  

In 2021 gaat het IHC participeren in het Deltaplan Digitalisering. Een initiatief van de 

Stichting Musea en Herinneringscenta ’40 – ’45 en het Netwerk Oorlogsbronnen. Indien 

de subsidieaanvraag van partijen wordt toegekend (verwachting najaar 2020) kan de 

verworven of te verwerven collectie van het IHC gedigitaliseerd worden. Het betreft 

egodocumenten (brieven, dagboeken, niet uitgegeven verhalen), objecten (kampspullen) 

en audio/video (interviews, familiefilms) en beeldmateriaal (tekeningen, foto’s). 

De ontsluiting van de collectie wordt in eerste instantie door de coördinator 

Kenniscentrum gedaan. Bij doorgang van het project Deltaplan Digitalisering, kan het 

IHC hiervoor een professionele kracht inhuren. Daarbij spelen vrijwilligers een 

belangrijke rol bij de invoering van gegevens. Er worden speciaal voor deze taak 

vrijwilligers geworven die daar specifieke kennis over hebben. De vrijwilligers worden 

goed geïnstrueerd om de gegevens op de juiste wijze te verwerken. 

Het Indisch Herinneringscentrum participeert ook in een experiment met de Universiteit 

Twente (UT). Hiermee wordt in 2021 een start gemaakt. De collectie ‘Herinneringen aan 

Indië’ (persoonlijke interviews) zal met - door de UT ontwikkelde - software ‘automatisch’ 

ontsloten worden. Het gefilmde interview wordt omgezet in tekst. Die worden vervolgens 

verbeterd door vrijwilligers van het IHC. De software is zelflerend. Door steeds meer 

woorden - in het bijzonder specifieke ‘Indische’ woorden - toe te voegen aan de 

woordenthesaurus worden de teksten uiteindelijk automatisch verbeterd. De teksten 

kunnen gebruikt worden als document, waarin men kan zoeken. Tegelijkertijd worden de 

teksten ook voor ondertiteling van de interviews en de vertaling ervan gebruikt.  

Met de tentoonstellingsmodule van  Memorix Maior gaat het IHC materialen uit de IHC-

database exposeren. Hiertoe wordt een eerste aanzet gedaan door op belangrijke data of 

rondom speciale thema’s een korte presentatie te tonen van materialen. Die korte 

presentaties (bijv. over 15 augustus of over de inval van Japan) verleiden het publiek om 

de collectie van het IHC te raadplegen.  

Via de beeldbank kan het publiek altijd een gedeelte van de collectie raadplegen. Niet 

alle informatie is online te raadplegen, vanwege de regels met betrekking tot de privacy 

van personen. Die specifieke informatie kan alleen in het Kenniscentrum geraadpleegd 

worden.  

  



21 

 

                                                                               

Websites 

Jongeren en volwassenen zijn gewend om een groot deel van hun informatie online te 

vinden. Het IHC anticipeert hierop door de onlineinformatie steeds te vernieuwen en te 

verbeteren. De websites en social media van het IHC worden actief bezocht en er vindt 

veel interactie plaats met de 2e tot en met de 4e generatie via de social media. In feite 

wordt het IHC steeds interactiever. 

 

Het jaar 2021 staat in het teken van de doorontwikkeling van de websites: ‘Indië in 

Oorlog’ (de Japanse bezetting, de bersiap en de koloniale oorlog), ‘30 dagen op zee’ (de 

repatriëring/migratie naar Nederland en ‘Huizen van Aankomst’ (aankomst en opvang in 

Nederland).  

Dit jaar wordt de collectie van het IHC aangesloten op ‘Indië in Oorlog’, zodat het bereik 

groter wordt. Daarbij zet het IHC in op het toevoegen van informatieve inhoud aan deze 

website.  

De websites ‘30 dagen op zee’ en ‘Huizen van Aankomst’ tonen persoonlijke verhalen 

over de Indische repatriëring en de aankomst en eerste periode in Nederland. In 2021 

gaat het IHC deze verhalen nog actiever verzamelen. Mensen worden er via 

mediacampagnes op geattendeerd dat zij persoonlijke verhalen kunnen insturen. De 

verhalen worden tevens gebruikt bij de ontwikkeling van de semipermanente 

tentoonstelling. 

Resultaat: 

• Oplevering collectieplan IHC. 

• Deelname Deltaplan Digitalisering: Online collectie IHC via beeldbank op corporate 

site; Interviewcollectie (deels) ontsloten in tekst en met ondertiteling. 

• Actief verzamelbeleid van persoonlijke verhalen over de Indische repatriëring en de 

aankomst en eerste periode in Nederland. 

• Online presentaties van het IHC. 

• De verschillende digitale communicatiekanalen van het IHC worden gericht ingezet 

voor de verschillende doelgroepen. 

