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1. Inleiding 

 

De Stichting Vrienden van het Indisch Herinneringscentrum is gevestigd in Den 

Haag, heeft de status van ANBI en richt zich op de financiële ondersteuning van 

het IHC. Met als doel de beschikbare middelen te vergroten, werft de stichting 

actief Vrienden van het IHC en worden op verschillende manieren acties 

ondernomen om extra financiële middelen te ontvangen uit het bedrijfsleven 

(crowdfunding; speciale projecten) of van particulieren (legaten; donaties). 

 

Ook beheert de stichting de zogeheten ‘Gebaargelden’ van de voormalige 

Stichting Het Gebaar. Aan de gelden is een convenant verbonden, waarin 

opgenomen is dat er elke twee jaar een publieksactiviteit georganiseerd wordt in 

de lijn van het gedachtegoed van het Gebaar. De organisatie hiervan belegd bij 

een werkgroep onder leiding van de hoogleraar van de bijzondere Leerstoel 

Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit 

van Amsterdam. De aanstelling van Prof. dr. Remco Raben als bijzonder 

hoogleraar, is per 1 mei 2020 een tweede termijn van 5 jaar ingegaan. In 2021 

wordt de derde editie van Indië Next georganiseerd.  

 

De verkoopartikelen zijn ondergebracht bij Stichting Vrienden van het IHC.  

Aangezien er bij de stichting geen activiteiten zijn ondergebracht, wordt de 

verwerking van bestellingen door vrijwilligers uitgevoerd. 

 

De webwinkel is in 2020 volledig vernieuwd en sluit aan bij de huisstijl van het 

Indisch Herinneringscentrum. Vrienden kunnen zich nu via de webwinkel 

aanmelden en via iDeal hun bijdrage overmaken. In 2021 worden voor het eerst 

de Vriendenbijdragen automatisch geïncasseerd, indien daar vooraf toestemming 

voor is verleend. 
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2. Doelstelling 

 

Stichting Vrienden van het IHC heeft ten doel: 

 

1. Het verlenen van financiële steun aan Stichting Indisch Herinneringscentrum 

(IHC) en het ondersteunen van het doel van het Indisch Herinneringscentrum, 

te weten: 

 

a. De kennismaking met de Japanse bezetting en de Bersiap-periode in 

Nederlands-Indië gedurende de jaren 1941-1949, met ruime aandacht voor 

de voorgeschiedenis en de latere gevolgen, door een groot publiek en met 

name nieuwe generaties. 

 

b. Het in staat stellen van de Indische gemeenschap in Nederland tot 

ontmoeten, delen en herdenken, met als uitgangspunt de gebeurtenissen 

uit de periode onder genoemd. 

 

2. Het organiseren van (neven-) activiteiten en bijeenkomsten ten behoeve van 

IHC; 

 

3. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in 

de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 

 3. Taken 

  

 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 

1. Fondsenwerving, gericht op: 

 

a. Particulieren:  

 - Het werven van ‘Vrienden van het IHC’. 

 - Giften. 

 - Nalatenschappen. 

 

b. Bedrijven: 

- Giften. 

- Sponsoring. 

 

c. Mensen die tijd hebben: het werven van vrijwilligers. 

 

2. Het ontwikkelen en exploiteren van producten en diensten ten behoeve van 

de Indische gemeenschap en geïnteresseerden. 

 

3. Het verrichten van activiteiten die het doel van het IHC ondersteunen. 
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4. Fondsenwerving 

 

De stichting werft op diverse wijzen fondsen en zal zich daarbij richten op grofweg 

twee doelgroepen: particulieren en bedrijven. Dit onderscheid wordt gemaakt 

omdat beide groepen om een verschillende benadering vragen. Bij de 

fondsenwerving worden ook vrijwilligers ingezet. 

 

4.1 Het werven van Vrienden van het IHC  

 

Stichting Vrienden van het IHC is sinds 2012 actief in het werven van Vrienden 

Dat gebeurt door het actief verspreiden van aanmeldingsformulieren op 

activiteiten, die door het IHC georganiseerd worden. Ook worden 

aanmeldingsformulieren verspreid tijdens herdenkingen waar het IHC met een 

informatie-/verkoopstand vertegenwoordigd is. Verder kan men zich via de 

website www.indischherinneringscentrum.nl via een webformulier aanmelden. Ook 

benut Stichting Vrienden van het IHC advertentieruimte in Moesson om Vrienden 

te werven.  

 

Wat biedt Stichting Vrienden van het IHC aan de Vrienden: 

- Een mooi welkomstcadeau. 

- Gratis toegang tot Museum Sophiahof en Museum Bronbeek en de 

tentoonstelling ‘Het Verhaal van Indië’. 

- Uitnodiging voor Vriendendagen van het IHC. 