• Een gemiddelde groei van 20 % van het bezoek aan de websites, volgers op 

Facebook, Instagram en Twitter. 
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3.2.2 Tentoonstellingen 
 

Het IHC maakt deel uit van Museum Sophiahof – van Indië tot nu. De aankomende jaren 

draagt het IHC er samen met het MHM aan bij dat Museum Sophiahof een 

publieksvriendelijk, open en relevant museum is voor een breed en divers publiek. De 

museale presentatiefunctie van Museum Sophiahof is belegd bij het Moluks Historisch 

Museum en het Indisch Herinneringscentrum. De samenwerking van het MHM en het IHC 

is operationeel ondergebracht bij Stichting Tentoonstellingen Sophiahof (STS). Het IHC 

en het MHM zijn in 2020 gestart met de ontwikkeling van de semipermanente 

tentoonstelling, die in 2021 gerealiseerd wordt.  

 

Bij de ontwikkeling van elke tentoonstelling ontwikkelt het IHC (zelfstandig of samen met 

het MHM) educatieve programma’s en randprogrammering. Naast fysieke 

tentoonstellingen, presenteert het IHC ook tijdelijke en online tentoonstellingen. Met de 

digitale tentoonstellingen blijven (afgelopen) tentoonstellingen duurzaam behouden. 

Museumdocenten worden inhoudelijk en praktisch getraind op doelgroepgerichte 

vaardigheden.  

 

Het IHC richt zich met tentoonstellingen op zijn algemene doelgroepen: 

 

- Het ‘brede’ publiek. 

 

En daarbinnen specifiek op: 

 

- Gemeenschappen, die vanuit hun familie of gedeelde geschiedenis verbonden zijn 

met voormalig Nederlands-Indië. 

- Cultuurliefhebbers, individuele bezoeker die geïnteresseerd is in geschiedenis, cultuur 

en kunst. 

 

 

Semipermanente tentoonstelling samen met het MHM 

 

Doel: 

Het IHC en het MHM (STS) willen op een laagdrempelige manier in een tentoonstelling 

(narratieve ruimte) het intergenerationele verhaal presenteren van de Molukse en 

Indische gemeenschap binnen de Nederlandse samenleving, met als doel dat verhaal 

door te vertellen aan nieuwe generaties, daarover in gesprek te gaan of te blijven met 

iedereen die daar behoefte aan heeft om dat verhaal te actualiseren. 

 

Primaire doelgroepen: 

- Geïnteresseerden in koloniale geschiedenis, Nederlandse geschiedenis, Indonesië en 

Nederlands Indië. 

- Leerlingen PO, VO en MBO. 

 

Secondaire doelgroepen: 

- Indische Nederlanders. 

- Molukse Nederlanders. 

- Special interest groepen (studenten, vakreferenten, organisaties). 

- Stakeholders (Sophiahof-partners, beleidsmakers, overheden, fondsen). 
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Ook kan interesse verwacht worden van: 

 

- Indonesische diaspora (studenten, expats). 

- Veteranen onafhankelijkheidsoorlog N.I. en Nieuw Guinea 

- Gemeenschappen buiten Nederland (o.a. Australië, Amerika, Canada) 

 

 

Aanpak: 

De semipermanente tentoonstelling in Museum Sophiahof heeft de ambitie om de – 

feitelijk op de sociale, etnische en culturele gelaagdheid van de koloniale (klassen) 

samenleving gebaseerde – verschillen die doorklinken in de verschillende postkoloniale 

gemeenschappen in Nederland te overbruggen. Een verbindend instituut dat ruimte biedt 

voor verschillende perspectieven op een gedeeld narratief van kolonisatie, dekolonisatie 

en de gevolgen daarvan voor mensen in Nederland die één element delen: dat hun 

grootouders of ouders voor 1969 in Nederlands-Indië of Indonesië leefden en als gevolg 

van de Indonesische onafhankelijkheid en het dekolonisatieproces gedwongen of uit vrije 

wil naar Nederland kwamen.  

 

De semipermanente tentoonstelling van Museum Sophiahof is relevant voor velen: van 

de laatsten van de eerste generatie die de rite de passage van oost naar west bewust 

meemaakten tot de jongsten van de vierde generatie die het moeten doen het de 

verhalen van de eersten en hun eigen – vaak zoekende – omgang met dat verleden.  

En voor al die anderen die geïnteresseerd zijn in de sporen van ons koloniale verleden in 

onze samenleving.  

 
Het IHC en het MHM (vanuit STS) werken samen aan de ontwikkeling, uitvoering en 

productie van de semipermanente tentoonstelling. De tentoonstelling zal volgens 

planning in oktober 2021 gereed zijn en heeft een looptijd van 5 jaar. 

 

Tijdelijke tentoonstellingen 

Tot maart 2021 is in Museum Sophiahof nog de tijdelijke tentoonstelling ‘Heritage in 

Transition’ te zien, als ook de tentoonstelling ‘Depokkers. Een koloniaal verhaal ontrafeld’ 

(tot september 2021). 

 

Het IHC gaat een compact beleidsplan opstellen voor tijdelijke tentoonstellingen. Daarin 

worden de criteria vastgesteld waaraan tijdelijke tentoonstellingen moeten voldoen. 

 

Het IHC is als samenwerkingspartner betrokken bij tentoonstellingen die elders in het 

land worden ontwikkeld en die tezijnertijd ook in Museum Sophiahof te zien zijn. Dit zijn 

tentoonstellingen, die als onderdeel van de volgende projecten ontwikkeld worden: 

- ‘Japanse zeetransporten (‘hellships’) van krijgsgevangenen en Indische 

dwangarbeiders tijdens de Tweede Wereldoorlog (1942-1945)’ (werktitel) van de 

Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten in Zuidoost-Azië 1942-

1945 (SHSJZ). 

- ‘Tabee Nieuw Guinea. Het persoonlijke verhaal in woord en beeld’, van Stichting Be-

Wonder. 
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Digitale tentoonstellingen  

In 2021 zal – in vervolg op de digitale tentoonstelling ‘Vechten voor Vrijheid’ - verder 

uitvoering gegeven worden voor het duurzaam presenteren van tentoonstellingen na 

afloop van de looptijd. Het IHC gebruikt daarvoor de Tentoonstellingsmodule van 

Memorix Maior. In de eerste helft van 2021 wordt ‘Het verhaal van Indië’ omgevormd tot 

een digitale presentatie en aan het eind van het jaar zal de tijdelijke tentoontelling 

‘Depokkers. Een koloniaal verhaal ontrafeld’ volgen. Beide tentoonstellingen zijn 

tweetalig (Nederlands en Engels), zodat zij geschikt zijn voor een internationaal publiek.  

 

Resultaat: 

• Semipermanente tentoonstelling (duur: 5 jaar). 

• Beleid voor tijdelijke tentoonstellingen. 

• Digitale tentoonstellingen voor een internationaal publiek. 

 

 

3.2.3 Educatie 

 

Doel: Het IHC is verankerd als netwerkorganisatie en dé plek voor educatie, participatie 

en onderwijs op het gebied van de (post)koloniale geschiedenis, WOII en de erfenis van 

deze geschiedenis vandaag de dag. 

 

Divers, inclusief en representatief  

Den Haag is dé internationale stad van Vrede & Recht. Den Haag kent ruim 180 

nationaliteiten én is hiermee één van de meest diverse steden in Europa. Educatie speelt 

hierop in. Toewerkend naar 2020 richt Educatie zich nadrukkelijk op een divers en 

inclusief educatie & presentatiebeleid: in educatieve programma’s en exposities –in en 

rond een open en toegankelijk IHC- is meerstemmigheid, samenwerking en participatie 

het uitgangspunt. De gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië kenmerkt zich 

immers door verschillende perspectieven, ervaringen en herinneringen. Bovendien kent 

deze gedeelde geschiedenis een sterk internationaal karakter. Vanuit deze gedachte wil 

IHC met educatie een actieve rol spelen in de samenleving en zorgdragen voor bridging 

tussen mensen onderling en ontwikkelingen in de stad, het land en de wereld. Het 

erfgoed van de voormalige kolonie Nederlands-Indië laat jong en oud nadenken over hun 

rol als (wereld)burger.  

 

IHC richt zich met Educatie op: 

 

- Het onderwijs: van primair tot wetenschappelijk onderwijs. 

- Professionals (in opleiding). Van docenten geschiedenis en burgerschap tot 

professionals, die (in de toekomst) werkzaam in onder andere de erfgoedsector, de 

culturele- en mediasector. 

- De bezoekers van het museum, in alle leeftijdscategorieën. 

 

Aanpak: 

Het bespreekbaar en invoelbaar maken van -de impact van- kolonialisme, oorlog en 

migratie is in onze educatieve projecten het uitgangspunt. Identiteit is hierin het 

sleutelwoord. Dit vanuit de visie dat door aan de slag te gaan met de geschiedenis met 
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als startpunt thema’s als identiteit, (on)vrijheid, vooroordelen/discriminatie, er niet alleen 

meer kennis, inzicht en begrip ontstaat van de geschiedenis en de erfenis daarvan, maar 

óók wederzijds begrip en empathie tussen en met jong en oud onderling.  

 

Daarnaast dragen vraaggericht werken, in co-creatie en participatie, met verschillende 

doelgroepen en lokale en (inter)nationale partners zorg voor (verbinding met) een 

meerstemmig en representatief verhaal. De (geschiedenis en het erfgoed van de) eigen 

omgeving speelt hierbij een belangrijke rol: het startpunt om na te denken over 

historische en actuele ontwikkelingen lokaal én globaal. Een multidisciplinaire aanpak, 

verkenning van de juiste methodieken en technologieën is hierbij traditie.  