- Op de hoogte blijven van alle activiteiten van het IHC via de nieuwsbrieven 

en nieuwsflitsen. 

 

De stichting beschouwt een Vriend niet alleen als een persoon die de stichting 

financieel ondersteunt. Een Vriend is tevens een ambassadeur van de stichting, 

die ook probeert het Indisch Herinneringscentrum meer bekendheid te geven. Een 

van de manieren waarop Stichting Vrienden van het IHC dat zal doen, is via 

nieuwsbrieven en sociale media. 

 

Het IHC is gevestigd in Den Haag in ‘Museum Sophiahof – van Indië tot nu’. 

Hierdoor is het IHC in staat de vrienden bij meer activiteiten te betrekken, o.a. 

door voorbezichtigingen bij de tijdelijke tentoonstellingen voor hen te organiseren. 

Ook zullen de vrienden uitgenodigd worden om bij de Vriendendag een introducé 

mee te nemen. Het is de verwachting dat het aantal Vrienden in 2021 - evenals in 

2020 - zal stijgen. 

 

Aanpak 

De Vriendenstichting wordt goed onder de aandacht gebracht op de corporate 

website van het IHC en via de webwinkel. De aanmelding van Vrienden is 

onderdeel van de webwinkel. 

Daarnaast maakt het IHC maakt een aantrekkelijke corporate folder, waarin het 

publiek ook op de vriendenstichting gewezen worden. De folder verwijst tevens 

naar hoe men zich kan aanmelden.  

 

Resultaat: 

Een minimale stijging van het aantal vrienden met 20%.  
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4.2  Vriendendagen 

 

De Vriendendagen zijn in 2020 meerdere keren geannuleerd vanwege de 

maatregelen van de overheid i.v.m. COVID-19. Als de omstandigheden het 

toelaten, worden er in 2021 twee Vriendendagen georganiseerd. De data worden 

nog nader vastgesteld en het programma wordt ingevuld op basis van de 

actualiteit. 

 

Resultaat: 

Het aantal Vrienden van het IHC is in 2021 met 30% toegenomen en voelt zich 

meer betrokken bij het IHC. 

 

4.3 Giften en nalatenschappen 

 

De stichting is een Algemeen Nut beogende instelling (ANBI). De ANBI-status 

maakt het voor bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijk om geldbedragen te 

schenken. De Geefwet heeft in 2012 het schenken aan ANBI’s nog aantrekkelijker 

gemaakt. 

  

Op de corporate website van het Indisch Herinneringscentrum en via de sociale 

media is specifieke informatie over ‘Schenken en Nalaten’ opgenomen, waarin 

men op een makkelijke wijze informatie over de Geefwet en de fiscale voordelen 

kan vinden. 

 

De diverse mogelijkheden om de stichting financieel te ondersteunen worden op 

de website gepubliceerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in informatie ten 

behoeve van particulieren en bedrijven. Daarnaast zal in advertenties aandacht 

gevraagd worden voor de mogelijkheid om het Indisch Herinneringscentrum 

financieel te ondersteunen. 

 

Op alle bijeenkomsten van het Indisch Herinneringscentrum dan wel op 

informatiemarkten, beurzen, als ook op de Tong Tong Fair, wordt aan het publiek 

de informatie gepresenteerd over fondsenwerving en ‘Vrienden van het IHC’. 

 

Aanpak: 

In 2021 gaat Stichting Vrienden van het IHC zich oriënteren op bedrijven die 

bereid zijn projecten van het IHC te ondersteunen. Daarnaast worden nieuwe 

vriendenacties op poten gezet.  

 

Resultaat: 

Toename van inkomsten, waardoor Stichting Vrienden van het IHC het IHC nog 

beter kan ondersteunen. 
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5. Beheer van fondsen en vermogen 

 

De ontvangen middelen worden aangewend voor bestedingen volgens de 

doelstelling.  

 

6. Bijzondere leerstoel  

 

Sinds 1 mei 2015 bekleed Prof. dr. Remco Raben de leerstoel van het IHC. 

De leerstoel wordt bekostigd vanuit de Stichting Vrienden van het IHC. 

 

Na de eerste termijn van 5 jaar, is 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. 

 

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.  

 

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 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 
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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.  

 

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’. 

 

 

7. Begrote uitgaven voor activiteiten 

 
 

Activiteit 

 

Begroting kosten 

incl. btw 

 

 

Toelichting 

 

 

Vriendendagen 

 

    € 4.000 
 

 

 
Leerstoel (0,2 fte.) 

  
 € 21.500 

 
Uit reserve Gebaargelden 
 

 
Organisatie ‘Indië Next’ 

 
€ 10.000 

 
Uit reserve Gebaargelden 

 

Totaal uitgaven 
 

 

€ 35.000  

 

 

 
  