  

Beoogde resultaten zijn:  

• Kennisvermeerdering van de geschiedenis en erfenis daarvan. 

• Verbinding tussen en met verschillende generaties, achtergronden en disciplines. 

• Verbinding met actuele ontwikkelingen in de stad, het land, de wereld. 

• Vertaalslag van recent historisch onderzoek, actuele debatten. 

• Bijdragen aan (vaardigheden voor) wereldburgerschap. 

• Dé plek en samenwerkingspartner voor educatie, participatie en onderwijs lokaal en 

(inter)nationaal. 

• Ruimte creëren om jongeren actief mee te laten denken over een diverse en inclusieve 

samenleving, waarbij een reflectie op de eigen positie binnen deze samenleving 

centraal staat.  

 

Aanpak: 

 

In 2021 werkt het IHC op educatief gebied aan diverse projecten en programma’s: 

 

1. ‘Inclusief Indië’: afronding project en doorontwikkeling 

 

Doelgroepen:  

- voortgezet onderwijs 

- mbo 

- professionals (in opleiding), in het bijzonder docenten geschiedenis en burgerschap 

 

‘Inclusief Indië’ bestaat uit: 

1. Eén online omgeving met inspiratie-toolbox 

2. Twee masterclasstraining/nascholingsdagen in voor -en najaar  

 

De leeromgeving ‘Inclusief Indië’ is in augustus 2020 gelanceerd. Door de Corona-crisis 

heeft dit project lichte vertraging opgelopen, hetgeen vooral zichtbaar is bij de twee 

masterclasstrainingen. Door beperkte mogelijkheden voor ontvangst is de eerste 

masterclasstraining nog in 2020 (maand van de geschiedenis)  geweest in Museum 

Sophiahof. Begin 2021 wordt de tweede masterclass aangeboden.  
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3. Ontmoeting- en omgevingsprogramma’s 

De viering van 75 jaar vrijheid is voor veel herinneringscentra en musea anders verlopen 

dan gepland. Toch heeft het IHC zich hard gemaakt om, waar mogelijk, herdenken 

mogelijk te maken en nieuwe projecten te starten. De aandacht voor de dekolonisatie 

van Nederlands-Indië is sterk toegenomen. Onder andere als gevolg van de viering van 

75 jaar ‘Proklamasi’, 75 jaar vrijheid, en het toevoegen van de dekolonisatie van 

Indonesië als examenonderdeel op het voortgezet onderwijs. Ook het oplevende 

racismedebat zorgt voor een grote behoefte aan informatie. Voor het IHC is het van 

belang dat juist nú educatieve programma’s divers in aanbod en eenvoudig te bereiken 

zijn. Niet alleen voor het voortgezet onderwijs, maar voor eenieder die daar behoefte aan 

heeft. Onderwijsinstellingen vormen het ideale vertrekpunt om met jong en oud na te 

denken over de geschiedenis van Nederlands-Indië, de erfenis daarvan en actuele 

ontwikkelingen.  

 

 

4. Plekken met een verhaal, samenwerking met het Cultuurmenu  

 

Doelgroep:  Mbo, voortgezet onderwijs. 

Vak:   Burgerschap, geschiedenis. 

Locatie:  Museum Sophiahof, Den Haag. 

 

Het programma ‘Plekken met een verhaal’ is eind 2019 tot stand gekomen in 

samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork, NM Kamp Vught, NM Kamp 

Amersfoort, het Nationaal Holocaust Museum, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Anne 

Frankstichting en het Landelijk Steunpunt Gastsprekers. Het was een onderdeel van de 

landelijke samenwerking op educatief gebied: Kwaliteitsimpuls Educatie St. Musea en 

Herinneringscentra ’40-’45. 

 

Om de samenwerking tussen educatief programma en tentoonstelling (in Museum 

Sophiahof) te verbeteren, is er voor gekozen om ‘Plekken met een Verhaal’ aan te laten 

sluiten op de inhoud van de tentoonstelling ‘Depokkers. Een koloniaal verhaal ontrafeld’. 

De kern van het educatieve programma, namelijk focus op identiteit, vooroordelen en 

een inclusieve samenleving, blijft intact.  

 

Met de aansluiting bij het Cultuurmenu in Den Haag, heeft het IHC in 2020 een nieuwe 

stap gezet om de bekendheid van het educatieve programma zowel regionaal als 

nationaal te vergroten. Door ook in 2021 gebruik te maken van het Cultuurmenu-

netwerk heeft het IHC de mogelijkheid om scholen beter en gerichter te voorzien in hun 

informatiebehoefte. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om het IHC (en Sophiahof als 

museum) aan te prijzen als kennisinstituut. De samenwerking met het Cultuurmenu loopt 

van oktober 2020 tot juli 2021, en wordt halverwege 2021 geëvalueerd.  

 

Verduurzamen van educatieve programma’s 

Het omvormen van ‘Plekken met een Verhaal’ valt binnen de nieuwe koers van het IHC, 

waarbij er bijzondere aandacht is voor het verduurzamen van educatieve programma’s. 

Zo wil het IHC niet alleen interessante programma’s ontwikkelen, maar óók eerdere 

projecten/programma’s nieuw leven inblazen.  
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5. ‘Heritage in Transition’, een samenwerking met Isabelle Boon 

 

Doelgroep:  Bezoekers in de leeftijdscategorie 7-12, families, geïnteresseerden. 

Locatie:  Museum Sophiahof, Den Haag. 

 

Van september 2020 tot maart 2021 is de tijdelijke tentoonstelling ‘Heritage in 

Transition’ te zien in Museum Sophiahof. Centraal in deze fototentoonstelling staat de 

hedendaagse Indonesische omgang met koloniaal erfgoed. Een bijzondere focus 

hierbinnen ligt op de bewoners van Jakarta en Semarang. 

 

Voor het IHC bood dit onderwerp een mooie ingang voor het ontwikkelen van een 

educatieve leporello voor bezoekers in de leeftijdscategorie 7-12 jaar. Aan de hand van 

diverse opdrachten wordt de bezoeker op een speelse en interactieve manier 

meegenomen door de tentoonstelling, waarbij kunst en geschiedenis elkaar afwisselen. 

Dit project ligt in lijn met de wens van het IHC om ook het primair onderwijs te bedienen 

van verdiepingsmateriaal dat laagdrempelig maar kwalitatief hoogstaand is. De leporello 

wordt ook in de eerste maanden van 2021 gratis verstrekt aan museumbezoekers, en 

richt zich vooral op gezinnen.  

 

6. Museumdocenten Sophiahof  

 

Doelgroep:  Voortgezet onderwijs en MBO. 

Locatie:  Museum Sophiahof, Den Haag.  

 

Het IHC heeft museumdocenten opgeleid die als educator en rondleider worden ingezet 

in Museum Sophiahof, zo ook bij ‘Plekken met een Verhaal’. Ongelukkigerwijs heeft de 

Corona-crisis, en aanverwante maatregelen, het inzetten van deze museumdocenten in 

2020 vrijwel onmogelijk gemaakt. In de tweede helft van 2020 heeft het IHC de 

museumdocenten van Museum Sophiahof aanvullend getraind. Dit ter voorbereiding op 

de tentoonstellingen die ook nog in 2021 te zien zijn. Het is de verwachting dat met het 

begin van het nieuwe kalenderjaar 2021 de museumdocenten weer op volle sterkte in 

het museum kunnen meedraaien. Hierbij blijft echter het advies van het RIVM leidend.  

 

7. ‘Op klompen door de dessa’, samenwerking met Studio Immersief en DVZ 

producties en het Fries Verzetsmuseum 

 

Doelgroep:  Voortgezet onderwijs en jongvolwassenen, theaterbezoekers. 

Vak:   Geschiedenis. 

Locatie:  (Vooralsnog) Middelburg, Den Haag en Leeuwarden. 

 

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

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

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Centraal staan de twee (fictieve) verhalen van 

veteranen, die de dekolonisatieoorlog vanuit hun eigen perspectief vertellen. Door middel 

van immersief theater wordt de bezoeker onderdeel van het toneelspel, en vormt 

daardoor gaandeweg een ‘eigen’ beeld op de dekolonisatie van Nederlands-Indië.  
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Het IHC gaat als samenwerkingspartner een educatief onderdeel ontwikkelen dat per 

locatie aangepast kan worden op de lokale behoeftes.  

Voor het IHC betekent het landelijke karakter van dit project de mogelijkheid om zich als 

nationaal kenniscentrum te profileren. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed 

aan de gevoeligheid van dit onderwerp, evenals het aanboren van diverse perspectieven.  

 

 

3.2.4 Publiekactiviteiten 

 

Doel: Het IHC staat bekend als nationale organisatie die zelfstandig of in samenwerking 

met andere organisaties - op verschillende locaties in Nederland - met regelmaat 

goed bezochte programma’s organiseert over onderwerpen die betrekking hebben 

op WOII in Nederlands-Indië, inspelend op de actualiteit. Het IHC blijft zich 

inspannen om voor zijn verschillende doelgroepen en subgroepen passende 

programma’s te organiseren. In 2021 zullen de programma’s nog meer in reeksen 

worden georganiseerd,  zodat zij een vastere, terugkerende plek in de agenda 

krijgen en er nog meer bekendheid en betrokkenheid bij het publiek ontstaat.  

 

Doelgroepen: 

- Het ‘brede’ publiek. 

- 1e tot en met 4e generatie Nederlanders met een Indische, Molukse, Chinese, Papua 

(en Indonesische) achtergrond, of zij die zich hiermee verwant voelt. 

- Geïnteresseerden in de geschiedenis van de WO II in Nederlands-Indië in al zijn 

facetten. 

 

Het IHC ontwikkelt en organiseert inhoudelijke programma’s zoals debatten, lezingen en 

seminars. De programma’s sluiten aan op thema’s met betrekking tot de WO II in 

Nederlands-Indië, de Bersiap, de dekolonisatie, de Repatriëring en de gevolgen daarvan 

en de (actuele) thematiek tegen de achtergrond van deze geschiedenis. In de 

publieksactiviteiten maakt het IHC cross-overs tussen diverse disciplines als kunst, 

wetenschap, literatuur, spoken word, theater en film.  

 

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

koloniale geschiedenis en houdt zo de herinnering levend en actueel. Zo draagt het IHC 

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

Indonesië in onze samenleving. Ook draagt de publieksprogrammering bij aan een 

stevige positionering van het IHC als dé speler en samenwerkingspartner op het gebied 

van deze geschiedenis. In de kern staan uitwisseling, kennis, verbinding, participatie, 

reflectie en inclusiviteit centraal.   

 

• Het IHC ontwikkelt zelf programmaformats zoals ‘Blinde vlekken’: een 

verdiepende programmareeks waar kritisch wordt gereflecteerd op het koloniale 

verleden en de betekenis daarvan in onze postkoloniale samenleving. De 

programmareeks zoomt in op hoe verschillen in visie op het verleden worden 

gepresenteerd. Het IHC staat hiermee middenin de actualiteit. Het IHC ontwikkelt 

daarnaast programmaformats in samenwerking met andere organisaties, zoals 

Café Riboet i.s.m. Riboet Verhalenkunst en het eigen programmaformat Indische 

Salons. Ook werkt het IHC structureler samen met diverse partners om 
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coproducties te realiseren zoals Museumnacht Den Haag, Beeld en Geluid Den 

Haag en De Wereld van de Oost.  

 

• Het IHC participeert in bestaande landelijke initiatieven en projecten met als doel 

elkaar te versterken, zichtbaarheid onder het brede publiek te genereren en een 

nieuw publiek bij deze geschiedenis te betrekken. Het IHC werkt structureel 

samen met organisaties als het Scheepvaartmuseum, Nationaal Comité 4 en 5 

mei, de Tong Tong Fair, Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, het Haags 

Historisch Museum en – last but not least - de partnerorganisaties van de 

Collectieve Erkenning; daarnaast ook met jonge kunstenaars, bloggers, film- en 

theatermakers enz.  

 

• Vanuit actuele thema’s als migratie, vrijheid, discriminatie etc., legt het IHC 

verbinding met de Nederlands-Indische geschiedenis. Zo vergroot en verbreedt 

het IHC haar doelgroep en wordt de onderbelichte geschiedenis naar een 

breder/ander publiek gebracht en verbonden aan de meer bekende geschiedenis 

en actuele thematiek.  

 

• Het IHC werkt in de kern van haar publieksprogrammering ook veel vanuit oral 

history/petite histoire en slaat een brug tussen feitelijke historische 

gebeurtenissen en de persoonlijke verhalen van mensen die hieraan verbonden 

zijn. Dit geeft de geschiedenis een gezicht, maakt het levendig. Het IHC biedt o.a. 

met de populaire Indische Salons een podium voor de Indische community en het 

verzamelen van (onderbelichte) verhalen die een wezenlijk onderdeel vormen van 

de gedeelde geschiedenis. Op deze manier biedt het IHC een podium voor niet 

vertelde én nieuwe verhalen en bouwt daarmee continu aan haar Verhalencollectie 

die betekenis geeft aan de geschiedenis. 

 

 

Samenvattend, wil het IHC met de eigentijdse programmering:  

• Zich profileren als dé speler en samenwerkingspartner in het veld en (landelijke) 

zichtbaarheid vergroten door strategische samenwerkingen aan te gaan. 

• Bijdragen aan een inclusievere representatie t.a.v. koloniale verleden van 

Nederlands-Indië binnen de (inter)nationale erfgoed-, museale- en culturele sector  

• Een breed en divers publiek bereiken door o.a. samenwerkingen aan te gaan met 

organisaties en initiatieven die een ander publiek aantrekken. Dit met als doel elkaar 

te versterken én een nieuw publiek te betrekken bij de geschiedenis.   

• De koloniale geschiedenis verbinden aan actuele (postkoloniale) thema’s en recente 

ontwikkelingen op gebied van historisch onderzoek.  

• Aanzet geven tot nieuwe verhalen en kritische (zelf)reflectie op dit verleden en 

middenin maatschappelijke debatten staan.  

• Vanuit een multidisciplinaire aanpak eigentijdse programmaformats ontwikkelen en in 

programmareeksen laten terugkeren. 

• Direct in verbinding staan met de Indische community. 

• Petite histoire/ oral history /storytelling inzetten als een belangrijke pijler binnen 

programmering.  
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• Een podium bieden voor mensen die op een eigen wijze invulling en betekenis geven 

aan de Indische (familie)geschiedenis en zo bijdragen aan shared authority over dit 

gedeelde verleden. 

• Een podium bieden voor onderbelichte én nieuwe verhalen.  

• Jongere generaties motiveren zich te verdiepen in hun eigen roots en 

(familie)geschiedenis en hen een podium bieden. 

• Programma’s zoals Blinde Vlekken, Indische Salons en Café Riboet komen in reeksen 

en seminars. Op organisatorisch vlak is dat duurzaam, tegelijk wekt het 

herkenbaarheid en betrokkenheid bij het publiek.  

 

Het jaar 2021: ‘Een nieuwe wereldorde – dekolonisatie, internationale 

samenwerking en mensenrechten’ 

 

Het Platform WO II heeft 2021 uitgeroepen tot het themajaar ‘Een nieuwe wereldorde - 

dekolonisatie, internationale samenwerking en mensenrechten’, waarbij wordt stilgestaan 

bij de gevolgen en de impact van de oorlog op de verhoudingen in de wereld. Het IHC 

werkt in overeenstemming met haar missie en visie toe naar een gelaagde en inhoudelijk 

sterke programmering die aansluit op dit thema. Dit met als doel meer verdieping te 

bieden en aan te sluiten bij de actualiteit.  

 

Binnen het kader van het jaarthema ontwikkelt het IHC de volgende 

publieksprogrammering:  

 

• Collegereeks door Remco Raben  

Raben zal in 2021 voor het IHC voor een historisch geïnteresseerd publiek viermaal 

een masterclass verzorgen. Daarin staat de lange dekolonisatie van Indonesië 

centraal. Hij belicht daarmee onderdelen uit het nationale onderzoeksprogramma 

‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’. 

 

• Producties publieksprogrammering i.s.m. structurele partners  

Het Indisch Herinneringscentrum ontwikkelt eigen programma's en werkt structureler 

samen met diverse partners om coproducties te realiseren. Het IHC werkt 

bijvoorbeeld vanaf 2016 samen met instellingen zoals het Haags Historisch Museum, 

Vrijheidsmaaltijden – 4 en 5 mei Amsterdam, vanaf 2017 met het 

Scheepvaartmuseum, en vanaf 2018/2019 met o.a. Nationaal Museum voor 

Wereldculturen en sinds 2020 met Beeld en Geluid Den Haag en De Wereld van de 

Oost. Het IHC bouwt deze samenwerkingen ook in 2021 verder uit met andere 

partners uit de culturele en wetenschappelijke sector.   

 

• Seminars Wereld van de Oost – met Beeld en Geluid 

Aan het begin van 2021 organiseert het IHC samen met De Wereld van de Oost en 

Beeld en Geluid Den Haag een seminarreeks. De seminars worden als verdiepend 

onderdeel naast de film De Oost gepresenteerd. De film wordt in de winter van 2020 

uitgebracht. De seminars staan in relatie tot het thema van de film (oorlog, 

dekolonisatie) en bevinden zich op het snijvlak van film, actualiteit en wetenschap. 

Tijdens de seminarsessies wordt het spanningsveld tussen soms botsende 

perspectieven opgezocht over thema’s als dekolonisatie, onafhankelijkheid en 

politionele acties. 
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• Indië Next 

In het najaar van 2021 wordt er met de projectgroep een nieuwe aflevering van 

‘Indië Next’ (voorheen: ‘Dag van de Indische herinnering’) georganiseerd. Het thema 

van deze editie zal aansluiten op het jaarthema en dekolonisatie, mede omdat Raben 

ook als kernadviseur van het Rijksmuseum voor de tentoonstelling over dekolonisatie 

optreedt.  

 

 

Een greep uit de agenda 2021  

Het IHC organiseert in 2021 een aantal reeds geplande programma’s.  

Daarnaast houdt het IHC bewust ruimte open voor samenwerkingen die inspelen op de 

actualiteit. Dat gebeurt in de loop van het jaar.  

 

Nu is nog niet bekend hoe het in 2021 met het Corona-virus verloopt, maar we gaan er 

vanuit dat de publieksprogrammering door kan gaan vindt, al dan niet op een 

aangepaste wijze.  

 

 

In 2021 worden onder andere de volgende publieksprogramma’s georganiseerd:  

 

 

• Indiëlezing  

In 2021 is het IHC wederom medeorganisator van de jaarlijkse Indiëlezing in 

Amsterdam op of rond 8 maart, de dag waarop de Japanse bezetting van Nederlands-

Indië aanving én Internationale Vrouwendag. De lezing is geïnitieerd door 4/5 mei 

Comité Amsterdam Zuidoost en wordt i.s.m. het IHC georganiseerd. 

• Vrijheidsmaaltijd – 75 Jaar Vrijheid 

Op 5 mei 2021 organiseert het IHC een Vrijheidsmaaltijd.  

 

• Café Riboet in Museum Sophiahof 

Het IHC werkt structureel samen met partner Riboet Verhalenkunst. Ook in 2021 

worden er een aantal Café Riboets geproduceerd in Museum Sophiahof. 

 

• Blinde Vlekken – programmareeks  

In navolging van eerdere jaren, organiseert het IHC ook in 2021 verdiepende 

programma’s onder de titel Blinde Vlekken. Het format is aangepast: in een meer 

workshopvorm vinden er verdiepende programma’s plaats, ontwikkeld i.s.m. musea 

en instellingen.  

 

• Nationale Herdenking 15 augustus 2021 

Het IHC en Stichting Herdenking werken ook in 2021 samen aan het inhoudelijke 

programma van de nationale Indiëherdenking in Den Haag. 
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• Indië Next 

De nieuwe aflevering van Indië Next staat nu gepland voor het najaar van 2021, met 

als thema dekolonisatie. 

 

• Indische Salons 

 In 2021 zullen er wederom Indische Salons georganiseerd worden. Indische 

Salons zijn bijeenkomsten gekoppeld aan een Indisch thema dat aansluit op de 

kerntaken van het IHC. Indische Salons zijn er in diverse vormen: het kan een 

samenwerking zijn tussen het IHC en een (Indische) organisatie, of het IHC 

organiseert het zelfstandig. Ook zijn er Salons waarbij een (Indische) organisatie of 

een individu de organiserende partij is en het IHC hoofdzakelijk ondersteunt. 

 

• Vriendendagen van het IHC 

Het IHC organiseert jaarlijks twee speciale dagen voor de vrienden en vrijwilligers van 

het IHC. Op deze dag kunnen de ‘ambassadeurs’ van het IHC elkaar ontmoeten en 

herinneringen met elkaar delen. Ook worden vrienden uitgenodigd om mee te denken 

over de activiteiten en werkzaamheden van het IHC.  
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4. Extern gefinancierde projecten 
Van de activiteiten/projecten van het IHC, zijn een er een aantal extern gefinancierd. 

De extern gefinancierde projecten zijn hierboven reeds aan de orde gekomen. Hieronder 

is een korte opsomming gegeven van die projecten. 

 

4.1 350.000 mensen kwamen over zee (Huizen van Aankomst) 

 

Subsidie (incl. btw) verleend door: 

 

vfonds:     € 115.132,00 (2019);  € 115.132,00 (2020) 

Prins Bernard Cultuurfonds:  € 15.000 

Gravin van Bylandtstichting: € 5.000 

 

In 2019 en 2020 is het project ‘Huizen van Aankomst’ uitgevoerd in het kader van het 

lustrumjaar 75 Jaar Vrijheid. Het project wordt op 31 december 2020 officieel afgerond. 

De opzet is vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus aangepast, waardoor het 

landelijke ontmoetingsprogramma op 12 december heeft plaatsgevonden. Op 15 

augustus stond ‘Huizen van Aankomst’ als één van de onderdelen van de herdenking en 

viering van het officiële einde van WOII op 15 augustus 2020 centraal in de Passenger 

Terminal in Rotterdam. Het IHC werkte nauw samen met Stichting Nationale Herdenking 

15 Augustus 1945 en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.   

In het eerste kwartaal van 2021 wordt de verslaglegging en financiële afwikkeling van dit 

programma gedaan. Ook wordt gewerkt aan de verduurzaming van de resultaten van het 

project, zodat alle nieuwe informatie blijvend voor het publiek ter beschikking staat.  

Er wordt gewerkt aan een publicatie ‘Atlas van de oversteek’. 

 

4.2 Indië in Multiperspectief (Inclusief Indië) 

 

Subsidie (incl. btw):   € 109.300,-     

 

Verleend door: 

 

Ministerie van VWS, die subsidie toe heeft gekend aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei 

voor het project Vrijheid Verbindt: Een educatieve impuls voor 75 jaar Vrijheid 2019-

2020. ’Nederlands-Indië in Multiperspectief’ is één van de veertien participerende 

projecten dat met middelen van de staatssecretaris van VWS is uitgevoerd.  

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft opdracht aan het IHC tot uitvoering van het 

project.  

 

‘Nederlands-Indië in Multiperspectief’ is omgedoopt tot ‘Inclusief Indië’ en is ook een 

project dat eind 2020 wordt afgerond.   

In het eerste kwartaal van 2021 wordt de verslaglegging en financiële afwikkeling van 

het project gedaan. In 2021 en daarna wordt ‘Inclusief Indië’ steeds verder 

doorontwikkeld en aangevuld.  

 

 

 


